
Skogen är
en skatt

Dra ut på äventy
r



Hej!
Ta på dig ett par sköna skor och ge dig 
ut på upptäcktsfärd. I skogen finns det 
en massa kul att göra – klättra i träd, 
spana rovfåglar, bada, fiska, bygga kojor. 
Och mycket mera. 

ett träd som du precis når runt med
dina händer 
en sten som ser ut som en gubbe
fem olika sorters löv
en myllrande myrstack 
något i skogen som går att äta, t ex 
harsyra som ser ut som klöver och 
smakar syrligt 
en gräsgrön groda
en fiskare 
en flygande rovfågel
stjärnor på nattsvart himmel
tre olika sorters fågelläten

Kan du hitta...
Ge dig ut på skattjakt. Hur många saker 
hittar du?



Skogen har ett eget skafferi. På sensommaren 
finns det gott om skogshallon och 
björnbär. På hösten kan du plocka svamp. 
Det finns kända sorter som kantareller 
och karljohansvamp - populära hos både 
människor och vildsvin.

Skogens
 skafferi

Kolla alltid med en vuxen om svampen du 
har hittat går att äta. I skogen finns det 
nämligen också lömsk flugsvamp som sägs 
vara en av världens giftigaste svampar.

Visste du att det 
inte finns några 
blodsugande fladdermöss, så kallade vampyrer, här. 

Gör en naturtavla
Skapa kollage av löv och annat fint som du hittar på marken.



Utsiktstorn är perfekta ställen för att se långt över 
trädtopparna. Håll utkik efter rovfåglar - om du har 
tur kanske du får se en örn, glada eller ormvråk. I vissa 
utsiktstorn finns bänkar så att du kan fika på hög höjd. 
Men det är inget för höjdrädda eller småbarn. 

Spana
   & speja

Visste du 

att ordet 

”skogstokig” 

betyder galen?



Visste du att man 

kan äta granskott 

och de allra 

första bladen från 

bokträdet?

En eld är bra till mycket - att laga mat 
över, att värma sig med och för att få 
ljus. I länder med farliga djur skrämmer 
även elden iväg de vilda djuren.

Runt om i skogen finns eldstäder. Det 
enda ni behöver ta med är kol eller 
ved och ett par tändstickor. Knaster, 
alltså torra grankvistar, är bra att tända 
vedbrasan med. Ta de som ligger på 
marken.

När ni har eldat klart, se till att elden 
är ordentligt släckt. Använd vatten att 
släcka med! På sommaren är det ibland 
förbjudet att göra upp eld i naturen. 
Det är helt enkelt för torrt i markerna 
och det kan börja brinna lätt.

Elda Pinnbröd
Enkelt och riktigt gott!
Ingredienser till 12 st.
Blanda:
5 dl mjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vatten
Rör ner:
2 dl kallt vatten
… och knåda till en deg.

Leta reda på så raka pinnar som möjligt. 
Ta bort bark och kvistar med en täljkniv. 
Dela degen i 12 delar. Rulla degklumpen 
mellan händerna till långa korvar och 
snurra runt pinnarna. Håll pinnbrödet 
över glöden i ca 15 minuter. Vänd ofta. 
När brödet lossnar från pinnen är det 
färdigt. Ät bröden med en klick smör i 
hålet som bildats efter pinnen.

Ś mores
Grillad marshmallow och ett lager 
choklad mellan två grahamskex.

1. Spetsa en marshmallow på en pinne 
och grilla över öppen eld.
Snurra den ofta.

2. Bred nutella på ett grahamskex, lyft 
av marshmallowen med hjälp av de två 
kexen. Njut!

Fika



Titta noga. Om man tittar riktigt noga på det som finns i naturen, kan man 
upptäcka hemliga och sagolika väsen. En trädstam kan vara en drake, en 
ticka*, kanske ett leende troll. Titta noga och upptäck allt det magiska som 
finns i skogen - synligt för några få utvalda. Du kanske är en av dem. Vem vet.

*en slags svamp som växer på träd och stubbar

Mystiska väsen



Visste du att 

eken kan bli 

uppåt 800 år 
gammal?

Lek byta träd
Alla utom en person väljer ett träd. Dessa träd blir de 
enda som används i leken. Den som inte står vid ett träd 
ropar: ”Alla byter träd”.  Alla, även ”roparen”, skyndar sig 
till ett av träden. Den som blir utan träd blir ”ropare”, osv.

