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Vandra i Sverige  

 
 

Österlenleden, 7 nätter 
Ystad – Alunbruket, 6 vandringsdagar 

 
Österlenleden är en ringled med start och mål i Ystad. I följande alternativ har du 
möjlighet att vandra den södra och östra delen av leden mellan Ystad och Alunbruket. 
Vandringen följer till största del det blånande havet, med några undantag då leden 
viker av in i landet och du vandrar genom ek-, tall- eller bokskog. Kusten växlar från 
vidsträckta sandstränder till ört rika strandängar som bitvis är blockrik. Det böljande 
backlandskapet kulminerar vid Hammarsbackar och Stenshuvud där du har en härlig 
utsikt. Vid Haväng viker leden av inåt land och följer Verkaåns slingrande dalgång. 
Leden tar dig genom Brösarps böljande backlandskap och in i Österlens vackra 
bokskogar. Du passerar Hallamölla vattenfall och når Andrarums Alunbruk med dess 
spännande historia.  
 

Höjdpunkter 
• Sveriges största bevarade skeppssättning Ale stenar 
• Pittoreska fiskelägen 
• Simrishamn 
• Stenshuvud Nationalpark med underbar utsikt 
• Variationsrik vandring - längs hav och stränder, över ängar, genom skogar och 

beteshagar 
• Hallamölla vattenfall 
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Dag 1 – Ankomst till Ystad 
Till Ystad kan du resa med tåg eller buss. 
Efter ankomst och check in på ditt boende 
har du möjlighet att utforska staden som 
bland annat är välkänd för sin romanfigur 
Kurt Wallander. Med sina över 300 idylliska 
skånska korsvirkeshus är Ystad en av 
Sveriges mest pittoreska småstäder. Denna 
skånska pärla på Österlen rymmer små 
genuina gatstensmiljöer kantade av unika 
korsvirkeshus, med rötter i medeltiden.    
 

 
Ystad Foto: Bernard Grilly 
 

Dag 2 – Ystad – Kåseberga 
Du vandrar ut frånYstad via hamnen och 
vidare utmed strandpromenaden genom 
Sandskogen. Du korsar Nybroån med sitt 
mycket fina havsöringsfiske och når 
skjutfältet Kabusa. Här måste du lämna 
stranden. 
 
När du vandrat runt Kabusa skjutfält kommer 
du ut till stranden igen vid Hammars backar. 
Här domineras luftrummet av glador, måsar 
och skärmflygare, när vinden är den rätta. 
Du fortsätter utmed kusten och strax innan 
du kommer fram till Kåseberga passerar 
leden Ale stenar. Här bör du göra en 
avstickare upp till Ale stenar även om benen 
är trötta. Utsikten över havet och Kåseberga 
är mycket vacker. Dagen avslutar du med att 
vandra en bit inåt land till ditt boende. 
Middagen äter du på någon av 
restaurangerna i idylliska Kåseberga.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 186 m, 
sänkning: 193 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km 
 

 
Ale stenar 
 

Dag 3 – Kåseberga – Skillinge 
Efter frukost återvänder du till stranden vid 
Kåseberga. Besökte du inte Ale stenar igår 
har du åter chansen ett göra ett besök vid 
Sveriges största bevarade skeppssättning. 
Från Kåseberga fortsätter du din vandring 
utmed kusten och Österlenleden. Du följer 
lättgångna mjuka stigar och mindre 
strandvägar fram till Löderups strandbad. 
Här lämnar du havet för att följa leden in 
genom Hagestads naturreservat som 
domineras av planterad tallskog tillsammans 
med mer naturligt uppvuxen ek-, björk- och 
lövblandskog. Floran i ekskogen domineras 
av liljekonvalj som på vissa ställen helt kan 
täcka marken. 
 
Efter en dryg timmes vandring genom 
reservatet når du åter havet vid 
Sandhammaren. Från Sandhammarens 
dynlandskap och vidsträckta badstränder 
böjer kusten mot nordost.  
 

