Kronoskogen
Mellan å och hav

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du sammanlagt 40 mil av korta och långa markerade vandringsleder, leder för mountainbike eller häst. På några
leder är det extra lätt att ta sig fram för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator. Skåneleden går genom flera av våra områden. På
Fulltofta Naturcentrum finns utställningar om naturen, information
om uteliv, konferensmöjligheter och café med inglasat uterum. På
Besökscentrum Snogeholm finns information om uteliv samt café.
Vi får ett årligt anslag från Region Skåne för vår allmännyttiga verksamhet.
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Kronoskogen strövområde
K

ronoskogen är salta bad, lång vit sandstrand, unika sandmarker
och sanddyner, tallskog och stigar i alla riktningar – allt ett stenkast från tåg, buss och Ängelholms alla bekvämligheter. Längs
kustlinjen skymtar skånska pärlor som Kullen, Bjärehalvön och Hallands
Väderö. Ängelholms strandskog är naturreservat.

Salt, torrt och blött
I Kronoskogen möter du ett skiftande landskap. De böljande dynerna,
som kallas klitter, karaktäriserar hela strandlinjen och formas av vinden
till kullar och hålor. Här trivs bland annat sandstarr, blåmunkar och gulmåra liksom de hotade arterna fältpiplärka och havsmurabi. Mellan
dynerna och inåt land tar de knotiga tallarna över. Den torra tallskogen
korsas av sumpiga diken, som periodvis svämmar över och gör stigarna
blöta. Här stöter du på mesar, hackspettar, törnskata och skogsduva.
Nattskärran, Ängelholms kommunfågel, hörs på sommarnätterna med
sitt spinnande läte.
I Nybroskogen längs med Rönne å ändrar landskapet karaktär, med
mäktiga almar, bokar och krokiga alar. Och på ön Rönneholm har en
vildvuxen och svårframkomlig naturskog bildats, klassad som nyckelbiotop. Thorslundskogen är mer lik en välväxt park med höga, ranka träd.
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När den stora landisen lämnade Skåne, för 13 000 år sedan, låg Ängelholmsslätten under vatten. Stora mängder fin sand kom forsande med
smältvattnet, sjönk ner och lade sig på botten. När landet sedan höjdes
blev havsbotten till fast mark och hela slätten låg täckt av sand. Växter
och träd rotade sig och höll sanden i schack. Närmast kusten tog däremot
vinden tag i sanden och formade väldiga sanddyner. Under medeltiden
avverkades det mesta av skogen som fanns i området och den flyktiga
sanden var en källa till ständiga problem för staden. Under 1700-talet
påbörjades därför skyddsplantering och man anlade sanddyner för att
få bukt på flygsanden. Idag finns dessa långa, höga och trädbeväxta
dyner kvar med namn som Landshövdingeryggen, Näbbryggen och
Luntertunryggen.

Trelleborg

www.skanskalandskap.se

Unik sandhed återskapas
Sandmarkerna utgör en unik naturtyp och för att bevara dess karaktär görs
olika naturvårdande åtgärder. Projektet Sandlife är ett nationellt EU-projekt
tillsammans med Länsstyrelsen som syftat till att restaurera sandmarker
och växt- och djurliv. Genom att till exempel glesa ut tallskog och ta bort
främmande arter som vresros och bergtall görs igenväxta sandmiljöer mer
öppna. I området finns skyltar som berättar mer om projektet.

Bad då och nu
Kronoskogens långa, vita sandstrand har lockat badgäster under flera
decennier. Kring sekelskiftet 1900 var Engelholms Brunns- och badanstalt
ett populärt besöksmål.
Här bodde man flott i villor, drack brunn, tog karbad i varmbadhuset,
flanerade till musik från kapellet och tog stärkande havsbad. En paviljong
i hembygdsparken och en enkel källa invid ån är de enda synliga resterna
från badanläggningen. Drygt hundra år senare fylls stranden sommartid
med tusentals badsugna besökare.

Populär boplats
Närheten till vatten har alltid haft betydelse vid val av boplats. Utmed Rönneå
har människor velat bo under många århundraden. Strax intill utloppet till
Skälderviken växte till exempel ett fiskeläge upp under medeltiden, som
senare fick stadsrättigheter och blev centralort för handeln. Staden fick
namnet Luntertun. Storhetstiden för Luntertun var kort. När en ny stad,
Ängelholm, anlades en bit bort på 1500-talet tvingades invånarna i Luntertun flytta dit. Några år senare bestämdes att Landskorna skulle utvecklas
till handelscentrum och alla borgare ombads flytta dit. 1767, tvåhundra år
senare, fick Ängelholm tillbaka stadsrättigheterna.

