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Välkommen till 
våra stränder
Vår kust är mer än tio mil lång och sträcker sig från Julebodaåns 
mynning i Simrishamns kommun till Svarte i Ystads kommun. 
I söder och norr finns vidsträckta sandstränder och däremellan 
finns en mängd olika naturtyper, allt från strandängar och alkärr 
till klippor och sandstenshällar. Landskapet är bedårande vackert 
och bryts på ett harmoniskt sätt av genuina fiskesamhällen och 
kulturhamnar.
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STÖRRE KOMMUNALA BADPLATSER  
(så kallade ”EU-bad”) finns mellan 
Haväng och Kivik, vid Knäbäcks-
husen och Tobisvik och mellan Kyl 
och Mälarhusen, liksom vid Sand-
hammaren, Löderup, Nybro strand, 
Sandskogen och i Svarte. För den som 
föredrar sötvattenbad, finns en officiell 
badplats vid Gyllebosjön. Utanför de 
större badplatserna erbjuder kusten 
både sandstränder och badvänliga 
hällar på många platser, för både dig 
och din hund.

TILL MÅNGA AV STRÄNDERNA är det  
bekvämt att cykla, vandra eller ta  
bussen. Skåneleden och Backaleden 
finns för dig som vandrar, Sydostleden 
och Sydkustleden för dig som cyklar. 
Om du tar bilen, parkera med omsorg 
och bara där du får, så att bland annat 
räddningsfordon kommer fram om  
olyckan skulle vara framme. 

TÄNK PÅ ATT VATTNET ÄR STRÖMT när det 
blåser pålandsvind. Om du hamnar i 
strömt vatten och har svårt att ta dig 
in till land, simma längs med stranden 
tills strömmarna minskar och simma 
sedan in. Läs mer på sid 8–9. Badar 
du på Ystads sydkust, var då även 
uppmärksam på att svallvågor från 
färjorna kan komma plötsligt ”från 
ingenstans”.
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• Bada aldrig när det går höga vågor.

• Bada alltid tillsammans med någon.

• Simma längs med stranden.

• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.

• Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.

• Ropa bara på hjälp om du är i nöd!

• Lek inte med livräddningsmateriel.

• Testa din simkunnighet.

Och du – var rädd om dig när du badar:

Kort sagt: var försiktig och ta ditt ansvar, för dig själv 
och de i din närhet. Välkommen till våra stränder.
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PARKERA LAGLIGT OCH 
VISA HÄNSYN

ÄVEN OM ALLA FÅR PLATS på badplatsen så brukar det bli trångt till 
och från stranden. Om du kör bil till stranden, ställ inte bilen så 
att den hindrar räddningstjänsten. Vid en eventuell olycka är det 
livsavgörande att räddningstjänsten kommer ner till stranden med 
sina fordon – både för din egen och alla andras säkerhets och 
trygghets skull. Och glöm inte att allemansrätten gäller både på 
land och i vatten.

VAR DU KAN PARKERA är markerat på kartorna i den här broschyren. 
Tänk på att följa trafikreglerna: parkera inte så du står i vägen för 
räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Är du 
osäker, chansa inte, det kan både bli farligt och dyrt. Vi kommer  
att utfärda böter och transportera bort de bilar som står i vägen.
 Bussar går till ett antal av våra stränder. Se under respektive 
strand vilka busslinjer som finns. Tidtabeller finns på skanetrafiken.se 
och i Skånetrafikens app.

VAR OCKSÅ FÖRSIKTIG när du kör där det rör sig mycket folk i kust-
samhällen och på väg till stranden, var t.ex. extra uppmärksam  
när du backar. 

TÖM BILEN SJÄLV. Lämna inga värdesaker i bilen när du parkerar. 

DU LÄMNAR GIVETVIS inte hunden i bilen. Det blir snabbt höga 
temperaturer i kupén.

VI REKOMMENDERAR GRILLNING på särskilda grillplatser. Var upp-
märksam på att totalt grillförbud kan råda under torra perioder. 

