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 29 april

APRIL

1 april - 29 juli

Utställning: Vi tror på storken
På Fulltofta strövområde ner mot Ring-
sjön finns Storkprojektet med ett stork-
hägn. I en utställning kan ni lära känna 
storken genom foton och texter. Via en 
livewebkamera kan ni även följa och se 
storkungarna kläckas och bli flygfärdiga i 
april-maj. 

Utställning på Fulltofta Naturcentrum. Öp-
pet tisdag-söndag, kl 10-17.  

          
            
             

15 april

Vandring med skogsguide
Följ med guiden Anders Rosell på en vår-
vandring i Fulltoftas skogar. Under vand-
ringen får du se hur vi sköter våra skogar 
och varför vi sätter in olika åtgärder med 
hänsyn till skogens alla natur- och kul-
turvärden. Ta med egen fika som vi in-
mundigar på lämplig plats.

Samling kl 10 på Fulltofta Naturcentrum.
Föranmälan krävs. Max 25 pers. Gratis.
                        

Rundvandring med Karin Hoffman
Söndagen den 22 april arrangeras en ge-
mensam rundvandring i samband med 
lansering av BOK11, ”Rundvandringar 
mitt Skåne”. Strövtåget är 10 km. Start 
vid Ramstorp/Fulltofta och parkeringen 
Råttefällan och avslutning vid Fulltofta 
Naturcentrum.

Start 12.30 och slut vid ca 15.30. Ingen 
föranmälan. Gratis. Mer info på skanska-
landskap.se

Vildväxtvandring: naturens skafferi

Vad är egentligen ett ogräs och vad be-
tyder mat som medicin? Vi badar i ett 
överflöd av gröna blad som förutom att 
smaka gott, även kan bespara oss både 
tusenlappar och vitaminpiller. En vand-
ring med experten Angelina Hjelm för 
dem som vill lära sig mer om vilda växter.

Kl 11-13. Samling kl 10.45 vid Naturcen-
trum. Bra skor behövs och ta med korg, 
anteckningsblock och kamera. Ingen för-
anmälan krävs.

Vandra i 

vår

Häng med på 
sommarcamp

   22 april



MAJ
1 maj

Ogräslust från jord till bord
Lär känna det gröna guldet under en kor-
tare växtvandring med Angelina Hjelm 
för att titta på smaskiga ”ogräs”. Vi skör-
dar tillsammans och skapar några an-
rättningar som bärs in i caféet och där 
ackompanjeras av ogräspajer och örtkex. 
Kulinarisk inspiration medföljer.

Kl 10-12. Föranmälan krävs. Begränsat 
antal platser. Kostnad 150 kr per pers, mat 
ingår. Mer info på skanskalandskap.se

Örtmedicinsk vandring - vild hälsa
En lärorik vandring om växternas och na-
turens läkekraft med Angelina Hjelm. Vad 
är hälsa och hur kan vi använda oss av 
den komplementära medicinen? Vi be-
kantar oss med vilda örter och hur de på-
verkar oss. Kanske kan osårbarhetsörten 
smyga sig in i ditt eget örtapotek?

Kl 10-12. Samling kl 9.45. Ingen föranmä-
lan krävs. Ha bra skor på fötterna, ta med 
korg, anteckningsblock och kamera.

Örtmagi för hela familjen
Följ med på upptäcktsvärld i det gröna 
bland huvudvärksträd, schampobuskar, 
multivitaminblad med Angelina Hjelm. Vi 
samlar lite grönt och gör ett livselixir, tar 
en tur genom örtapoteket samt plockar 
blad för pressning.  

Kl 11-13. Samling kl 10.45. Ingen föran-
mälan. Om ni vill ta hem några pressade 
växter, ta med egen bok.

   13 maj

   11 och 12 maj

   20 maj

   10 maj

Guidad Skåneledsvandring
Vi besöker fin natur, spännande kultur-
historia och stannar till vid rofyllda fi-
kaplatser. En 8 km vandring från 
Bjeverödsdammen till Fulltofta Natur-
centrum som leds av Stiftelsen Skånska 
Landskaps Skåneledsteam. Finn Stille-
rud (#scandinature på Insta) medverkar 
och tipsar om friluftsliv bortom lederna.

Samling kl 10.30 på Fulltofta Naturcen-
trum. Föranmälan till fulltofta@skanska-
landskap.se

Se storkungarna kläckas
I hägnet i Fulltofta strövområde finns 
Storkprojektet som bjuder in till en vis-
ning av de nykläckta storkungarna.

Guidningen pågår kl 13-15 i storkhäg-
net. Kostnad 70 kr för vuxna, barn under 
12 år gratis. Läs mer på storkprojektet.se 
eller skanskalandskap.se

Ogräslust



www.skanskalandskap.se/fulltofta
www.facebook.com/fulltofta
Anmälan till aktiviteter : fulltofta@skan-
skalandskap.se

Örter och läkande träd
Träd kan tala på sitt sätt och ge luft till 
våra lungor - örter kan även göra förun-
derliga ting i kroppen. En längre växt-
vandring där ni kliver in i naturens rike-
dom och har chansen att fördjupa era 
kunskaper om träd och örter med vår 
guide Angelina Hjelm.

Kl 10-15 inkl picknick. Föranmälan krävs. 
Kostnad 250 kr. Ogräspaj, vildboll och 
dryck ingår.

     

          

Filosofisk junivandring
Junivandring med samtal om både små 
och stora ting med Anna Brümmer. Möt 
nya vandringsvänner och ta chansen att 
filosofera i sällskap under en vandring i 
Fulltoftas sköna natur.

Kl 10-12. Föranmälan krävs. Samling vid 
Fulltofta Naturcentrum. Gratis.

AUGUSTI

11
11 aug - 30 nov

Interaktiv utställning: Nattfladder
I denna interaktiva utställning kan ni bl a 
höra berättelsen om fladdermusen Pälsa 
och förstfödda ungen Tussen. Ni får reda 
på varför sover fladdermusen upp och 
ner, om djuren kan se samt en massa an-
nan fakta om våra bevingade vänner.

Uställning på Fulltofta Naturcentrum, öp-
pet tis till sön, kl 10-17, 11-16 i nov. 

        

Fladdermusvandring
I skymningen ger vi oss ut för att uppleva 
fladdermöss med lampor och ultraljuds-
detektorer. Vår fladdermusexpert är Es-
pen Jensen. Vandringen riktar sig till 
vuxna samt barn från 6 år och uppåt.

Kl 20-22. Samling på parkeringen vid 
Gäddäng, Fulltofta. Ingen föranmälan 
krävs. Kostnad 40 kr.

Vilda kakor och gröna shots - 
workshop i caféet
Angelina Hjelm trollar med det vilda 
gröna i vårt växthuscafé. Allt slingran-
de, blommande och fagert som växer 
åker ned i smeten. Råa bollar, 
granskottstårta och harsyresorbet är 
exempel.

kl 13-15. Föranmälan krävs. Inspiratio-
nen är gratis, men kakorna kostar. 

   26 maj    16 juni - 4 juli

   27 maj

   23 augusti
JUNI

Sommarcamp för barn
Trädgården i Brinkesholm öppnas för 
sommarlovslediga barn. Här kan man 
prova på olika slöjdande aktiviteter. Tipi-
tält och hängmattor finns för övernatt-
ning. Dagsprogram under senvåren. 

Öppet dagl kl 11-15, dock ej 22-24 juni. 
Bokning krävs enb för övernattning (kost-
nad se webb). Föranmälan krävs.

10 juni


