
KUSTVANDRING PÅ ÖSTERLEN

Att vandra längs Österlens stränder är oavsett årstid en stor upplevelse. Möt vårens 
grönskande ängar och skira skogar, fånga sommarkänslan med många dopp i havet  
eller välkomna höstens ljumma vindar. Förutom vacker natur får du möjlighet att ta del av  
några av Österlens många kulturella pärlor. Denna vandring mellan STFs boenden är 
rofylld, omväxlande och passar dig som vill uppleva både natur och kultur. 

Höjdpunkter

 �Ales Stenar 
 �  Dag Hammarskjölds Backåkra
 �  Genuint charmiga fiskelägen 
 �  Vackert inbjudande stränder
 �  Stenshuvud Nationalpark
 �  Kivik Art Center
 �  Havängsdösen
 �  Christinehof Slott

När är det bäst att vandra 

Det beror helt på vad du längtar efter och vad du 
vill upptäcka under vandring. Våra boenden väl-
komnar gäster från tidig vår till sena hösten och alla 
årstider har sin charm. Prata med oss – vi hjälper 
dig gärna med inspiration och information.

Var börjar och slutar vandringen

Det bestämmer du själv. Vi värnar om det hållbara 
resandet vilket innebär att denna vandring utgår 
från att du kan ta dig med tåg och/eller buss till de 
olika platserna. Du kan börja din vandring i Ystad 
och avsluta den i Kuskahusen. Eller omvänt om du 
föredrar att gå söderut från Kuskahusen till Ystad.  
Och du kan också välja att göra en kortare vand-
ring eftersom det är fullt möjligt att ta sig med tåg/
buss till alla våra boenden längs denna vandring. 



Vandring #1: Ystad till Backåkra

Kuststräckan mellan Ystad och Backåkra är vacker, 
mycket vacker. Tåget från Malmö eller Simris  hamn 
tar dig till Ystad och du kan välja att gå en kort 
bit genom hamnområdet ner till Saltsjöbaden där 
den fina sandstranden börjar eller att ta buss 570 
till Nybrostrand och börja vandringen där. Bortom 
Nybrostrand öppnar landskapet upp sig och  
Kabusa välkomnar dig med storslagen natur.  
När fältet ibland är plats för militärövning är det 
avspärrat och du kan då följa cykelvägen runt det. 
Strax efter Kabusa börjar Kåsebergaåsen som tar 
dig upp till en vidunderlig utsikt och vidare till 
Hammars Backar, som för tankarna till  
den irländska kusten. 

Naturens skönhet stegras och du kommer till 
Kåseberga och Ales stenar, skeppssättningen högt 
uppe på åsen. I Kåsebergas hamn kan du vila och 
fika eller äta rökt fisk. Vandra vidare mot Löderups 
strandbad och Kåsebergaåsens slut och sen,  
när du tror att du sett det bästa, möts du av 
Backåkra naturreservat. 

I reservatet finns en fin lång strand och ett öppet 
hed- och kulturlandskap där både fåglar och 
blommor trivs. Här ligger Dag Hammarskjölds 
Backåkra, med en fin kontemplationsplats samt 
ett museum om Dags liv och gärningar. Ett besök 
här är nästan ett ”måste” och är du medlem i STF 
får du rabatt på inträdet. Ett stenkast från museet 
ligger STF Backåkra Vandrarhem och du har 
nått paradiset.

Fakta: cirka 17–24 kilometer beroende på var du 
startar din vandring.  Räkna med ca 5–7 timmars 
vandring exklusive pauser. Främst lättgångna stigar 
längs havet men räkna även med böljande backar 
som ska bestigas.  

Vandring #2: Backåkra till Brantevik

Från Backåkra fortsätter du din vandring norrut 
längs kusten och Österlenleden. Om du inte redan 
besökt Dag Hammarskjölds Backåkra kan du med 
fördel börja dagen där. Från museet vandrar du 

över artrika hedar och mjuka stigar genom  
Hagestads och Sandhammarens naturreservat. 
Snart når du det glittrande havet och en av Sveriges 
mest fantastiska sandstränder, Sandhammaren.  
Förutom den sagolika stranden finns här en fyr 
(som sommartid är öppen för besök), en strand-
kiosk och Sveriges första livräddningsstation. 

Efter en skön paus väntar nu en strandvandring  
genom ett sanddynlandskap förbi Mälarhusen, 
Borrby- och Kyhls strandbad till Skillinge. Håll 
gärna utkik efter de solälskande rariteterna hed-
blomster och sandnejlikan. Från Skillinge fortsätter 
du vandra längs kusten till det pyttelilla fiskeläget 
Gislövshammar. Ute på klipporna, i kanten av 
hällarna har kvarnstenar huggits fram och du kan 
fortfarande se runda hål och några halvfärdiga 
block. Via några nedlagda gruvor, ”buskahojan” 
där näktergalen stortrivs och Grönet med sina 
spektakulära strandhällar och beteshagar, når du 
till slut STF Brantevik Råkulle Vandrarhem,  
din oas för kvällen.



