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Skåneleden 
är en vandringsled genom det vackra skånska natur- och 
kulturlandskapet. Leden är cirka 100 mil lång och är upp-
delad i fem delleder, SL1-SL5. Utmed lederna fnns enklare 
lägerplatser med vindskydd, dricksvatten och toalett. Ofta 
fnns också möjlighet till annat boende, som vandrarhem, 
hotell och B&B, i anslutning till leden. Skåneleden är mar-
kerad med orange färg eller orange brickor. 
Mer information fnns på www.skaneleden.se 

Kullaleden 
är en del av Skåneledens delled 5 runt Kullahalvön från 
Helsingborg via Kullaberg till Utvälinge. Kullaleden är 70 km 
lång och erbjuder många varierade upplevelser längs sträckan. 
Här fnns Helsingborgs medeltida stadskärna, landborgens 
vackra vyer över Öresund och Danmark, de välkända slotten 
Sofero, Kulla Gunnarstorp och Krapperup, stränder och 
pittoreska kustsamhällen, Kullabergs dramatiska klippfor-
mationer och Skäldervikens fågelrika sandstränder. Kullale-
den är certiferad enligt Europeiska vandrarföreningens (ERA) 
kriterier för Leading Quality Trail. Det innebär en kvalitets-
säkring av ledens fysiska standard liksom upplevelser och 
service kring leden. 
Certiferingen förnyas vart tredje år. 

Naturreservat förekommer längs stora delar av 
leden. Inom dessa reservat gäller särskilda förhållningsregler 
för att skydda natur- och rekreationsvärden. Inom natur-
reservatet är det inte tillåtet att tälta. Mer information 
fnns på skyltarna i respektive reservat. 
Mer information fnns på www.lansstyrelsen.se 

Skåneleden 
is a hiking trail passing through the beautiful nature and 
culture of the county of Skåne. The trail is some 1,000 km 
long and is divided into fve separate trails, SL1–SL5. Along 
the trail, there are simple overnight sites with wind shelter, 
water and toilets available. It is often possible to fnd other 
accommodation in connection to the trail, such as hotels, 
hostels and B&Bs. Skåneleden is marked with orange paint 
or orange signs. 
More information available at www.skaneleden.se 

Kullaleden 
is one section of the Skåneleden trail SL 5 around the Kulla-
halvön peninsula from Helsingborg to Utvälinge via Kullaberg. 

Gradering/Grading 

Lätt - Varierande terräng endast mindre höjd-
skillnader, mer än 50 % av etappen går på 
naturstig. (-) 
Easy - Varied terrain with only minor height 
differences, more than 50% of the stretch runs 
on nature trails. (-) 
Medelsvår - Kuperad terräng, branta partier 
på naturstig förekommer. (+) 
Moderate - Undulating terrain, steep sections 
on nature trails exist. (+) 
Jämn terräng med fast underlag, hela etappen 
är framkomlig med rullstol. (-) 
Delvis parallellt med huvudleden. 
Level terrain with solid surface, the whole stretch 
is accessible for wheelchairs. (-) 
Runs parallel to parts of the main 
Skåneleden/Kullaleden trail. 
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Kollektivtrafk 
Med undantag från stigarna på Kullaberg, kan du avvika var 
som helst från leden för en kort promenad till en busshållplats. 
Sträckan trafkeras av gula regionbussar från Höganäs, Ängelholm 
och Helsingborgs centralstation (Knutpunkten). Mellan Helsingborg 
och Sofero Slott, Hittarp och Domsten går gröna stadsbussar.

 Skånetrafkens hemsida har en reseplanerare med alla håll-
platser och tidtabeller. Här fnns även en applikation att 

ladda ner för att köpa en biljett i mobilen.  tables, and the application needed to download and buy a 
De gula bussarna tar även kreditkort. mobile ticket. Yellow buses also accept Visa & Mastercard credit cards. 
Mer information på www.skanetrafken.se www.skanetrafken.se 

Public Transport 
With the exception of the trails around Kullaberg (black dashed line 
on the map) you can divert from the trail at any point to make a short 
walk to a bus stop. 
The stretch is served by yellow regional buses from Höganäs, Ängelholm 
and Helsingborg’s central station (Knutpunkten). Green city buses run 
between Helsingborg and Sofero Palace, Hittarp and Domsten.

 The Skånetrafken travel planner includes all stops and time-

Taxi Nödnummer Felanmälan Turistinformation 
Taxi Höganäs Tel. +46 42 330 000 Tel. 112 Reporting errors Tourist Information 
Taxistationen är centralt belägen 
i Höganäs In case of Helsingborg Tel. +46 42 10 60 60 Visit Helsingborg Tel.+46 42104350 

emergency www.helsingborg.se www.visithelsingborg.com 
The taxi station is located in Tel. 112 Höganäs Tel. +46 42 33 77 40 Visit Höganäs Tel. +46 42337774 
Höganäs City www.hoganas.se www.visithoganas.se 

Kullaleden is 70 km long, and offers a great variety of expe-
riences along the way. Here you fnd everything including the 
medieval city centre of Helsingborg, beautiful views over the 
straits from the plateau heights, the well-known Sofero Palace, 
Kulla-Gunnarstorp and Krapperup Estates, beaches and 
picturesque seaside villages, and Kullaberg’s dramatic cliff 
formations. Kullaleden is certifed according to the European 
Ramblers’ Association’s (ERA) criteria for being a Leading 
Quality Trail. This entails a quality assurance of the trail’s 
physical standard as well as the experiences and services 
along the trail. The certifcation is renewed every three years. 

Nature reserves exist along large portions of the trail. 
Within these reserves, specifc codes of conduct exist in order 
to protect their natural and recreational values – camping is 
for example prohibited. For more information, read the signs 
for each individual reserve. More information is available at 
www.lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se
www.skanetrafiken.se
www.skanetrafiken.se

