
Skummeslövsstrand – kalkrikt dynlandskap med unik artrikedom 
Säsong: hela året men särskilt maj-augusti 

Området ligger helt inom reservatet Södra Skummeslöv. Detta utmärks av den långa sandstranden 
kantad av sanddyner och innanför dessa en kalkrik sandhed. I öster avslutas reservatet av en planterad 
tallskog. 

Från parkeringen går du ner mot simbadet och viker av till höger. Där staketet tar slut går du 
ytterligare cirka 15 meter och tar den lilla stigen åt höger där höstlåsbräken och strandlummer växer. 
Gå sedan stigen norrut över ljungheden med kråkbär, käringtand och ljung, upp till den lilla bron, och 
följ diket som kantas av klibbal, knäckepil och vass ner till stranden. 

Följ fördynen ner till Skånegränsen. Fördynen är den mindre sandformation nedanför dynerna som 
byggs upp av tång och sand efter kraftiga stormar. I den artrika miljön märks martorn och sandmålla 
tillsammans med typiska arter som bl.a. marviol, saltarv och sodaört. 

Gå upp över dynerna till södra heden, där hedblomster växer bland krypvide. Utforska heden vidare 
norrut där du finner gråsvingel, mera hedblomster och kustruta. Längre fram vid cykelstigen finns 
ännu mera hedblomster tillsammans med knytling, tvåblad och vårkorsört. Gå ut på Allarpsvägen 
(asfalt) och följ den österut till du kommer till Blå Kustslingan. Ta vänster in i tallskogen tillbaka mot 
parkeringen. Bland lingonriset växer orkidén knärot. 

Hitta hit: Kommer du med bil på Inre Kustvägen, ta av mot Allarpsvägen och kör till reservatets P-plats. Du kan 
också nå dit via cykel på Kattegattsleden, ta av Allarpsvägen mot havet. Tåget stannar på Båstad station, därifrån 
kan du gå Blå Kustslingan norr ut till parkeringen eller åka buss till Allarp och gå Allarpsvägen ner. 

Parkering WGS84 56,4527 12,9071; RT90 6262110-1321326. 

 
 

 
Fördynen med bl.a. marviol, saltarv, sandrör och strandråg  



1 vid simbadet 
höstlåsbräken, strandlummer  

2 norra heden 
backtimjan, blåmunkar, bortsttåg, 
borsttåtel, knippfryle, krypvide, kråkris, 
käringtand, kärleksört, ljung, sandstarr, 
vresros 

3 dike 
andmat, flädervänderot, klibbal, 
knäckepil, lånke, tiggarranunkel 

4 strand med fördyn 
blåmålla, havtorn, knutnarv, krypven, 
kustarun, kustbaldersbrå, källgräs, 
martorn, marviol, rödmålla, saltarv, 
sandmålla, sandrör, sodaört, spjutmålla, 
strandbeta, strandkrypa, strandkvickrot, 
strandråg, strandskräppa, åkermolke  

5 heden vid Skånegränsen 
hedblomster, klittviol, krypvide, 
kråkbär, ljung, sandstarr, styvmorsviol, 
vresros 

6 mellersta heden 
gråsvingel, gul fetknopp, hedblomster, 
kustruta, nattljus, stånds, strandtrift, 
vårvicker  

7 mellersta heden 
backtimjan, femfingerört, harkål, 
hedblomster, jordklöver, jungfrulin, 
knytling, kustruta, spenslig ullört, 
tvåblad, vårkorsört 

8 tallskogen vid parkeringen 
bergtall, björk, blåbär, ek, knärot, 
lingon, skogsstjärna, stensöta, tall 
  

Tvåblad 

Höstlåsbräken 

Hedblomster 