En å med puls
För drygt hundra år sedan var aktiviteten kring Rönne å intensiv. På de stigar
som idag går längs åkanten kämpade män med att dra pråmar med linor
för hand. Fabriker kantade ån och här framställdes bland annat papper och
man garvade och färgade skinn. Tvätterskor låg vid åkanten och ångslupar
med förväntansfulla badgäster passerade vidare mot kusten. På den vildvuxna ön Rönneholm fanns redan på medeltiden en borg, Ryghnaeholm,
där kung Magnus Erikssons främste förtroendeman Bengt Algotsson sägs
ha bott. Resterna av borgen syns som en brant kulle på ön. Under sent
1800-tal var ön ett populärt dansställe, dit man åkte med ångbåt. På ön
bjöds det på dans, kägelspel och mat i värdshuset.

Saker att göra
Allemansrätt & skyldighet

Promenera

Cykla

Bada

Paddla

Det finns flera markerade vandringsstigar i området. Den kortaste är 2,8 km och den längsta är
10 km. I Sibirien finns rullstolsvänlig spång ned till stranden. Skåneleden passerar genom området.

Det finns ett särskilt område för
mountainbike i Kronoskogen Lergöksrundan i Nybroskogen är en
cykelled på 16 km, som går genom
stora delar av Ängelholm. I naturreservatet får du däremot inte cykla.

Stranden är långgrund och bred
och sträcker sig flera kilometer
längs Skälderviken. Sommartid är
det ljuvligt att bada, men även
under vintern är det uppfriskande.

Du kan paddla kanot eller kajak
längs med stranden och i Rönne
å. Mer information finns att få via
www.engelholm.com

Att ta hänsyn till djur, natur och andra besökare är viktigt. Vandrare,
hundägare, cyklister, äldre och yngre ska kunna samsas om samma
leder. Allemansrätten innebär rättigheter och skyldigheter:
• Vandra, gå, cykla och njut nästan överallt - men skada aldrig mark,
växter och stör aldrig djurlivet
• Cykla med hänsyn - helst på cykelleder och grusvägar så att inte
mjuka blöta stigar och känslig natur skadas.
• Rid bara på ridleder eller grusvägar - inte på vandringsleder som går
sönder av hovar.
• Plocka bär och svamp - men bryt inte kvistar, grenar och kottar från
växande träd.
• Koppla hunden 1 mars – 20 augusti, helst året om, för att inte
skrämma djurens ungar och andra besökare.
• Elda och grilla säkert - men aldrig på berghällar, torv och mossa.
• Sov ute i något dygn - men inte nära hus och i betesmark.
• Terrängfordon kan du köra på grusvägar - aldrig på stigar och leder.

In English
Kronoskogen has salt water swimming, white sandy beaches, pine woodlands and footpaths in all directions – everything just a stone’s throw from
trains, busses and all of the comforts that Ängelholm has to offer. Along
the coast you can get a glimpse of regional gems such as Kullen, Bjärehalvön and Hallands Väderö. The sandy woodland, Ängelholms strandskog,
is a nature reserve.

Things to do
There are several marked hiking trails in the area, the shortest is 2.8 kilometres long and the longest is 10 kilometres. At Sibirien there is a boardwalk suitable for wheelchairs. The Skåneleden Trail passes through the
site. There is an area especially for mountain biking. The Lergöksrundan is
a cycling path. You can also paddle a canoe or fish in the River Rönne å.
Remember to purchase a fishing permit: www.engelholm.com.
Ängelholm’s local history park with inn and café can be found at
Thorslundsskogen.

The Right of Public access - with responsibilities

Var rädd om unik natur

I naturreservatet Ängelholms strandskog är Allemansrätten begränsad.
Där får du till exempel inte cykla utanför cykelområde/led, inte elda
utanför fasta grillplatser (se karta), inte ställa upp husbil/vagn, inte
övernatta i fordon, ha okopplad hund, ej heller ha hund på stranden 15
april-15 sept. Läs mer på skanskalandskap.se/kronoskogen

Hitta hit
Titta på småkryp i sanden

Lyssna på nattskärran

Ta en tur på skidor

Fika utomhus

Vilka djur döljer sig nere i sanden
och i den trolska tallskogen?
Upptäck skalbaggar, larver och
andra spännande smådjur. Njut
av de öppna sandmarkerna som
restaurerats tack vare projektet
Sandlife.

Det spinnande lätet från nattskärran kan höras i Kronoskogen.
Det är kommunfågeln i Ängelholm. Lyssna också efter fältpiplärka, törnskata, mesar och
hackspett.

När snön har lagt sig går det
utmärkt att ta på sig skidor för att
själv spåra en slinga längs havet.