TÄNK ÄVEN PÅ ATT ta med dig dina sopor, så blir badgästerna efter 
dig nöjda.
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VARNING FÖR STARKA 
UNDERVATTENSSTRÖMMAR

RUNT SKÅNES KUSTER, och särskilt på Österlen, är undervattens-
strömmar vanliga. De uppstår när det är pålandsvind och ytvattnet 
blåser in mot stranden. När vattnet når land tar det enklaste vägen 
tillbaka, till exempel där botten är lös. Det bildas gropar och rännor 
i sanden där underströmmen går. Den som badar känner ett drag 
runt benen. Draget är ibland så starkt att man inte kan stå emot 
utan förs ut från stranden. Undervattensströmmar kan också finnas 
kvar om vädret nyss slagit om.

VARJE ÅR DRUNKNAR människor på grund av undervattensströmmar. 
Undvik att bada då det är pålandsvind och höga vågor. När man 
badar är det en god tumregel att alltid gå, inte simma, när man går i. 
Då känner du eventuella strömmar i god tid innan du kommit för 
långt ut. Försök inte gå in om du hamnar i en ström. Strömmen är 
starkare på botten än på ytan.

DET ÄR ALLTSÅ LÄTTARE ATT SIMMA I EN STRÖM ÄN ATT GÅ.
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OM DU ÄNDÅ FASTNAR i en undervattensström ska du inte försöka 
simma i riktning mot stranden. Låt strömmen föra dig en bit ut 
och simma sedan längs med stranden tills du kommit ur strömmen. 
Då är det lättare att simma in mot stranden igen.
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 juni–31 augusti *1 juni–31 augusti

Skepparp

Badplatsen ligger vid Haväng 
söder om Verkeån och består av 
en flera kilometer lång och bred 
sandstrand med vit, finkornig 
sand. Vattenbrynet är bitvis 
grusigt, ett fåtal stenblock ligger 
i vattnet och har du tur, kan du 
hitta bärnsten här. Badplatsen 
ligger i ett naturreservat som 
främst utgörs av ett dynlandskap. 
Badet är långgrunt. Tänk på att 
det kan uppkomma livsfarliga 
strömmar vid dåligt väder (se 
sid 8–9). Badplatsen är mycket 
välbesökt. Inom naturreservatet 
gäller särskilda bestämmelser 
hela året. Tältning är förbjuden, 
liksom ridning utanför särskilt 
utpekad ridled. Hundar ska alltid 
hållas kopplade.

* undantag längs Verkeåns södra strand, där får hästar passera i en cirka 30 meter bred zon

KOLLEKTIVTRAFIK: SkåneExpressen 3 eller buss 579 till Ravlunda –  
promenad eller cykel sista biten, ca 3,8 km.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Skepparp

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 juni–31 augusti1 juni–31 augusti

Vitemölla

Badplatsen ligger norr om 
samhället Vitemölla och består 
av en flera kilometer lång, bred 
sandstrand med vit, finkornig 
sand. Vattenbrynet är bitvis 
grusigt och ett fåtal stenblock 
ligger i vattnet. Badplatsen 
ligger i ett naturreservat som 
främst utgörs av ett dynlandskap, 
strandbackarna är ett fint 
strövområde. Badet är långgrunt. 
Tänk på att det kan uppkomma 
livsfarliga strömmar vid dåligt 
väder (se sid 8–9). Badplatsen 
är mycket välbesökt. Inom 
naturreservatet gäller särskilda 
bestämmelser hela året. Tältning 
är förbjuden, liksom ridning 
utanför särskilt utpekad ridled. 
Hundar ska alltid hållas kopplade.