 
Borrby strand. Foto: Bernard Grilly 
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Du vandrar utmed milslånga sandstränder 
förbi Mälarhusen, Sandby strand, Borrby 
strand och Kyhls strandbad. Framåt 
eftermiddagen når du det gamla fiskeläget 
Skillinge.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 144 m, 
sänkning: 144 m. 
Medel vandring (grad 3) – 21,5 km 
 

 
Nät på strand mellan Skillinge och Simrishamn. 
Foto: Sofia Boman 
 

Dag 4 – Skillinge – Simrishamn 
Vandringen går idag utmed stigar och 
småvägar, strandängar, spännande 
berghällar och pittoreska fiskebyar. 
Sandstranden avlöses av skiffer- och 
sandstensstrand vid det pittoreska lilla 
fiskeläget Gislövshammar. Vandringen är 
inte så lång, så du har flera möjligheter att 
stanna för ett bad eller kanske bara vila och 
njuta av den friska luften och de vidsträckta 
vyerna. Kustremsan mellan Brantevik och 
Simrishamn består till största delen av 
buskrika betesmarker. Gamla strandvallar 
gör området lätt kuperat och det vackra 
landskapet har en mycket rik flora. I området 
finns flera hällristningar och blottade 
sandstenshällar. Dagens slutmål är den 
välkända fiskestaden Simrishamn. Kanske 
avslutar du dagen med en god middag och 
en stilla promenad i de äldsta stadsdelarna 
med sina pastellfärgade gathus och 
kullerstensprydda gator. Hamnen är också 
värd ett besök innan du återvänder till ditt 
boende för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 241 m, 
sänkning: 262 m. 
Lätt vandring (grad 2) – 12,5 km   
 

Dag 5 – Simrishamn – Kivik 
Vandringen bjuder dig på en variationsrik tur 
över sandstränder och blockrika 
strandängar. Landskapet är böljande och du 

passerar genom fiskelägen och bokskog. Du 
vandrar på stränder, stigar, små grusvägar 
och bitvis utmed asfalterad väg.  
 

 
 
Stenstranden avlöses av unik sandstrand vid 
Tobisvik. Här finns en särskilt homogen sand 
som har gett bra livsrum för några 
världsunika kräftdjur som lever i de fuktiga 
hålrummen nere i sanden. Vid Baskemölla 
kommer du åter till underbara strandängar 
och längre norrut vid Tjörnedala passerar du 
artrika orkidéängar som lovordades av Linné. 
Vid Knäbäckshusen kan du ta vägen genom 
den gamla byn och titta in i fiskeboden som 
har gjorts om till ett litet kapell. Från 
Knäbäcken fram till Stenshuvud får du njuta 
av härlig vandring utmed strandpromenad 
som kantas av det blånande havet och träd 
som böjer sitt grenverk ut över stranden. 
Stenshuvud är sedan 1986 en nationalpark 
och parkens hjärta domineras av det 97 
meter höga berget som du har haft framför 
dig under större delen av vandringen från 
Simrishamn. När du rundat udden och 
lämnar arboretet som är den nordligaste 
delen av nationalparken följer du en liten 
asfaltväg fram till Kivik. Vägen kantas av 
äppelodlingar, musterier och gamla 
fornlämningar.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 265 m, 
sänkning: 224 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 

Dag 6 – Kivik – Brösarp 
Vandringen är lätt och ganska kort. Du får 
många möjligheter att stanna till och njuta 
av den underbara naturen. Vill du så kan du 
göra avstickare till Havängsdösen, ta en 
kaffepaus vid Skepparpsgården eller göra ett 
besök vid utemuseet ”Lindgrens länga”. 
Vandringen startar med att du följer den lilla 
vägen mellan Kivik och den vackra fiskebyn 
Vitemölla. Strax efter byn fortsätter leden 
utmed havet och du får en härlig vandring 
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genom naturreservatet Vitemölla 
strandbackar fram till Haväng och Verkaåns 
mynning. Vid Haväng kännetecknas naturen 
av ett närmast hedliknande landskap med 
ovanlig sandstäppsvegetation. Området är 
kalkrikt och här trivs sandnejlika, fältsippa 
och sandliljan som doftar himmelskt på 
försommarkvällarna.  
 

