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Vandra i Sverige 
 

 
Krika skog. Foto: Skåneleden/Apeloga 

 

Söderåsen, 3 nätter 
Klippan - Röstånga, 2 vandringsdagar 

 
 
Leden på Söderåsen är en del av Skåneleden Ås till ås. Du bor första natten i på ett 
charmigt Bed & Breakfast i Klippan. Nästföljande dag hämtar en chaufför dig och kör 
dig till Krika skog där du startar din vandring längs Skåneleden. Du vandrar genom 
bokskog och blandskog, på mjuka stigar och längs rasbranter och dalgångar. Du får 
uppleva vattenfall, grottor och brusande bäckar. Under din vandring passerar du 
välkända platser för sägner och mystik. Ifrån utsiktspunkterna i Söderåsens 
nationalpark ser du ut över lummiga bokskogar, djupa raviner och glittrande 
vattendrag. Nationalparken är Europas största skyddade ädellövsområde och 
rymmer mängder av djur och växter.  
 
Vandringspaketet är perfekt för en kort avkoppling från vardagen. 
 

Höjdpunkter 
• Krika skog och ravinen vid Klöva hallar 
• Fridfulla och gemytliga små gårdar 
• Klåveröd 
• Söderåsens nationalpark, Skäralid 
• Utsikten från Kopparhatten och Söderåsen 
• Bokskogar med rikt fågel- och djurliv 
• Odensjön 
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Dag 1 – Ankomst till Klippan 

Du ankommer till Klippan under dagen. Efter 
check in på ditt boende kan du ta en sväng i 
samhället. Ett besöka i den välkända 
yllefabriken är något du inte kan missa. I 
fabriksbutiken kan du fynda filtar med hög 
kvalitet och många andra ting gjorda av ull.   
På kvällen kan du om du har lite tur även gå 
på ett evenemang som vissa dagar 
arrangeras på ditt boende. Viktigt att du 
bokar biljetter i god tid innan ankomst.  
 

 
Ditt boende Norrehus Klippan 
 
Dag 2 – Klippan – Söderåsens 
nationalpark  
Efter frukost kommer en chaufför och 
hämtar dig för transfer till Krika skog och 
Skåneleden. Du börjar din vandring genom 
bokskog vid kanten av ravinen vid Klöva 
hallar. Stigen som är bred och väl markerad 
tar dig till Klövamölla, som ligger vid sidan av 
leden, med anor från 1600-talet. Kvarnen 
drivs med turbin och fungerar lika bra nu 
som då. Efter ytterligare en bit når du en 
grusväg som tar dig genom en fridfull 
landsbygd med små gårdar och torp.  
 

 
Den fridfulla landsbygden vid Klövamölla 
 
Du lämnar grusvägen och följer en fin stig 
genom en skog som växlar från gran till 
björk. Du passerar Skånes högsta punkt och 
kliver längre fram in i Klåveröds strövområde 
med sina mjuka stigar. Du går förbi flera 
geologiska sevärdheter; Snuvestuans lilla 
grotta, Vargadalen med rasbranter och 
Skorstensdalens torbildningar. Längs den 
brusande Dejebäcken kommer du in i 
Söderåsens nationalpark. Du får uppleva 
mäktiga rasbranter, ett fem meter högt 
vattenfall och den kraftfulla Skäralidsdalen. 
Via stigar genom skogen tar du dig upp till 
Kopparhatten, där du får en magnifik utsikt 
över dalgång och bokskog. Härifrån tar du 
dig stadigt ner till Skärdammen och 
naturum. Från naturum vandrar du vidare 
cirka en km till ditt boende. Här får du ett 
varmt välkomnande och du serveras 
eftermiddagskaffe. Skiner solen så kan du 
njuta av ditt kaffe med fin utsikt över 
Söderåsen. Efter uppfräschning avslutar du 
dagen med en grillmiddag som du finner i 
kylskåpet. Du grillar, tillreder och serverar dig 
själv, kanske med ett glas vin som du tagit 
med själv. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 412 m, 
sänkning: 483 m. 
Medel vandring (grad 3) - 19 km 
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Skäralid 
 

Dag 3 – Söderåsens nationalpark – 
Röstånga   
Söderåsens nationalpark har många, härliga 
vandringsstigar att bjuda på. Korta och lite 
längre, lätta och lite mer utmanande. Du 
väljer själv om och i så fall vilka delar av 
nationalparken du vill utforska innan du 
fortsätter mot Röstånga. Skåneleden tar dig 
uppför och söderut från Skärdammen, du 
följer Hjortsprångsrundan fram till 
Hjortsprånget, en smal klipphylla som skjuter 
ut i den djupa och branta Skäralidsdalen. 
Platsen kallas Hjortsprånget eller 
Hjortakniben. Det kommer av att man förr i 
tiden jagat hjort här. Man drev ut dem över 
klippkanten—knep hjortarna!  
 

 
 
Leden följer breda fina och väl markerad stig 
genom en bokskog som är oförglömlig. 
Leden passerar de småkulliga dalarna 
Ugglerödsdalen och Nackarpsdalen. Strax 
innan du når Röstånga rundar du den 
mytomspunna Odensjön, omgiven av artrika 
rasbranter. Har du badkläder med dig 
rekommenderas en tur ner till sjöns 
badbrygga för ett eftermiddagsdopp. Väl 
framme i Röstånga checkar du in på boende 
med mycket atmosfär. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 213 m, 
sänkning: 181 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1) - 7 km (Valfri 
extra vandring i Söderåsens nationalpark är 
ej inräknat.) 
 