Ta med dig fikakorgen ut. Det
finns flera iordningställda rastplatser med bord och bänkar
i området.

Från E6/E20 tar du avfarten Ängelholm Ö för den södra parkeringen,
avfarten Ängelholm N för parkeringen vid Råbocka camping och Havsbadsvägen. Ängelholms tågstation ligger på promenadavstånd eller så
tar du Ängelholms stadsbuss 1, Midgården-Stationen-Kulltorp, som
stannar vid flera hållplatser längs Västersjögatan: Ängelholm Råggatan,
Majsgatan och Tivoligatan. Från ”Tivoligatan” kan du nå leden Ottos
runda. Samma buss tar dig också till strövområdets norra delar,
Thorslundsskogen och Nybroskogen. Ängelholms stadsbuss 2, Vejbystrand-Skälderviken-Stationen, stannar vid strövområdets norra delar.

The Swedish Right of Public Access is unique. With this right, comes a
responsibility to be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife, landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not
disturb or destroy. You may walk, cycle and ride as long as you do not harm
crops, forest plantations and sensitive land. You must respect the privacy
of the home and therefore you may not set foot on private plots. Out of
respect for other visitors and wild animals, you should keep your dog on
a lead all year around. When you go through a pasture, remember to shut
the gates behind you. If you go horseriding or cycle, follow marked paths
or roads. Motor vehicles are only allowed on roads intended for cars. If you
light a fire, we recommend the specified fireplaces (marked on the map).
Don’t forget to take your rubbish home with you!
Keep in mind that the nature reserve has special rules. In the nature
reserve Ängelholms strandskog you can’t make fire other than at specified
fire places (marked at the map), you can't park your camper/caravan, you
need to have your dog in a lead and no dogs are allowed at the beach April
15-Sept 15. Find all the rules at local signs and our website.

Kontakt & mer att läsa

Alla frågor går via Ängelholms kommun, 0431-870 00.
Mer information: www.skanskalandskap.se/kronoskogen
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap
Instagram: @skanskalandskap

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Stigar
Röda spåret – 7 km
Leden går till största del genom naturreservatet.
Särskilda bestämmelser gäller här, bland annat ska
hunden alltid vara kopplad. Mer info hittar du på
www.lansstyrelsen.se.
Leden går dels genom det mer öppna sanddynelandskapet och dels genom gran- och tallskog. Det finns
partier på delar av leden som under de blötare perioderna på året kan svämma över och bli svårframkomliga.
Gula spåret – 6 km
Leden följer grusvägar och stigar genom en björkallé,
granskog och blandskog. I öster mot Banskolan finns
några mindre backar att ta sig uppför och även upp och
nedför sandvallarna i mitten av området, men annars
går leden på flack mark.

Vita spåret – 9,2 km
Den som vill utmana sig i ”backträning” ska ta sig till
den vita leden längst västerut mellan Råbocka camping
och Lasarettslinjen. Här går det att ta sig fram och tillbaka över de gröna sandvallarnas branta sluttningar.
Var uppmärksam på att leden här går genom terrängcykelområdet och att du därför även kan möta cyklister
i spåret.
Blå spåret – 2,8 km
En kortare runda som följer naturstig genom bland
annat tät granskog och upp på tallbeklädd sandvall.
Skåneleden
Skåneledens slutetapp på SL1 Kust-kustleden passerar
Kronoskogen strövområde och följer delvis andra stigar
i området innan den tar slut vid Ängelholms järnvägsstation. www.skaneleden.se

Terrängcykelområde
I naturreservatet mellan Blocklinjen och Lasarettslinjen
finns ett område där det är tillåtet att cykla. I övriga
delar av reservatet är cykling förbjuden. Du tar dig till
området via de grusvägar där cykel är tillåtet; Malavägen, Lasarettslinjen eller Blocklinjen. Tänk på att
även vandrare och övriga motionärer vistas inom
området så gör dig hörd när du möter någon.
Ottos runda – 10 km
En led för den som vill njuta av Kronoskogen strövområde men som också är nyfiken på Ängelholms stadskärna och pärlan Rönne å. Leden börjar vid Turistbyrån
på Stortorget och ingår i IVV – Internationella Folksportförbundets vandringar. Stämpel finns på Turistbyrån, www.engelholm.se

Lergöksrundan - 16 km
Cykelleden Lergöksrundan slingrar sig både längs
med havet genom Kronoskogen, men även inne
i Ängelholms tätort.
Elljusspår - 2,5 km
Ett kortare motionsspår genom framförallt granskog.
Grusvägen är bred vilket gör att det går att springa
i bredd.
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