KOLLEKTIVTRAFIK: SkåneExpressen 3.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Vitemölla

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: p-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 juni–31 augusti1 juni–31 augusti

Stenshuvud

Badplatsen ingår i Stenshuvuds 
nationalpark. Nedanför det 97 
meter höga berget är kustremsan 
dramatisk med vassa klippor. I 
söder breder de flacka sandfälten 
ut sig med vida hedar och 
blomsterrika ängar. Mot havet 
avslutas sandfälten med en 
lång, badvänlig sandstrand med 
mycket vit och finkornig sand. 
I vattenbrynet ligger lite sten. 
Badet är långgrunt. Tänk på att 
det kan uppkomma livsfarliga 
strömmar vid dåligt väder (se 
sid 8–9). Badplatsen är mycket 
välbesökt. Inom nationalparken 
gäller särskilda bestämmelser 
hela året. Tältning är förbjuden, 
liksom ridning, och hundar ska 
alltid hållas kopplade.

KOLLEKTIVTRAFIK: SkåneExpressen 3 eller buss 573 – promenad eller cykel sista 
biten, ca 4 km.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Stenshuvud

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: p-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 juni–31 augusti1 juni–31 augusti

Rörum/Knäbäckshusen

Vid Knäbäckshusen och det 
vackra S:t Nicolai Sjöfararens 
kapell (där många gifter sig!) 
ligger Rörums strand som 
består av en lång sandstrand 
i anslutning till Stenshuvuds 
nationalpark. Den relativt smala 
strandremsan begränsas av en 
hög rasbrant med exotisk, lummig 
grönska. Sandstranden utgörs av 
vit, finkornig sand, i vattenbrynet 
ligger lite småsten. På några 
ställen ligger stenblock i vattnet. 
Badet är långgrunt med livliga 
strömförhållanden. Tänk på att 
det kan uppkomma livsfarliga 
strömmar vid dåligt väder 
(se sid 8–9).

KOLLEKTIVTRAFIK: SkåneExpressen 3, buss 573 eller 574 – promenad eller cykel 
sista biten, ca 2,5 km.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Rörum Knäbäckshusen

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 juni–31 augusti1 juni–31 augusti

Tobisvik

På Tobisviksheden är sanden 
rund och lite grovkornig. 
Badplatsen ligger i Tobisvik, 
på gångavstånd strax norr 
om Simrishamn, och består 
av en cirka två kilometer lång 
sandstrand. Stranden är inte 
långgrund utan det blir djupt 
väldigt fort och grus i vattenbrynet 
förekommer. Innanför 
sandstranden ligger ett större 
sandfält med sparsam vegetation. 
En attraktiv camping finns, 
med bangolf och bassängbad. 
Badplatsen är mycket välbesökt.

KOLLEKTIVTRAFIK: SkåneExpressen 3 eller buss 573.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Tobisvik

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 juni–31 augusti1 juni–31 augusti

Kyls strandbad/Borrby strand

Vid Kyl börjar de milslånga 
stränder som sträcker sig 
ända förbi Sandhammaren 
och Hagestad. Strandremsan 
är i norr rätt smal, men blir 
söderut bredare och kantas av 
mäktiga sanddyner. Sanden 
är vit och finkornig. Badet är 
långgrunt. Tänk på att det kan 
uppkomma livsfarliga strömmar 
vid dåligt väder (se sid 8–9).   
Campingplats, omklädningsrum 
och en pool för barnen.
Badplatsen är mycket välbesökt. 
Bassängbad finns i Borrby strand.

KOLLEKTIVTRAFIK: Buss 322.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Kyls strandbad Borrby strand

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR TOALETT

Ja 1 juni–31 augusti1 juni–31 augusti

Mälarhusen

Mälarhusens vidsträckta strand- 
och dynlandskap binder samman 
Borrby strand och Sandhammaren. 
Den fina, vita sanden knirrar under 
fötterna, badet är långgrunt och 
strömmande vatten förekommer.
Naturreservaten Sandby backar 
och Mälarhusen ligger norr 
respektive söder om badplatsen. 
Där gäller särskilda bestämmelser 
rörande bland annat hundar och 
ridning hela året. 

