STENSHUVUDS
NATIONALPARK
MÅNGFALDENS PÄRLA
PÅ ÖSTERLEN

Tryckår 2016

Öringen äter
små kräftdjur
och mollusker
från havets botten.
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STENSHUVUD
» Välkommen till en unik plats, formad i sitt inre
av kraftfulla rörelser i berggrunden och i sitt yttre
av påverkan från människor och djur under flera
årtusenden. Med sin speciella profil har Stenshuvud utgjort ett riktmärke för sjöfarare i långa
tider. Platsens namn härstammar från
benämningen av en ”hoj (=hög) sten” – Stensho »

Det som gör Stenshuvud så speciellt är att
väldigt många olika naturmiljöer finns inom en
ganska begränsad yta. Den variationsrika miljön
har uppkommit genom människans nyttjande
av området.
Större delen av det som idag är nationalpark har
tidigare varit utmark där tamdjur fått gå fritt och beta.
Detta i kombination med uttag av sly som vinterfoder
och ved till byggnadsmaterial och bränsle har gjort
att vissa delar har hållits öppna, medan skogen
dominerat andra områden.
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Smultronfingerörten
är beroende
av att marken
hävdas.

Många steklar
vill gräva ner
sig i sanden.

Bålgetingar
jagar och äter
upp bin och
andra steklar.
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BEHOV AV HÄVD
OCH SKÖTSEL
» När djuren försvann, växte markerna igen.
Bl.a. bredde avenboken ut sig och nationalparken
har idag en av Sveriges största sammanhängande
avenboksskogar »

För att den variationsrika miljön ska kunna fortleva
och för att skogen inte ska ta över helt krävs fortsatt
hävd och skötsel. Det går nu åter betesdjur i nationalparken. Vissa områden bränns eller röjs även manuellt.
Stenshuvud är mycket artrikt tack vare de varierade
miljöerna. Det förekommer bl.a. över 600 olika kärlväxter inom nationalparken. Karaktärsarter är stenknäck, grönsångare, sandgräsfjäril, buskstjärnblomma
och hassel.
Bland mångfalden av vanligare arter sticker några
mycket speciella arter ut, t.ex. fältpiplärka och sandödla
på sandhedarna och hasselmus i buskmarkerna.
Större delen av Sveriges bestånd av smultronfingerört
finns i och kring nationalparken.

MÅNGFALD AV
MILJÖER OCH ARTER
Vid Stenshuvud har förutsättningar som klimat,
geologi och kustnära läge tillsammans med
odling, bete och röjning skapat
stor mångfald på en liten yta.
Här är några exempel:

Hasselmusen - nationalparkens symbol
1

KLIPPSTRAND

Renspolade klippor vittnar
om både dagens och äldre
tiders strandlinjer. Längs
stranden växer mjölkört
och kaprifol.

2

SANDSTRAND

Sandstranden är hemvist
för bl.a. strandkål, martorn
och badgäster. Utanför
stranden har det fiskats ål
i flera århundraden.

3

ÅMILJÖ

I Rörumsån vandrar öringar
upp för att leka. Längs
denna och andra små
bäckar växer gullpudra,
ramslök och strutbräken.

4

ALKÄRR

Fuktig miljö som torkar
ut på sommaren. Här trivs
mindre hackspett och
långbensgroda.

5

MOSSE

Blöt miljö. Här bröts torv
på 1800-talet. I mossen
växer svärdslilja, spikblad
och bredkaveldun. Här finns
även den stora kärrspindeln.

6

TORRÄNG

Torra gräsmarker som hålls
öppna genom bete. Här
trivs trift och bergsyra,
samt inte minst fjärilen
mindre guldvinge.

7

LJUNGHED

Till den varma heden med
väldoftande blommande
ljung söker sig många
fjärilar. Här trivs också
sandödlan.

8

SANDHED

Denna exotiska miljö är
hemvist för många steklar
och den utrotningshotade
fältpiplärkan. Här växer
hedblomster och sandlilja.

9

AVENBOKSKOG

Nationalparken har en av
landets största avenbokskogar. Här trivs stenknäcken som är förtjust i
trädets stenhårda frön.

10

FUKTÄNG

Fuktig gräsmark på
näringsrik jord som färgas
genom en mångfald av
vackra blommor.
Här finns orkidéerna
majnycklar och nattviol.
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NATIONALPARKEN I KORTHET
AREAL: 401 HEKTAR
INVIGNINGSÅR: 1986
NÄRMASTE ORTER: KIVIK & SIMRISHAMN
LÄN: SKÅNE LÄN
LANDSKAP: SKÅNE
NATURTYPER: HAV, LÖVSKOG,
BARRSKOG, ÄNG, HED, VÅTMARK,
BERG/BLOCKMARK, STRAND

SKALA: 1:30 000

HUVUDENTRÉ
NATURUM
Kika in på naturum!
Här kan du lära dig allt
om Stenshuvud.

