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 29 mars

FEBRUARI
22, 23 och 24 februari

Sportlovskul
Vad är mysigare än värmen från en läge-
reld? Vid vindskydden nära Naturcentrum 
gör vi upp eld med tändstål och lagar 
mat över öppen eld. I mindre grupper 
bygger vi vindskydd med presenningar 
och lär oss användbara knopar. Varma 
kläder och skor krävs, Ta med kåsa/
sopptallrik och bestick.

Kl 10-ca 14.30  Föranmälan krävs. Kost-
nad 50 kr/pers för mat.

         22 februari

Ugglevandring
Följ med på nattvandring i Fulltoftas 
skogar. Vi lyssnar efter ugglor som spelar, 
grävlingar som prasslar och rådjur som 
skäller. Vår guide är Espen Jensen (flad-
dermusexpert) som kommer att berätta 
om allt hemlighetsfullt som en skånsk 
skog har att bjuda på. Vandringen är ca 3 
km och riktar sig till vuxna samt barn från 
10 år och uppåt. Spetsa öronen, skärp 
synen, klä dig varmt och ta på bra skor.

Kl 20-22. Ingen föranmälan krävs. Kost-
nad 40 kr per pers.

                           
MARS

 27 mars-1 april

Påsklovskul
Hönan Agda har tappat alla sina finaste 
festfjädrar - och hon som ville vara 
äggstra fin till påskafton. Agda behöver 
er hjälp. Kom till Fulltofta Naturcentrum 
och gå ett spännande påskäventyr för de 
yngsta, ca 3-7 år, tillsammans med vux-
en.
Ni genomför äventyret på egen hand. 
Hämta ut karta och instruktioner, från kl 
10-15. Start/mål vid Fulltofta Naturcen-
trum.

Trädklättring
Kom ut och klättra i träd med hjälp av rep 
och sele tillsammans med Embla träd. 
Klättringen pågår en timme med start kl 
12 eller 13. Barn och vuxna från 8 år och 
uppåt är välkomna att testa att klättra i 
träd på ett annorlunda vis.

Kl 12 och 13, begränsat antal platser. För-
anmälan krävs. Kostnad 150 kr per pers.

Ser du 

ugglan?

Klättra i träd



Anmäl dig
Anmälan till våra aktiviteter gör du 
på fulltofta@skanskalandskap.se 
eller tel 0415-51245.

Mer detaljerad information  
om aktiviteterna hittar du på  
skanskalandskap.se/kalendarium 
eller på facebook.com/fulltofta.

PAUSA PÅ VÅRT CAFÉ PÅ FULLTOFTA 
NATURCENTRUM

Fulltofta Naturcentrum huserar i en 
hundraårig lada som nyligen renoverats. På 
caféet kan du pausa före eller efter 
vandringen och äta lunch eller fika. I den 
inglasade vinterträdgården med en 
värmande kamin njuter du av naturen från 
”insidan”.

I kaféet är det mesta närproducerat, 
ekologiskt eller hembakat. På menyn finns 
varma och kalla drycker, bakverk, 
smörgåsar, pajer och soppa.

Under februari och mars är Fulltofta 
Naturcentrum är öppet tisd-sönd kl 10-16 
och caféet är öppet kl 11-15.  Se 
öppettider under påsken 2018 på vår 
hemsida skanskalandskap.se/fulltofta

VANDRA, PROMENERA, STROSA PÅ 
VÅRA TIO OLIKA STIGAR

I det omväxlande landskapet av åldriga 
ekar, öppna gläntor och hagmarker, djupa 
skogar, dammar och ringlande bäckar är 
det njutbart att vandra. Några av dem är:

Magnhilds runda - 17 km - som är 
övervägande naturstig förbi en fågelsjö 
och fälader.

Bäckaslingan - 4,3 km - som mestadels 
ä en naturstig genom varierad natur och 
förbi en damm.

Natur- och kulturstigen - 3,6 km - 
som längs stigen har informationstavlor 
som berättar om landskapsförändringen 
under 250 år.

HÅLL UTKIK EFTER VÅRENS 
VANDRINGAR I APRIL OCH MAJ.



Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det  
skyltat till Fulltofta Naturcentrum. Från E22 
mellan Malmö och Kristianstad, ta avfart 29 
(väg 13, Hörby) och ta väg 13 mot Höör.

www.skanskalandskap.se/fulltofta
www.facebook.com/fulltofta
fulltofta@skanskalandskap.se

Hitta hit

På helgen går buss 469 hela vägen 
till naturcentrat. Vardagar stannar 
buss 470 längs väg 13, härifrån är 
det 1,5 km till naturcentrat.

Fulltofta Naturcentrum
Mitt i Fulltofta strövområde ligger Fulltofta Natur- 
centrum, med utställning, café och besökscentrum  
där vi arrangerar naturaktiviteter. 

Utanför finns ett tiotal stigar för både korta promena-
der och längre vandringar, fikaplatser samt skogslek för 
barn. Det finns även en detektivrunda, bokstavsjakt, 
natur- och kulturstig och Skåneledsrunda. Vår närmsta 
granne är Kvarnbacka islandshästar, som erbjuder rid-
turer. En bit in i skogen hittar du Sagostubben, där du 
gärna får krypa in. 