KOLLEKTIVTRAFIK: Buss 322.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

Mälarhusen

0 500250 m

Skåneleden    

Kyls strandbad Borrby strand

0 500250 m
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR TOALETT

Ja 1 april–30 september1 april–30 september

Sandhammaren

Sandhammaren är en lång 
sandstrand med mycket vit och 
finkorning sand. Stranden är 
flera gånger framröstad som 
Sveriges finaste och den sträcker 
sig flera kilometer åt väster och 
öster. Badplatsen är mycket 
välbesökt. Sandhammaren är 
ett av flera naturreservat som 
tillsammans skyddar större delen 
av kuststräckan från Ystad till 
Mälarhusen. Inom naturreservatet 
gäller särskilda bestämmelser, vilket 
bland annat innebär att hundar 
ska hållas kopplade året om och 
att camping är förbjuden. Badet 
är långgrunt. Tänk på att det kan 
uppkomma livsfarliga strömmar vid 
dåligt väder (se sid 8–9)

KOLLEKTIVTRAFIK: Buss 322 eller 392.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

Sandhammaren

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 april–30 september1 april–30 september

Nybrostrand

Badplatsen ligger i Nybrostrand, cirka 7 km öster om Ystad. Det är en lång 
strand med finkorning sand. Badplatsen är mycket välbesökt. Här finns 
även camping, bassängbad och golfbana. Förutom risk för strömt vatten vid 
pålandsvind, kan svallvågor från passerande färjor förekomma. 

KOLLEKTIVTRAFIK: Buss 322, 392 eller 570.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Nybrostrand

0 500250 m

Skåneleden    
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HUNDAR

PARKERING: P-platser är markerade på kartan. Parkera inte så du står i vägen 
för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Läs mer på sid 7.

HÄSTAR

1 april–30 september1 april–30 september

Ystads sandskog

Badplatsen ligger strax öster om Ystad, en lång, finkornig sandstrand. 
I Sandskogen finns även en camping. Stranden har fem bryggor varav en 
är med ramp för personer med funktionshinder. Vid den västra delen, mellan 
idrottsplatsen och tennisbanorna, finns en stor parkering öppen till kl. 20.  
Det är parkeringsförbud på räddningsvägarna Strandvägen, Ryssvägen samt 
södra delen av Jaktpaviljongsvägen. Även cykelvägen utmed stranden är 
räddningsväg. Man kan också cykla på flera cykelvägar till stranden. Var god 
och parkera cyklarna i de olika cykelställen. Förutom risk för strömt vatten vid 
pålandsvind, kan svallvågor från passerande färjor förekomma.

KOLLEKTIVTRAFIK: Lokalbuss 5, buss 322 eller 570.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR

TOALETT

Ja 

Ystads sandskog

0 500250 m
Skåneleden    
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HUNDAR OCH HÄSTAR
SIMRISHAMNS KOMMUN: Sommartid (1 juni–31 augusti) är hundar 
och hästar bara välkomna till stranden vid Vårhallen norr om 
Simrishamn (undantag i Skepparp längs Verkeåns södra strand, 
där får hästar passera i en cirka 30 meter bred zon!). I de områden 
längs stränderna som tillhör naturreservat eller nationalpark råder 
ridförbud året om och hundar ska alltid vara kopplade. 

YSTADS KOMMUN: Sommartid (1 april–30 september) är hundar 
och hästar bara välkomna till stränderna i Lilleskog (Bingofältet) 
väster om Ystad och på Kabusa öster om Ystad (när det inte pågår 
militärövning där). I Ystads sandskog får ridning endast ske på de 
ridstigar som kommunen anvisat. I de områden längs stränderna 
som tillhör naturreservat råder ridförbud året om och hundar ska 
alltid vara kopplade. 

FÖR NATURISTEN
Full frihet utan klädmåsten får du vid Vårhallen, längs den vid-
sträckta stranden väster om Nybrostrand samt i Hagestads 
naturreservat på Backåkra strand, öster om Tyge å. Fridfullt,  
avskilt och vackert.

