
Skåneleden
på Bjärehalvön
- en vandringsupplevelse i världsklass



En vandringsresa i Sverige är un-
derbart, det finns så många möj-
ligheter. Knallgula rapsfält, krispigt
gröna bokskogar, mjuk väldof-
tandemossa,kala fjäll och en lång
och omväxlande kustremsa är
bara en bråkdel av vad Sverige
har att erbjuda.Du kan vandra på
åsar, i skogar, längs havet, i städer
och på fjället.Sverige är fantastiskt
och vi är duktiga på att ta hand
om vår natur. Här är naturen ren
och vattnet klart.

Text och bild: Stefan Krantz

Varje årstid har sin tjusning och
vårt avlånga land kan erbjuda
vandring i stort sett hela året. Med
fördel kan man vandra tidigt på
våren och sena hösten i södra Sve-
rige. Färger och dofter är som mest
påtagliga då och stillheten en lisa
för själen. Att vandra på vintern
längs frostiga stränder och dim-
höljda backar kan vara en magisk
upplevelse. På kvällen kan du njuta
av att ta ett dopp på byns spa, äta

en god middag och läsa en god bok
framför brasan på något anrikt ho-
tell. Nog finns det få sätt som är
bättre än frisk luft i vacker omgiv-
ning när det gäller att ladda batteri-
erna, och kanske gäller det särskilt
under de mörkare årstiderna.

Bjärehalvön i Skåne bjuder på en
riktigt härlig vandringsupplevelse,
en vandring i världsklass. Vand-
ringen börjar i Skummeslövsstrand,
där den långa breda stranden inbju-
der till sol och bad. Vandrar du
under vår eller höst kanske det sna-
rare är den härliga havsluften än
bad som lockar. En perfekt start är
det hur som helst för en varierande
och upplevelserik tur.

Med utgångspunkt från den lätt-
vandrade och hårdpackade stran-
den tar du dig söderut och följer
stranden in till Båstad. I Båstad slår
du följe med den delen av Skånele-
den som kallas Kust-till-kustleden.
Leden går härifrån västerut, längs
havet. Vid Norrviken tar leden dig
uppför Hallandsåsen med sina löv-
skogar, rishedar, ängs- och hag-

Skummeslövsstrand,på väg in mot Båstad.
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marker. Här uppe njuter du bitvis
av en storslagen utsikt i ett öppet
kuperat landskap med levande
lantbruk och små byar. Vid Hovs
Hallar når du åter kusten där ur-
bergshorsten möter Hallandsåsen
och havet på ett dramatiskt sätt. En
perfekt dagstur som du avslutar
med en välförtjänt och välsma-
kande middag med oförglömlig ut-
sikt i Hovshallars restaurang.

Här kan du även bo över och fort-
sätta din vandring nästföljande dag
mot Torekov. Från Hovs Hallar
vandrar du över strandnära ängar,
klapperstensfält och betesmarker
med betande hästar och får. Den här
turen är kort och lättvandrad. Efter
cirka 3 timmar kommer du fram till
Torekov där du kan passa på att av-
sluta dagen med ett besök på spa-
avdelningen på Torekovs hotell.

Mellan Torekov och Ängelholm
präglas vandringen mycket av den
mäktiga siluetten av Kullaberg som

skjuter ut på andra sidan Skäldervi-
ken. Du kan antingen följa kusten
hela vägen ner till Ängelholm, en
dryg vandring på 32 km eller så
lämnar kusten vid Segeltorpsstrand.
Väljer du det senare alternativet går
vandringen över Bjärehalvöns bör-
diga jordbrukslandskap och natur-
reservatet Grevie åsar. Det böljande
landskapet tar dig till Grevie och
avslutande middag på Kvinna-
böske krog och hotell. Från Kvin-
naböske kan du välja mellan att
vandra till Båstad via Axeltorpsra-
vinen med den ljuva bokskogen

Hovs Hallar, på väg mot Torekov

Hallandsåsen på väg mot Troendtorp
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eller via Vejbystrand och havet till
Ängelholm.

Det finns flera andra fina välmark-
erade och minnesvärda vandringar
att göra på Bjäre och Hallandsåsen.

Känner du dig redo för att ge dig av
på en bekväm vandring på Bjäre-
halvön, där du får bagaget kört
mellan övernattningarna, för att
helt och fullt kunna njuta av turen?

Kontakta då oss på Vandra i Skum-
meslövsstrand, vi fixar din nästa
vandringsresa på Bjäre!

“Från Hovs Hallar vandrar du över strand-
nära ängar, klapperstensfält och betesmarker
med betande hästar och får”

Vill du hitta mera inspiration
kanske ett besök på Båstad
Hiking Festival kan vara något.

Mellan den 12–14/10 2018 ge-
nomförs vandringsfestivalen
med många fina evenemang
för den vandringsintresserade.

För mera information se:
www.bastadhikingfestival.se.


