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Munka- Möllestig
Markering: Orange
Start: Sågmöllevägen
Mål: Tunnbindarvägen

Vandringsleden startar intill Laxtrappan, en rofylld plats som inbjuder till ett 
dopp i naturens egen jacuzzi. Leden går vidare till Lunnamöllan och därefter 
längs Rössjöholmsåns västra sida till Rössjöfors. Längs sträckan har det 
funnits fem möllor som presenteras på skyltar, tillsammans med djur- och 
växtlivet längs ån. I anslutning till leden finns även en upplyst motionsslinga.

 Munka- Möllestig trail
Trail markers: Orange
Start: Sågmöllevägen 
End: Tunnbindarvägen

This hiking trail starts beside Laxtrappan (Salmon Ladder), a tranquil spot that 
tempts you to take a dip in nature’s very own jacuzzi. The trail continues to Lunna- 
möllan (mill) and then along the western bank of the river Rössjöholmsån to 
Rössjöfors. There were formerly five mills along this stretch, and the history of 
these is presented on information boards, along with details of animal and plant 
life to be spotted along the river. Adjacent to the trail you will find an illuminated 
jogging track.

Nybroskogen  
motionsslinga 
inkl utegym
Markering: Elljusspår
Start/Mål: Reningsverksvägen

Motionsslingan har belysning och underlag av grus. Terrängen är enkel och 
lätt att ta sig runt med både barnvagn och rullstol. Passar för såväl nybörjare 
som mer avancerade motionärer. I anslutning till motionsslingan finns ett 
utegym som är utrustat med redskap i varierande tyngd. Här finns även en 
låda med redskap som går utmärkt att låna och träna på plats.

 Nybroskogen – Jogging track with outdoor gym
Trail markers: Illuminated track
Start/End: Reningsverksvägen

The jogging track has a gravel surface and lighting. The terrain is easy to traverse 
with both pushchairs and wheelchairs. Suitable for both beginners and more 
experienced runners. Adjacent to the jogging track is an outdoor gym with equip-
ment of varying weights. There is also a box of equipment, ideal for borrowing to 
exercise on site. 

Ottos Runda
Markering: Gul lergök med fötter
Start/Mål: Stortorget

Ottos Runda har start och målgång vid Stortorget mitt i centrala Ängelholm, 
och går inledningsvis längs med Rönne ås strandpromenader och vidare ut 
i den vackra Kronoskogen. Här finns ett rikt växt- och djurliv, unika sand-
dyner och klitter som sträcker sig längs havet. En del av leden går genom 
naturreservatet Ängelholms strandskog. Längst söderut på vandringen, i 
Sibirien möter man på ett Ufo-monument. Ett minnesmärke över en påstådd 
landning av en utomjordisk farkost i maj 1946. Denna vandring ingår även  
i IVV - Internationella Folksportförbundets vandringar. 

 Otto’s Nature Trail 
Trail markers: Yellow clay cuckoo with feet
Start/End: Stortorget

Ottos Runda starts and ends at Stortorget in the centre of Ängelholm, and initially 
runs alongside the River Rönne and then out into the beautiful Kronoskogen 
forest. There is a wealth of plant and animal life and unique sand dune land-
scapes extending along the shoreline. Part of the trail goes through Ängelholms 
strandskog nature reserve. At the southernmost point of the route, in Sibirien, 
you will find a UFO monument. The monument marks an alleged landing by an 
alien craft in May 1946. This walking route is also listed by IVV – the International 
Federation of Popular Sports.

Örjabäcksleden 
Markering: Orange
Start: Prästgården i Ausås
Mål: Örjaparken i Strövelstorp

Vandringsleden startar vid Ausås Prästgård, en vacker korsvirkesgård från 
1700-talet, och går längs böljande fält och med historiska inslag längs Örja- 
bäcken. Leden går genom Nöttaskogen, som till stor del består av gamla 
träd och fina hasselbuketter. Längs vägen passerar man platser där det på 
1800-talet låg två vattenmöllor: Örjamöllan och Häggarps vattenmölla.
På kyrkogården i Strövelstorp (skyltat från leden) ligger flygpionjären och 
fallskärmshopparen Elsa Andersson begravd. Hon var den första svenska 
kvinna som erhöll aviatördiplom. Framme i Strövelstorp och Örjaparken 
övergår leden till Vegeåleden, samma markering gäller.