Fakta: ca 24 kilometer med beräknad tid på  
5–7 timmar exklusive pauser. Främst lättgångna 
stigar och småvägar men även en längre sträcka på 
Sandhammarens milslånga strand. 

Vandring #3: Brantevik till Baskemölla

Efter det klassiska morgondoppet vid klipporna på 
Vejakåsen och en god frukost under äppleträdet är 
det dags för dig att vandra vidare norrut. Via den 
charmiga byn Brantevik och de blommande Simris 
strandängar når du Simrislund. Här, strax söder om 
Simrishamn, finns Skånes näst största hällristning 
med omkring 250 bilder. 

I Simrishamn kan du med fördel ta en paus och 
besöka Österlens Museum, ta ditt elvakaffe på 
något av caféerna eller bara sätta dig på torget och 
se på folklivet. Norr om Simrishamn ligger sand-
stranden Tobisvik och Vårhallarna. Vid Vårhallarna 
sticker stenhällar av ljus sandsten ut i horisontella 
lager i havet. Stanna en stund för att hoppa mellan 
de udda hällarna och spana efter fossil. Här ligger 
även Pärlfiskarens hus som bär på en lång spännan-
de historia från Baske till Samoa och tillbaka.  
Nu väntar en rofylld vandring längs havet och 
vidare genom byn Baskemölla till STF Baskemölla 
Vandrarhem. Om du har lust, besök gärna Tjörne-
dala Konsthall som ligger mittemot vandrarhemmet

Fakta: cirka 13 kilometer med beräknad tid  
3–4 timmar exklusive pauser. Till största del lätt-
vandrad på cykelvägar och stigar men vandringen 
går även på sand längs havet.

Vandring #4: Baskemölla till Kivik

Denna sträcka är en variationsrik vandring längs 
hav och vackra stränder, genom betesängar, frukt-
odlingar och nationalparken Stenshuvud. Ålabodar 
står kvar och minner om byarnas fiske från förr.
Söder om Viks hamn finns en världsunik blomlik-
nande formation i den steniga kustremsan,  
”Prästens badkar”. Troligen är badkaret en så 
kallad sandvulkan som bildats på havsbotten för 
500 miljoner år sedan då havsbotten i dessa trakter 
var vulkaniskt aktiv. 

Norr om Vik kan du välja att fortsätta på Skånele-
den som går en sträcka inåt land på cykelbana och 
småvägar genom fruktodlingar till Stenshuvud. 
Missa inte gårdsbutiken Orelund som säljer frukt 
och grönsaker, bröd och ost från trakten. Du kan 
också välja att gå längs havet, på stranden från Vik 
till Knäbäckshusen och Stenshuvud. Första delen 
är full av runda stenar som kan vara knaggligt att 
gå på. Sen passerar du vilda branta sand- och ler-
bankar som rasat ner och träd ligger i vägen vilket 
gör att du ibland måste gå i vattnet för att komma 
vidare. Lyssna på sanden – salthalten gör nämligen 
att det låter speciellt om den vita finkorniga sanden. 
Vill du inte gå i vatten – välj med fördel den andra 
vägen. Husen i Knäbäckshusen flyttades hit från 
Knäbäck vid Ravlunda skjutfält i slutet  
på 1950-talet. 

När du kommer till nationalparken Stenshuvud 
finns det två ”berg” att bestiga: Kortelshuvud och 
Stenshuvud. Berg och berg – Stenshuvud är högst 
med sina 98 meter över havet men du har en vid-
sträckt utsikt över Österlen när du når toppen.  



På Naturum finns en liten kiosk samt bra informa-
tion om parkens djur och natur. På väg till Kivik 
passerar du Österlens Arboretum, Kivik Esperöd 
Arboretum, Kiviks Musteri och Kungagraven.  
När du checkat in på STF Kivikstrand Badhotell, 
slå dig ner på den behagliga uteplatsen och njut en 
god middag. En kvällspromenad i byn blir ett fint 
avslut denna dag. 

Fakta: cirka 14 km vandringsled med beräknad tid 
på 4–5 timmar exklusive pauser. Främst lättgångna 
stigar och småvägar blandad slättmark och kupe-
rad terräng. Sträckan från Vik till Stenshuvud kan 
vandras längs havet (den blir lite mer utmanande på 
grund av erosion) eller via böljande fruktodlingar.

Vandring #5: Kivik till Haväng

Dagens etapp är en kort fin vandring längs med  
havet, via Vitemölla strövområde och över om-
växlande sandstäpp. Du kommer att ha tid att ta 
det lugnt och bara njuta av havet, horisonten och 
naturen. När du närmar dig Haväng bör du göra 
en avstickare till Lindgrens länga. Det är ett väldigt 
vackert korsvirkeshus som är ett av de mest foto-
graferade motiven i området. I huset finns ett muse-
um fyllt med intressanta lokala berättelser från förr 
samt information om området. Öppet året om – det 
är bara att kliva rätt in i historien. När du checkat 
in på STF Haväng Vandrarhem kan du ta ett skönt 
dopp, spana in Havängsdösen, ett 5000 år gammalt 
gravmonument eller vandra ut på Ravlunda skjutfält. 

