
Spår i naturen är ett genomgående 
tema i den utställning som finns här.
Barn brukar tycka om att klämma  
och känna, snurra och dra, lyssna  
och utforska. Och just det kan man 
göra på Fulltofta Naturcentrum.  

Redan på stenåldern bodde det 
 människor nära Ringsjöns stränder 
och några av fynden vi visar är funna 
vid vatten. Vattnet släcker törst och 
ger människor mat – vid sjöar och 
 vattendrag kunde man fiska och jaga. 
Källan mitt i utställningen är en häls-
ning till Sankta Magnhilds källa, som 
 ligger ungefär en kilometer söderut.

En bit in i utställningen möter du 
 skogens värld och en del av skogens 
invånare. Med det konstgjorda älg- 
örat kan du höra lika bra som älgen. 
Här kan du också se de redskap som  
vi människor använt för att bruka 
 skogen, från stenåldersyxan till 
dagens motorsåg. 

En trappa upp finns spår av både  
djurs boplatser och människors hem. 
Kika på skatboet och prova  träd kojan. 
Titta in i fågelholkarna på husets 
utsida via webbkamera – när det  
finns ungar kan du se på när de matas.
Möt torparens enkla förhållanden och 
godsägarens betydligt bekvämare liv. 
Fotografier på väggarna visar husen i 
området. Överst ser du  Kvarröds gård 
med familjen samlad. Känns den 
gamla ladan bakom dem bekant? Här 
finns numera Fulltofta Naturcentrum 
– i ombyggt och  renoverat skick.

Kvarröds gård omnämndes för  
första gången i skrift 1560. Då   till- 
hörde gården Fulltofta säteri. 
Namnet Kvarröd kommer från orden 
kvarn och röjning. Efter en brand 1894 
renoverades bonings huset, ladan och 
stallet. Huset brann ner 1973, men 
ladan och stallet  räddades. Efter en 
total om- och  tillbyggnad invigdes 
Fulltofta  Natur centrum här 2006. 
     
    

Spår i naturen

Vattnet

Skogen

Jorden

Slott & koja

En gammal gård

Ravinslingan tar dig genom mäktig 
bokskog ut på en kortare trädprome-
nad, åtta meter över marken. Längs 
detektivrundan kan hela familjen lösa 
ledtrådar och Natur- och kulturstigen 
berättar om områdets historia och 
natur. Testa balansen på hinderbanan 
för barn en bit från grillhuset, se hur 
bina gör honung i Biboet och hälsa på 
snälla islandshästar hos Kvarnbacka. 
Vill du vandra längre finns många  
stigar att välja mellan.

I närheten

Vill du veta vad  
som händer på Fulltofta?

skanskalandskap.se 
facebook.com/fulltofta 
fulltoftanaturcentrum.se

Provsitt den gamla Fergusontraktorn 
från  början av 1950-talet. Den var en 
gång i tiden väldigt modern och 
modellen fanns på många gårdar. 
Traktorn gjorde böndernas arbete 
 lättare så att de kunde odla större ytor 
än tidigare. Men det förändrade också 
landskapet. I utställningen kan du se 
fjärilar som finns eller funnits här 
omkring. Dra i snörena så flyger de.

I hjärtat av Fulltofta strövområde 
ligger Fulltofta Naturcentrum,  
med en spännande utställning för 
hela familjen. I huset finns även 
konferenslokal och café, där det 
serveras kaffe, te, kylda drycker, 
kakor, smörgåsar och pajer.  
Här är öppet alla dagar i veckan.

Välkommen in!

Fulltoftas landskap växlar mellan 
öppna hagar, djupa  skogar, stora 
ekar och fornåkrar. Utanför knu-
tarna på  Fulltofta Naturcentrum 
väntar  stigar, sjöar,  kärr och en 
källa. Här kan du bara vara eller 
vandra hela dagen, utmana  
barnen på naturlekplatsen, fiska, 
grilla eller fika. Bland annat. 

Välkommen ut!

FOTOGRAFER: DINA SINNEN, MARTIN HEJDESTEN OCH JOHAN HAMMAR

1 Islandshästar. Upptäck Fulltoftas natur från 
hästryggen. Kvarnbacka islandshästar arrangerar 
 ridturer för vana och ovana ryttare.

2 Hinderbana. Testa balansen på vår hinderbana 
för stora och små barn.

3 Trädpromenad. Gå på uppe bland trädkronorna, 
över en ravin. Rullstols- och barnvagnsvänlig.

4 Detektivjakt och Bokstavsjakt. Ta med 
 familjen på två kluriga rundor där du letar bokstäver 
eller saker som inte ska vara i naturen. Mer informa-
tion får du i caféet.

5 Skvaltkvarn. Kika in i skvaltkvarnen och se hur 
man malde mjöl förr i tiden.

6 Natur- och kulturstig. För dig som vill veta mer 
om naturen och historien kring Fulltofta.

7 Bibo. Se hur bina gör honung. Vissa dagar är Ring-
sjöbygdens biodlarförening på plats och berättar mer.

8 Boulebana. Bakom naturcentrat finns en boule-
bana. Klot kan du hyra i caféet. 
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