 The Örjabäcksleden trail
Trail markers: Orange
Start: Prästgården (vicarage) in Ausås
End: Örjaparken in Strövelstorp

The hiking trail starts from Ausås Prästgård, a beautiful half-timbered building 
dating from the 18th century, and takes in rolling fields and historical features 
as it follows the course of the Örjabäcken river.  It runs through the woodland  
of Nöttaskogen, which largely consists of old trees and fine thickets of hazel.  
The route passes the sites of two 19th-century watermills, Örjamöllan and 
Häggarps vattenmölla. 

The cemetery in Strövelstorp (signposted from the trail) is the final resting place 
of pioneering aviator and parachutist Elsa Andersson. She was the first Swedish 
woman to gain her aviator’s diploma. On reaching Strövelstorp and Örjaparken,  
the trail becomes the Vegeåleden, with the same markers. 

Vegeåleden 
Markering: Orange
Start: Örjaparken i Strövelstorp
Mål: Gamla Tegelbruket i Utvälinge

Vandringsleden som hänger ihop med Örjabäcksleden följer ån från Strövels-
torp och ut till åns mynning i Skälderviken vid Utvälinge och går längs öppna 
fält och vackra omgivningar. En bit in i Vegeholmsskogen ligger det vackra 
slottet Vegeholm, omgivet av en ståtlig slottsträdgård. Slottet grundades 
1530 av den danske riksmarsken Tyge Krabbe. Idag är detta ett privatägt slott 
som endast är öppet för förbokade grupper. Vid mynningen i Utvälinge går 
leden genom en rik och omväxlande vegetation med ett rikt fågelliv.

 The Vegeåleden trail
Trail markers: Orange
Start: Örjaparken in Strövelstorp
End: The old brickworks in Utvälinge

This hiking trail links up with the Örjabäcksleden trail and follows the river from 
Strövelstorp and out to where it flows into Skälderviken bay at Utvälinge, passing 
through open fields and picturesque countryside. A little way into Vegeholms- 
skogen forest stands the attractive Vegeholm Castle, surrounded by stately 
castle gardens. The castle was built in 1530 by Danish Lord High Constable Tyge 
Krabbe. Today it is a privately owned castle and is only open to pre-booked 
groups. At the mouth of the river in Utvälinge the trail passes through rich and 
varied vegetation with plentiful birdlife.

Kronoskogen  

Den centralt belägna Kronoskogen bjuder på ett flertal olika möjligheter 
till härliga skogspromenader. Strandskogsområdet är ett av få naturliga 
kustdynlandskap i Sverige.

Lederna går genom gran – och tallskog och öppna sanddynlandskap. 
Röda och vita spåret passerar genom naturreservatet Ängelholms Strand-
skog. Intill skogen bjuder Skälderviken in till salta bad och 6 km härlig lång 
sandstrand som omringas av Kulla- och Bjärehalvön.

Kronoskogen hiking trails
Length: 2.8 km Blue, 6 km Yellow, 7 km Red, 9.2 km White
Trail markers: Blue/Yellow/Red/White
Start/End: Råbockavägen 

The centrally located Kronoskogen forest offers a variety of delightful forest 
walk options. This area of beach forest is one of very few natural coastal dune 
landscapes in Sweden.

The trails run through spruce and pine forest and open dune landscape.  The 
red and white trails pass through Ängelholms strandskog nature reserve. Along-
side the forest, Skälderviken bay offers sea bathing and 6 km of wonderful sandy 
beach, sheltered between the Kullen and Bjäre peninsulas.

Tillgänglighetsspången  
i Kronoskogen
Start: Banskolevägen

En liten del av Skåneleden i Kronoskogen är tillgänglighetsanpassad med en 
1,2 meter bred spång. Den leder fram till en rastplats mitt i skogen så att alla 
kan njuta av skogens alla årstidsväxlingar, dofter och ljud.