Ett tips är att köpa med dig lite fisk, lokala grön-
saker, nybakt bröd eller annat gott till kvällens 
middag på vandringens slutstopp, STF Haväng 
Vandrarhem. Det finns nämligen ingen affär eller 
restaurang i Haväng. 

Fakta: cirka 5 km vandringsled med beräknad tid 
på 1–1,5 timme exklusive pauser. Lättvandrat längs 
väg och på strandstäpp. 

Vandring #6: Haväng till Kuskahusen

En vandring på Skåneleden mellan Haväng till 
Andrarum tar dig från kustmiljö med öppna fält till 

lummiga skogar och porlande vattendrag. Leden 
följer Verkeåns flöde från åmynningen vid Haväng 
till åns källor norr om Christinehof. Direkt vid 
Haväng ligger Ravlundafältet som består av både 
mjuka kullar och skogsområden. Fältet lockar 
många fåglar som fältpiplärkan, sånglärkan och 
sommargylling men här finns också ett av landets 
viktigaste områden för rödlistade groddjur. 

Du vandrar genom den pittoreska byn Skepparp 
och efter en stund närmar du dig Brösarps backar 
– ett ljuvligt böljande landskap med storslagna vyer 
över gräsklädda kullar, betande boskap, äppleträd 
och grönskande sädesfält. Här spelades delar av 
Bröderna Lejonhjärta in på 70-talet. Här kan det 
vara bra att ha en karta för när du står uppe på 
kullarna har du fin utsikt mot Linderödsåsen i norr, 
Verkeåns dalgång i norr och Ravlunda kyrka i öster. 

På din vandring till STF Kuskahusen Vandrarhem 
passerar du också Hallamölla, Skånes största sam-
manhängande vattenfall med en fallhöjd på hela  
23 meter och alunbruket i Andrarum, som var en 



av Sveriges största industrier på 1700-talet.  
Gör gärna en liten liten avstickare och titta in på  
Christinehofs Slott, ett gyllene slott med många 
välbevarade detaljer. 

Fakta: cirka 18 km vandringsled med beräknad tid 
på 5–6 timmar exklusive pauser. Nivåskillnad på 
cirka 70 meter. Medelsvår men lättvandrad etapp 
som delvis är kuperad och går på väg samt stigar.  

Transporter

Skånes Lokaltrafik är tillräckligt bra för att du 
smidigt ska kunna ta dig till ett urval av byar där 
du kan starta eller avsluta din vandring. Du tar 
dig lätt med Skånetrafiken till Ystad, Nybostrand, 
Skillinge, Brantevik, Simrishamn, Baskemölla, Vik, 
Kivik, Ravlunda (Haväng) och Kuskahusen.  
Det gör att du enkelt kan välja var du vill vandring. 

Vi hjälper dig gärna med tips på ett bra upplägg 
som passar just dig. Skånetrafikens reseplanerare 
hittar du här: www.skanetrafiken.se/sok-resa

Packa lätt

Du behöver verkligen inte vandra med värsta 
packningen. På våra boenden kan du hyra linne 
och handduk. På sommaren och storhelger kan du 
njuta en god frukost på morgonen och även få ett 
lunchpaket som du tar med dig på vandringen. 
Under själva vandringen kommer du att passera 
både livsmedels- och gårdsbutiker där du kan 

inhandla råvaror till kvällens middag. Och det finns 
även restauranger och fiskebodar på ett antal  
ställen längs vägen.   

Övrigt

Det går utmärkt att vandra omvänt. Räkna med att 
du normalt vandrar mellan 3–5 kilometer i timmen. 
Allt handlar om hur många sköna pauser du tar, 
hur mycket du vill fotografera, hur många dopp du 
tar eller hur många vandrare du möter 
och pratar med.

Under vår och höst finns det många platser längs 
kusten som är bra för att skåda både fågel och sjö-
fågelsträck så ta gärna med dig en kikare.

Vi brukar säga att det viktigaste att ha med sig på 
en vandring är: sköna bekväma skor att vandra i, 
något gott att äta och dricka i ryggsäcken samt ett 
trevligt sällskap. Komplettera med en karta (alltid 
kul och spännande att se var en befinner sig) och 
du är kittad för härliga vandringsdagar på Österlen.

Vill du veta mer om Österlen och våra vandrings-
leder så kika gärna in på:

 �www.svenskaturistforeningen.se/osterlen
 �www.skaneleden.se 
 �www.visitystadosterlen.se

Varmt välkommen till vandringsparadiset Österlen! 
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