KONTAKT
Stenshuvuds nationalpark,
277 35 Kivik
Telefon: 0414 - 708 82
naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se
www.stenshuvud.se

HITTA HIT
Stenshuvuds nationalpark ligger på
Österlen strax söder om Kivik, 15 km
norr om Simrishamn. Det är skyltat
till nationalparken från väg 9.

GRODOR
Spana efter grodor
och salamandrar
i groddammen

MOSSE
I och kring
mossen kan du se
bredkaveldun,
vinbergssnäcka
och kärrspindel

ENTRÉ HÄLLEVIK

ALKÄRR
Alkärret är hemvist
för mindre hackspett
och långbensgroda
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ÅMILJÖ
På hösten simmar
öringarna in
till sina lekplatser
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TÄLTPLATS
Här är tältning
tillåten mellan
16:00-10:00
N

UTSIKTEN
är magnifik,
97 m över havet

STENSHUVUDS
FYR
STENSHUVUD
NORRA

1

AVENBOKSKOG
Vandra genom en
av Sveriges största
avenbokskogar
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LJUNGHED
är en härlig plats
för sandödlan

BADPLATS

KRIVAREBODEN

10

L A B ÄC K E N

TRINTEKULL

FUKTÄNG
Njut av de vackra
okidéerna

6
KLÖVEKULL

SANDANA

TORRÄNG
lockar fjärilar,
som den mindre
guldvingen

8

SANDHED
Här trivs den
utrotningshotade
fältpiplärkan.
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BERGET
» Stenshuvud sträcker sig 97 meter över havet.
Berggrunden har här tryckts upp i samband
med kollisioner i jordskorpan. Därefter har mycket
av omgivningen vittrat bort, men Stenshuvud
har blivit kvar. Den hårda bergarten vulkanit, som
berget består av, har stått emot vittringen bättre
genom årmiljonerna »

Vattennivån i havet har skiftat mycket kraftigt
sedan Skåne blev isfritt för 13 000 år sedan.
Detta har lämnat tydliga spår, särskilt på norrsidan
av Stenshuvud. Här löper stora klapperstensfält
parallellt med stranden och bildar terrasser
som visar äldre strandlinjer. Som högst låg havet
32 m över dagens nivå, och som lägst 40 m under.

KULTURHISTORIA
» I nationalparken kan man hitta många spår
av äldre tiders seder och bruk. Människor
har levt och verkat i området under flera tusen år.
Bl.a. finns en hällkista från yngre stenåldern
på sandfältet nedanför berget och rester efter
en fornborg från järnåldern ligger utmed stigen
upp mot toppen »

Nere vid stranden står Krivareboden som ålfiskare
har nyttjat ända sedan 1700-talet. Vid naturum
finns en torvtramp från 1800-talet som använts
för att göra bränsle av den torv som bröts
i Mossen. Här och var finns dessutom odlingsrösen
och stengärdesgårdar som utgör rester
efter äldre tiders odling och betesdrift.

Bland bladen
i de låga ekarna
kan den som har
tur hitta fjärilen
eksnabbvinge.

Enligt sägnen
har jätten Sten
ingång till sin
bostad genom
en grotta i en
av Stenshuvuds
branter.

Krivareboden
ARTNAMN
har
Latinskt
fungerat
namn
som
redskapsbod åt
ålfiskare i flera
hundra år.
Över havet
utanför Stenshuvud passerar
varje höst
hundratusentals
sjöfåglar på sin
väg söderut.
På många platser
finns spår efter äldre
tiders nyttjande av
Stenshuvud.

KOM OCH SE!
Välkommen till naturum Här finns utställningar
och information, naturkunnig personal, kiosk,
toalett mm. I nationalparken finns ett nätverk
av stigar och även särskilda anläggningar
för rörelsehindrade.

i

TOURIST
INFORMATION

Längst i norr finns en tältplats där tältning
är tillåten mellan 16:00 och 10:00. Vid tältplatsen finns en eldstad och vid parkeringen
väster därom finns toalett och sopsortering.
Det är dock inte tillåtet att samla ved
i nationalparken.
Missa inte att besöka groddammen
i norra delen av nationalparken. Dammen
grävdes 2013 med syftet att ge bättre
förutsättningar för områdets groddjur,
inte minst långbensgrodan.
Värd ett besök året runt, alla årstider har sin
tjusning. Om våren spricker löv och fåglar
kvittrar, på sommaren blommar örter och
insektslivet sprudlar, på hösten rodnar löven
och ljungen blommar lila och väldoftande.
På vintern, när löven har fallit, bjuds
utökade möjligheter till att se landskapet.