 Accessible footbridge in Kronoskogen
Start: Banskolevägen

A short section of the Skåneleden trail in Kronoskogen forest has been made 
accessible, with a 1.2-metre-wide footbridge. It runs to a picnic area in the heart 
of the forest, so everyone can enjoy the scents, sounds and changing seasons  
of the forest.
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4,5  
kilometer

Välkommen till Ängelholm som ligger vackert 
längst in i Skälderviken omringad av Kulla-  
och Bjärehalvön. Här finns ett stort utbud  
av vackra vandringsleder i varierande natur.  
Njut av Hallandsåsens trolska bokskogar  
eller vandra längs milsvida vyer längs havet.

  Welcome to Ängelholm, beautifully situated at 
the head of Skälderviken bay and sheltered by the 
arms of the Kullen and Bjäre peninsulas. The area 
offers a wide range of picturesque hiking trails through 
varied scenery. Enjoy the magical beech forests of the 
Hallandsåsen ridge or hike along the shoreline with 
sweeping vistas.

På Hallandsåsens södra sida ligger strövområdet Djurholmen. Här finns 
tre olika vandringsleder genom en stor mosse, branter, vild natur, kulturläm-
ningar och små vattenfall. Detta är platsen för dig som söker det tysta och 
avskilda. Här vandrar du i en omväxlande bok- och barrskog och Djurholma- 
mossen är en av få bevarade högmossar och är också ett naturreservat. 
Fasta grillplatser finns vid parkeringen.

 Djurholmen
Mossestigen trail
Length: 3.8 km
Trail markers: Red

Källstigen trail
Length: 1.5 km
Trail markers: Blue

Gubbalyckestigen trail
Length: 1.5 km
Trail markers: Yellow

Start/End: Djurholmavägen

On the southern side of the Hallandsåsen ridge is the Djurholmen recreation 
area. It offers three different hiking trails through an area featuring a large bog, 
crags, wild scenery, cultural remains and small waterfalls. It’s a place for those 
seeking tranquillity and seclusion. You walk through a mixture of beech and 
coniferous woodland, and Djurholmamossen is one of very few preserved  
raised bogs. It is also a nature reserve. Permanent barbecue areas can be  
found by the car park.

Djurholmen
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Allmänt 
 
Allemansrätten
Sveriges natur är öppen för alla tack vare allemansrätten. Den ger oss en 
fantastisk möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men det innebär också ett 
ansvar för visad hänsyn mot natur – och djurliv. Den gyllene regeln för 
allemansrätten är – inte störa – inte förstöra.

Läs mer på allemansratten.se

 Right of public access
The Swedish countryside is open to all thanks to Allemansrätten. It gives us 
fantastic scope to roam freely in the countryside. However, it also comes with 
a responsibility to show respect for nature – and wildlife. The golden rule of 
Allemansrätten is – don’t disturb and don’t destroy.

Read more at allemansratten.se

Naturreservat
Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull 
natur och att bevara biologisk mångfald samt vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer och tillgodose behov av områden för friluftslivet.

I Ängelholm har vi fem olika naturreservat: Magnarps Strandmarker, Ängel-
holms Strandskog, Prästängen, Hålebäckseröd och Djurholmamossen.

Läs mer på engelholm.com 

 Nature reserve
Nature reserves are the most common way of ensuring long-term protection for 
valuable landscapes and preserving biodiversity as well as caring for and protecting 
precious natural habitats and catering for the need for areas for outdoor recreation.

Ängelholm has five different nature reserves: Magnarps strandmarker, Ängel-
holms strandskog, Prästängen, Hålebäckseröd and Djurholmamossen.

Read more at engelholm.com

Hjärnarps  
motionsslinga  
inkl utegym
Markering: Elljusspår
Start/Mål: Idrottsplatsvägen

Motionsslingan har belysning och underlag av grus. Slingrar sig genom en  
vacker kuperad bokskog. Passar för såväl nybörjare som mer avancerade  
motionärer. I anslutning till motionsslingan finns ett utegym som är utrustat 
med redskap i varierande tyngd. Här finns även en låda med redskap som  
går utmärkt att låna och träna på plats. 