GYLLEBOSJÖN
Gyllebosjön är en insjö i norra delen av Österlen och den kring-
liggande bokskogen är sedan 2009 ett naturreservat. I sjön finns 
bl.a. abborre, braxen, gers och gädda. Sjön är 1,6 km lång och 
300 m bred och en fyra kilometer lång stig leder runt sjön. På 
en udde på den södra sidan av sjön ligger Gyllebo slott, vid 
den östra kanten finns en badplats med ramp för personer med 
funktionshinder. Buss 574.
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ANDRA BADSTÄLLEN ÄN EU-BAD

Hjälmaröds strandbad 
Badplatsen ligger mellan Kivik 
och Vitemölla. Sanden är 
finkornig, men i vattenbrynet 
är den grusig. Bitvis är vattnet 
blockrikt. Badet är långgrunt 
med livliga strömförhållanden. 
Badplatsen är välbesökt. 
SkåneExpressen 3.

Kiviks norra hamnpir
Här upplever du det perfekta 
morgon- och kvällsdoppet från 
väl tilltagen betongbrygga. 
Längst in ligger en skyddad 
strand för de minsta. 
SkåneExpressen 3 eller buss 
573.

Viks fiskeläge
Badplatsen ligger söder om Vik 
och består av ett par hundra 
meter lång sandstrand med 
fin sand. På något ställe ligger 
stenblock i vattnet och bitvis 
ligger det grus i vattenbrynet. 
Badplatsen är mindre 
välbesökt. SkåneExpressen 3 
eller buss 573.

Baskemölla strand
Ett par hundra meter nordväst 
om hamnen, nedanför 
campingen, ligger en barnvänlig 
strand med vågbrytare som 
bildar en lugn och varm 
havsbassäng innanför.  
SkåneExpressen 3 eller buss 573.

Vårhallen
Badplatsen strax norr om 
Vårhallens klippor är naturskönt 
belägen nedanför den stora 
rastplatsen vid väg 9, ca 1,5 km 
norr om Simrishamn. Stranden 
består av grov sand och det blir 
fort djupt i vattnet, en del grus 
kan finnas i strandlinjen och 
bottnen är bitvis rik på stenblock 
och sten. Här får även hundar 
bada. Stranden tillhör emellertid 
ett Natura 2000-område 
med flera sällsynta fåglar och 
groddjur. Att låta hundar 
vara okopplade utanför själva 
badstranden är därför mycket 
olämpligt. SkåneExpressen 3 
eller buss 573.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR



Skillinge badbrygga 
Söder om Skillinge finns 
Skillinge badbrygga med 
grillplatser, motionsspår och 
utegym. Buss 322, 577 eller 
578.

Löderups strandbad
Badplatsen är en sandstrand 
med badbrygga. Vattendjupet 
vid badbryggan varierar 
mellan två och tre meter. 
Vid pålandsvindar kan 
vattnet utanför den skyddade 
bassängen tidvis bli väldigt 
strömt med utgående 
strömmar. Färjorna som 
trafikerar Ystad–Bornholm 
kan även orsaka svallvågor som 
märks in till land. Buss 322. 

Marinans strand
Stranden är centralt belägen 
i Ystad, nära Ystads marina 
med bland annat småbåtshamn 
och restauranger. Gång- och 
cykelavstånd från Ystads 
station.

Gjuteriets strand
Badplatsen ligger ca 1,5 km 
väster om Ystads hamn. 
Det är en flera hundra 
meter lång sandstrand med 
inslag av klappersten. Det är 
inte lämpligt att bada allra 
längst i väster, i närheten av 
reningsverket. Buss 190.

Lilleskog
Badplatsen ligger 1 km väster 
om Ystad och utgörs av en  
ca 800 m lång sandstrand 
med inslag av klappersten. 
I öster övergår sandstranden i 
en stenig strand med stora och 
små klapperstenar. Buss 190.

Svarte havsbad
Badplatsen ligger i Svarte,  
ca 8 km väster om Ystad. Det 
är en ca 500 m lång sandstrand 
med inslag av klappersten och 
har en badbrygga. Buss 190 
eller med Pågatågen.

VARNING FÖR STARKA UNDERVATTENSSTRÖMMAR
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