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Välkommen till Albäck!
Albäck är ett älskat rekreationsområde för både gamla och 
unga. Det är också ett väldigt viktigt naturområde med 
många fina våtmarker och ett rikt fågelliv. 

Sedan slutet av 1900-talet har Trelleborgs kommun 
arbetat med att förbättra och utvidga Albäcksområdet. 
Olika projekt har avlöst varandra och gjort området 
betydligt större och intressantare med högre naturvärden, 
nya vattenmiljöer och en mycket större skog. 

Produktion: BrizaNatur för Trelleborgs kommun, 2015. Medfinansiering har skett med statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Kul att göra

Områdets topografi har ändrats avsevärt under  
åren i och med anläggandet av sopdeponin 
en bit öster om Albäcken. Den södra delen, 
som är avslutad som deponi sedan mitten av 
1980-talet, är övertäkt och gräsbesådd och 
planterad med träd och buskar. De högsta 
delarna på deponin når nära 18 meter över 
havet och ger en vidsträckt vy över Söderslätt 
och Östersjön.

Ronjaborgen och en äventyrslekplats kan 
trötta ut även den piggaste besökaren och 
används flitigt av skolbarnen.

Ett motionsspår på 5 km är upplyst om 
kvällarna.

Håva efter spännande småkryp i dammarna. 
Bästa platserna hittar du i sydvästra dammen.

Klippta gräsmattor som inbjuder till lek och  
spel finns i de mer traditionellt skötta delarna.
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Kan du våra gamla svenska, och några relativt 
nya, trädslag? Annars kan du öva i skogen 
som planterades 2003. Där går du som i en 
skogslabyrint och kan läsa på trädskyltarna 
längs stigen. 

På trädpaviljongen kan du lära dig mer om 
olika trädslag.

Ta med kikare, fågelbok och en termos kaffe 
och besök fågeltornet. Det finns mycket att 
titta på, framförallt under höst och vår när 
fåglarna flyttar.

Det finns bord och bänkar lite varstans i 
området. Blir du överraskad av regn så finns 
det ett vindskydd att skula i.

Följ den spännande utvecklingen i sand-
slänterna. Vilka växter och djur flyttar hit? 

Vill du veta mer om vattenrening – besök 
produktionsvåtmarkerna.
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tofsvipa med unge

Längs ån kan du ibland 
få se den blåskimrande 
kungsfiskaren flyga förbi. 

Får på grönbete i Albäck.

Skog

Buskmark

Öppen mark/Betesmark

Åker

Vatten

Stigar

Elljusspår - 5 km

Fristig (grusas och röjs ej)

Parkering

Busshållplats

Information

Toalett

Gång/cykelväg

Bensinmack

Här är du
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