 
Den ljuva bokskogen mellan Skäralid och 
Röstånga 
 
Dag 4 – Hemresa 

Flera fina minnen rikare och efter en härlig 
frukost är det så dags för dig att resa hemåt. 
Från Röstånga reser du lämpligen med buss 
till Klippan eller Stehag, för att därifrån ta dig 
vidare med tåg.  
 

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

Antal deltagare 

Från en person och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 2 / 5 
• Vandringen är mycket lätt till medel. 
• Ledens underlag varierar från stigar och 

skogsvägar till mindre byvägar. Stigarna är 
mestadels breda och lättvandrade. Några 
kortare bitar förekommer rötter och stenar 
längs stigarna.  

• Skåneleden SL 3 är till större del väl 
markerad med nya tydliga markeringarna. 
Genom skog och inland är den markerad med 
orange målade ringar runt träd och stolpar. 
Där leden ändrar riktning finns skyltar. En del 
av leden har dock den gamla markeringen 
som bitvis är gles och otydlig, men följer du 
bara med i ledbeskrivning är det inga 
problem.  

• Total sträcka att vandra är 26 km fördelad på 
2 vandringsdagar. (Valfri extra vandring i 
Söderåsens nationalpark är ej inräknat.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Boende 
Du bor på B&B och pensionat. Rummen har 
sängkläder och handduk.  
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 
 
Klippan 
I Klippan bor du på Norrehus Bed & 
Breakfast, ett gammalt fint renoverat hus 
från 1899 med mycket atmosfär. Norrehus 
har två rum som båda har dusch och toalett. 
Norrehus har en restaurang som har öppet 
när de har evenemang. Alternativa 
restauranger finns i Klippan. Frukosten 
dukas fram i pentryt och lunchpaket lämnas 
ut i samband med avresa. 
 
Söderåsens Nationalpark/Skäralid 
I Skäralid bor i första hand i lägenhet på 
Pensionat Söderåsen. Pensionatets historia 
startar 1894 då det var en 
lantbruksfastighet. Lägenheterna har dusch 
och toalett. I ditt vandringspaket ingår 
catering-middag som du tillreder själv. 
Frukost serveras i köket och lunchpaket 
lämnas ut i samband med avresa. 
 
Röstånga 
I Röstånga bor du på Villa Söderåsen, med 
anor från 1904 då det hette Turisthotellet i 
Röstånga. Ett vackert välbevarat pensionat 
med mycket atmosfär. Rummen har dusch 
och toalett utanför rummen. Middag äter du 
lämpligen på någon av restaurangerna i 
Röstånga.  
 
Notera att under lågsäsong har några av 
restaurangerna i Röstånga begränsade 
öppettider, kontakta oss för information. 
 

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 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
 
 
 

Tåg/Buss 
Vill du resa med tåg och buss till och från 
vandringen?  
Klippan går bra att nå med tåg eller buss. 
Från Röstånga tar du buss till antingen 
Klippan eller Stehag för att sedan resa vidare 
med tåg.  
 
Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen 
Ängelholm är: 

• Ängelholm-Helsingborg flygplats (7 
km) 

• Malmö flygplats (110 km) 
• Köpenhamn flygplats (119 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Röstånga 
är: 

• Ängelholm/Helsingborgs flygplats 
(52 km) 

• Malmö flygplats (69 km) 
• Köpenhamns flygplats (92 km) 
• Halmstad flygplats (102 km) 

 

Lokala transporter utresa 
Flyger du till Ängelholm-Helsingborg 
flygplats finns det bussar som går in till 
Ängelholm. Du kan också ta en taxi in till 
centrum för vidare färd till Klippan. 
 
Om du flyger till Malmö flygplats kan du ta 
dig in till centrala Malmö eller Lund med 
Flygbussarna eller med taxi. Från Malmö eller 
Lund tar du sedan tåget via Helsingborg till 
Klippan. 
 
Från Köpenhamns flygplats går det bra att 
resa med tåg via Helsingborg till Klippan. 
Ibland får du ett byte i Malmö, men det går 
även många direkttåg 
 
Lokala transporter hemresa 
Ska du resa hem ifrån 
Ängelholm/Helsingborg flygplats tar du dig 
lämpligen till Klippan med buss. Härifrån tar 
du antingen buss till Ängelholm eller tåg till 
Helsingborg, och sedan vidare med flygbuss 
till flygplatsen. 
 
Väljer du att flyga hem ifrån Malmö flygplats 
tar du istället bussen från Röstånga till 
Stehag för att där kliva på tåget mot 
Lund/Malmö. Ifrån båda dessa städer finns 
flygbuss till Malmö flygplats.  
 
Även om du ska resa hem ifrån Köpenhamn 
Kastrup tar du bussen till Stehag. Du kliver 
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sedan på tåget för att resa hela vägen till 
Kastrup (ibland med ett byte i Malmö). 
 
För att ta dig tillbaka till Halmstad flygplats 
tar du bussen till Klippan, tåg till Helsingborg 
eller buss till Ängelholm och sedan tåg 
vidare till Halmstad. Ifrån centralstationen 
tar du lokalbussen ut till flygplatsen.   
 

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. 
 
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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Ås till åsleden på Söderåsen 

Skåneleden är uppdelad i sju olika leder, totalt cirka 1 000 km vandringsled med 78 dagsetapper. 
Leden ingår i den 5 000 km långa ”North Sea Trail” som går genom Storbritannien, Holland, 
Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Leden på Söderåsen ingår i Skåneleden Ås till ås, som i sin 
helhet går ända ifrån Åstorp vid Söderåsens fot till Brösarp på Österlen.  
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