Vad ska
vi göra?

Bygg en barkbåt
Leta reda på en bit bark på marken. Använd saker i naturen till mast 
och segel. Sjösätt och tävlingen kan börja!
Verktyg: täljkniv

Upptäck & utforska
Bra klätterträd finns det gott om, och extra bra är de träd som 
ligger på marken. Några är riktigt gamla och ska vara kvar tills de 
förmultnat och försvunnit av sig själva. Dessa träd är poppis bland 
insekter och svampar. Men klättra aldrig på eller under ett träd 
med rotvälta*. Det kan vara farligt eftersom rotvältan kan falla ner. 

* Rotvälta är trädets rötter med jord och stenar som ryckts upp ur jorden när ett träd 
fallit. Så kan det bli när det blåst mycket. 



Gör din egen guldkrona
Samla löv och vik dem runt ett band. Sy med enkla 
korsstygn för att hålla löven på plats.

Pyssla
 med löv

Rita vidare
Förvandla löven till något annat.



Det finns sjöar lite varstans i de skånska strövområdena. Vissa är 
utmärkta att bada i. Många av sjöarna är också bra fiskeplatser. Där 
kan du fånga till exempel abborre, gös och gädda. Håll utkik efter 
fiskesymbolen och badsymbolen på kartan över området.

För att få fisken att nappa när du metar, behövs ett lockbete. Det kan 
vara en levande mask, larv, småfisk eller majskorn – låt bara fantasin 
sätta gränser. Många fiskar är nyfikna av sig och smakar gärna.

Vatten &
 vilda djur

Visste du att 

abborren och 
gäddan är 

kannibaler och 

äter fiskar av 

sin egen sort?

Skogen är djurens hem. Här bor till exempel räv, älg, ekorre, 
rådjur, dovhjort, grävling och vildsvin. Och fladdermöss såklart. 
Men många djur är rädda för människor och gömmer sig när de 
hör röster och fotsteg. Så ska du ge dig ut på djurspaning, gå så 
tyst du kan och smyg fram på stigarna. Då kanske du plötsligt 
ser ett par djurögon som nyfiket kikar på dig en bit in i skogen.

Ta gärna med ett förstoringsglas ut i skogen och titta på 
alla insekter som finns på marken och i träden. I murkna 
trädstammar bor en massa insekter. Och under stenar håller 
småkryp gärna till - lyft på en sten och kolla vem som bor 
därunder.

Visste du att 

fladdermöss 
sover hela 
vintern?



Visste du att 

uttrycket ”det 

går åt skogen” 

betyder att 

något går dåligt?

Vett i    skogen
Bra att ha i skogen
• Sittunderlag för att inte bli blöt om baken
• Förstoringsglas för att se allt smått
• Kikare för att se djur och fåglar som inte 
   vågar komma nära
• Tändstickor för att få igång elden
• Kniv för att tälja med
• Plastpåse för att ta med skräpet hem

Vildsvinsvett
En sugga med kultingar är på sin vakt 
– så håll dig på avstånd. Vildsvin tycker 
heller inte om hundar. Hundar som 
springer lösa kan reta upp ett vildsvin 
så att det går till anfall. Sjung när du 
går i skogen – så håller de sig undan.

Trädvett
Tänk på att inte bryta av grenar, 
kvistar, bark från levande träd och 
buskar, ta de som ligger på marken 
istället.

Täljvett
Tälj* alltid bort från dig själv, och inte 
heller mot någon annan. Om du sitter 
ner, tälj alltid framför knäna.
*skära med kniv

Grodvett
Se och höra, men inte röra.
Alla grodor och paddor är fridlysta. 
Man får inte fånga eller skada dem. 
Rör helst inte grodorna, de har tunn 
hud och kan lätt skadas.



Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 
19 strövområden utspridda i hela Skåne. 
Här kan du fiska, bada, vandra, leka, äta 
matsäck, bo i stuga, paddla kanot, cykla 
mountainbike eller rida. På flera stigar 
går det lätt att köra med barnvagn och 
rullstol. På Fulltofta Naturcentrum finns 

utställning, café och skogslek.

www.skanskalandskap.se/barn
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