FÖRESKRIFTER
I nationalparken gäller speciella föreskrifter som
finns på skyltar vid varje entré. Här är några:

Camping är inte tillåten i nationalparken. Du får inte
heller ställa upp husvagn eller husbil över natt.
Växter och djur får inte skadas eller störas på något
sätt. Du får t ex inte plocka blommor.
Handredskapsfiske är endast tillåtet i havet.
Det är inte tillåtet att cykla i nationalparken.
Hund måste hållas kopplad.
Eldning endast på avsedda grillplatser.

UPPDRAG
I NATUREN
Nationalparken
är full av upplevelser
för den som är vaken
och har alla sinnen med sig.
Kanske får just du ut mest
av att låta kikaren stanna hemma
och istället använda din näsa?

LUKTA!
Använd näsan för att njuta av
alla väldoftande blommor. Eller
för att upptäcka komockan
innan du sätter foten i den...

TITTA!
Det krävs mycket uppmärksamhet för att att få se vissa djur.
Hinner du se sandödlan innan
den kastar sig in i sitt gömställe?

KÄNN!
Låt dina kinder känna skillnaden
mellan blåsten ute på de
öppna hedarna och stiltjen
inne i den täta avenbokskogen.

LYSSNA!
Kan du höra gulsparvens
välkända ramsa:
ett-två-tre-fyr-fem-sex-sjuuuu?

SÖK!
Sök efter något spår av de
människor som tidigare bebott
området – stenmur, odlingsröse
eller fornborgsruin. Hur kan
platsen ha sett ut på den tiden?

12. BLÅ JUNGFRUN – Sägenomspunnen ö med släta berghällar,
ädellövskog och vacker utsikt.
13. NORRA KVILL – En av få urskogsartade skogar i södra Sverige.
14. TÖFSINGDALEN – Dalgång med
tallurskogar, blockmarker och forsande vatten.
15. MUDDUS / MUTTOS – De stora
myrarnas och urskogarnas land.
16. PADJELANTA / BADJELÁNNDA
Böljande fjällhedar och stora sjöar
långt från närmaste väg.
17. STORE MOSSE – Det största
svenska myrområdet söder om
Lappland.
18. TIVEDEN – Skogslandskap med
vildmarkskänsla.
19. SKULESKOGEN – Kust med
storslagna utsikter och världens
högsta landhöjning.
20. STENSHUVUD – Kustberg,
ädellövskog, inbjudande hedar och
stränder.
21. BJÖRNLANDET – Berg, stup och
storskog med spår av forna tiders
bränder.
22. DJURÖ – Skärgårdslandskap i
Västeuropas största insjö.
1. ABISKO – Lättillgänglig fjälldal
med en ovanligt rik flora.

23. TYRESTA – Orörd storskog strax
söder om Stockholm.

2. STORA SJÖFALLET / STUOR
MUORKKE – Mäktiga fjälltoppar,
glaciärer och tallurskogar.

24. HAPARANDA SKÄRGÅRD
Skärgårdslandskap med långgrunda
sandstränder.

3. SAREK – Storslagen och krävande
vildmark i ett unikt fjällandskap.

25. TRESTICKLAN – Väglös ödemark
med milsvida utsikter från tallklädda
bergsryggar.

4. PIELJEKAISE – Vidsträckta
orörda fjällbjörkskogar.
5. SONFJÄLLET – Lågfjäll och naturskog med gott om björn.

26. FÄRNEBOFJÄRDEN – Mosaik av
lövrika skogar och vatten vid nedre
Dalälven.

6. HAMRA – En sällsynt helhet av
naturliga skogar, myrar och vatten
drag.

27. SÖDERÅSEN – Lövskogar, rasbranter, strömmande vattendrag och
ett rikt växt och djurliv.

7. ÄNGSÖ – Genuint odlingslandskap
med betesdjur och slåtter.

28. FULUFJÄLLET – Här vid Sveriges
högsta vattenfall möter urskogen
fjället som är vitt av lav.

8. GARPHYTTAN – Äldre odlingslandskap där många sångfåglar har
fått en fristad.
9. GOTSKA SANDÖN – Unik och
sällsamt vacker ö med milsvida
sandstränder.
10. DALBY SÖDERSKOG – Lummig
lövskogslund på den skånska slätten.
11. VADVETJÅKKA – Sveriges nordligaste nationalpark är ett fjäll med
djupa grottor.

29. KOSTERHAVET – Artrikt havsoch skärgårdsområde med landets
enda korallrev.
KONTAKT
skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 - 224 10 00
naturvardsverket.se
Ansvarig för Sveriges
nationalparker.