 
Haväng. Foto: Johanna Mårtensson 
 
Vid Haväng lämnar leden havet och 
fortsätter västerut. Du följer den slingrande 
Verkaåns härliga dalgång och vandrar i 
Brösarps böljande backlandskap. Du når 
Brösarp och checkar in för en avkopplande 
övernattning. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 290 m, 
sänkning: 259 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 12 km   
 

 
 

Dag 7 - Brösarp – Alunbruket 

Den sista dagen tar leden dig över Brösarps 
norra backar och in i den skånska 
bokskogen.   

Du vandrar nära Verkaån, som är ett unikt 
vattensystem med klart och rent vatten, 
meanderlopp och naturliga forsar. Under 
vår- och sommarmånaderna, när det är 
prunkande grönska och ljuset silar genom 
trädens bladverk, vilar en nästan tropisk 
känsla i dalgången. Du passerar Skånes 
högsta vattenfall, Hallamölla, och når vid 
slutet av vandringen Andrarums Alunbruk 
som en gång var en av landets största 
industrier.  

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 640 m, 
sänkning: 642 m. 
Medel vandring (grad 3) - 14 km 
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa. Du 
blir transporterad till Brösarp varifrån du lätt 
tar dig vidare med buss. 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 
 

Antal deltagare 
Två till fyra personer. På grund av boendet i 
Alunbruket är det ej möjligt att boka 
enkelrum enligt detta program.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 2,7 / 5 
• Vandringen är lätt till medel. Två dagar är 

lätta och fyra dagar är medel. 
• Ledens underlag varierar från stigar och 

stränder till mindre byvägar och korta 
bitar utmed landsväg. Notera att 
sträckan Brösarp - Alunbruket är 
kuperad vilket gör att den sista 
vandringsdagen klassas som medel. 

• Österlenleden är välmarkerad. Genom 
skog och inland är den markerad med 
orange markeringar på stolpar. Där leden 
ändrar riktning finns skyltar. 

• Total sträcka att vandra är 103 km 
fördelat på 6 vandringsdagar. 

 

Boende 
Du bor på små privatägda gästgiverier, hotell 
eller Bed & Breakfast. Rummen har 
sängkläder, handduk och i de flesta fall, 
dusch och toalett på rummet.  
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 

http://www.vandra.se/
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vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Det är lätt att ta sig till startorten med tåg. 
Från Malmö tar du lokaltåg till Ystad. Från 
Alunbruket har du en förbokad transfer till 
Brösarp varifrån du tar buss till Simrishamn. 
Från Simrishamn tar du dig vidare med 
lokaltåg till Malmö. 
 
Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen Ystad 
är: 

• Malmö flygplats (38 km) 
• Kristianstad flygplats (67 km) 
• Köpenhamn Kastrup (81 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet 
Alunbruket är: 

• Kristianstad flygplats (30 km) 
• Malmö flygplats (61 km) 

 

Lokala transporter ut- / hemresa 
Kommer du med flyg är Köpenhamn Kastrup 
enklast att resa vidare ifrån, tågstation finns 
på flygplatsen och du byter tåg i Malmö. 
Flyger du till Malmö Sturup måste du först 
resa med flygbuss till Malmö och därifrån 
vidare med tåg eller buss till Ystad.  
 
Efter din vandring transporterar vi dig från 
Alunbruket till närmaste busshållplats i 
Brösarp. Från Brösarp tar du dig vidare med 
buss, lämpligen tillbaka till Ystad eller Malmö 
för vidare färd. 
 
Kommer du med egen bil hjälper vi dig med 
tips om parkering.  
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från destinationen hjälper vi på Vandra till 

med att boka flyg och även buss/tåg där det 
är möjligt.  
 

Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 

Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 
Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21  
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 

 
För mer information se: www.yr.no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Österlenleden 

Skåneleden är uppdelad i fem olika delleder och nio rundvandringar. Totalt mer än 1 000 km 
vandringsled uppdelad i 89 dagsetapper. Leden ingår i den 5 000 km långa ”North Sea Trail” som 
går genom Storbritannien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. En delled av 
Skåneleden är Österlenleden som är en ringled med utgångspunkt Ystad, totalt 165 km lång. 
Leden går genom ett böljande kulturlandskap och frodiga bokskogar, längs porlande vattendrag 
och utmed det blånande havet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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