 Hjärnarp jogging track with outdoor gym
Trail markers: Illuminated track
Start/End: Idrottsplatsvägen

The jogging track has a gravel surface and lighting. It winds through attractive, 
undulating beech woodland. Suitable for both beginners and more experienced 
runners. Adjacent to the jogging track is an outdoor gym with equipment of 
varying weights. There is also a box of equipment, ideal for borrowing to exercise 
on site. 

0,5  
kilometer

1,2  
kilometer

Munka-Ljungby  
motionsslinga  
inkl utegym
Markering: Elljusspår
Start/Mål: Lunnemöllagatan

Motionsslingan har belysning och underlag av grus. Slingrar sig genom en 
vacker kuperad bokskog. Passar för såväl nybörjare som mer avancerade 
motionärer. I anslutning till motionsslingan finns ett utegym som är utrustat 
med redskap i varierande tyngd. Här finns även en låda med redskap som går 
utmärkt att låna och träna på plats. 

 Munka-Ljungby jogging track with outdoor gym
Trail markers: Illuminated track
Start/End: Lunnamöllegatan

The jogging track has a gravel surface and lighting. The track runs through slightly 
undulating terrain and is suitable for both beginners and more experienced runners. 
Adjacent to the jogging track is an outdoor gym with equipment of varying 
weights. There is also a box of equipment, ideal for borrowing to exercise on site. 

2  
kilometer

Praktisk information 
Practical information

Kollektivtrafik / Public transport 
skanetrafiken.se

SOS Alarm / SOS Emergencies
Tel 112  / Call 112
 
Ängelholms Turistcenter / Ängelholm Tourist Center 
turist@engelholm.com
engelholm.com
Tel 0431-821 30  / +46 431 821 30

Ängelholms Kommun  / Ängelholm municipality
info@engelholm.se
engelholm.se
Tel 0431–870 00  / +46 431 870 00

Visa hänsyn i motionsspåret och 
släng skräp i avsedda sopkärl.  
Tack på förhand!
Show consideration in the exercise track and throw away  
rubbish in intended bins. Thanks in advance!

Ta hand om varandra och naturen.

Mossestigen Källstigen Gubbalyckestigen

Markering: Röd Markering: Blå Markering: Gul

Start/Mål: Djurholmavägen 

Start/Mål: Råbockavägen  
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Skåneleden
Markering: Orange

Skåneleden är en över 100 mil lång vandrings- 
led med flera olika delleder och etapper i hela Skåne.

Kring Ängelholm är det delleden Kust till Kust man vandrar. Söderifrån 
kommer man från Utvälinge och Kullaleden in till Ängelholm. Leden går  
genom den vackra Kronoskogen och följer sedan kusten norrut mot Skälder- 
viken och Vejbystrand. Längs vägen passerar man ett pärlband av små 
pittoreska byar och fiskelägen.

Norr om Vejbystrand delar sig leden och man kan antingen fortsätta längs 
kusten till Torekov eller vandra inåt land och upp på den vackra Hallandsåsen 
som erbjuder mer kuperad terräng och djupa skogar. 

Läs mer på skaneleden.se

 The Skåneleden trail
Trail markers: Orange

Skåneleden is a hiking trail stretching over 1,000 km, with several different sub-
trails and stages right across Skåne.

The subtrail near Ängelholm is the Coast to Coast trail (Kust till Kust). From 
the south, it runs from Utvälinge and the Kullaleden trail into Ängelholm. The trail 
runs through the attractive Kronoskogen forest area and then follows the coast 
north towards Skälderviken bay and Vejbystrand. En route you pass through a 
string of small picturesque villages and fishing communities.

North of Vejbystrand the trail divides and you can either continue along the 
coast to Torekov or head inland and up onto the beautiful Hallandsåsen ridge, 
offering more undulating terrain and deep forests. 

Read more at skaneleden.se
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