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Aktiviteterna är placerade längs en 
slinga nr 1-16 som är barnvagns- och 
rullstolsvänlig. Du kan gå slingan åt 
båda hållen. Vandra gärna röda, blå 
eller gula slingan också!
Läs om alla aktiviteter på baksidan!

www.skanskalandskap.se/snogeholm

Under dagen samarbetar vi med flera 
aktörer och föreningar, som du träffar:
Skånska Pilbågegillet, Marietorps  
Naturskola, Snogeholm LandArt,
Friluftsfrämjandet, Ringsjöbygdens 
fågelskådare, Naturskyddsföreningen  
i Färs, Sven Persson

10Infotält Aktiviteter 1-16

Fika i vårt café Parkering

Toaletter

Besökscentrum Snogeholm 



Vad finns i Snogeholmssjön?
En fisk eller en skatt? Håva i sjön 
och se vad ni hittar med hjälp av 
naturvägledarna från Marietorps 
naturskola.
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Gör upp eld, lär dig tälja och lek
Träffa barnen i Kronhjortarna från 
Friluftsfrämjandet Blentarp Sövde 
som lär dig tälja och göra upp eld 
med tändstål. Här kan du också 
leka roliga lekar!

11

Paddla ut på sjön
Inget är mer rogivande än att glida 
fram i en kanot på en spegelblank 
sjö. Prova på en kort sväng vid 
bryggorna. Flytvästar finns. Start 
hel- och halvtimme.
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Se storkutställning
I en utomhusutställning visar 
fotografen Sven Persson sina 
storkbilder från hägn i Skåne. Ta 
chansen att träffa honom och få 
en signering av hans storkbok.
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Testa lägerliv med Skåneleden
Vad packar man i en vandrings-
ryggsäck, hur gör man upp eld och 
vilket tält är bra? Träffa Skåneleds-
teamet och få värdefulla tips för 
ett njutbart lägerliv.
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Smaka på nygjord äppelmust
Kom och hjälp till att musta hös-
tens äpplen. Provsmakning finns 
till alla.
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Orientera i labyrint eller med foto
På fältet kan du orientera i laby-
rint. Vill du även foto-orientera 
längs en slinga? I infotältet får du 
instruktioner hur du ska para ihop 
rätt bild med rätt kontroll. 
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Lär dig om träd
Titta, känn och dofta. Lär dig om 
olika trädslag. En arborist visar 
arbetet med trädbeskärning 
medan Naturskyddsföreningen 
talar om gamla träds betydelse för 
mångfalden.
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Gå konstrundan LandArt
Se några av de nya naturliga konst-
verken som pryder strövområdet 
under guidning av konstnären 
själv, Frank Björklund, som beskri-
ver arbetet bakom idén. Start vid 
infotältet kl 12.30 samt kl 15.
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Spana efter fåglar med Stefan
Fågelskådning för alla där du 
vandrar till fågeltornet vid Snoge-
holmssjön och tillbaka, ca 2 km. 
Du får en egen ”krysslista” där du 
antecknar arter du ser. Start vid 
infotältet för tur 1: kl 11.30-13,  
tur 2: kl 13.30 -15.
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Tillverka träbåtar
Med enkla medel skapar vi egna 
träbåtar att leka med i vattnet. 
Plura Divisa hjälper alla barn med 
tillverkningen.
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Äpplekompott och söta bröd
Elden är igång och vi bakar söta 
bröd och serverar äppelkompott. 
Du får gärna provsmaka och mysa 
vid elden.
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Prova på pilbåge
Skånska Pilbågegillet visar pilbågar 
och hur man skjuter. Äldre barn 
och vuxna får provskjuta.
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Åk häst och vagn
Ta en kort tur i häst och vagn med 
kusken Helge Persson vid tömmarna. 
Begränsat antal deltagare.
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Gör en egen fågelholk
Snickra och bygg en egen holk för 
småfåglarna som behöver skydd i 
vinter. Till din hjälp har du Ringsjö-
bygdens fågelskådare.
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Stiftelsen Skånska Landskap
Nyfiken på naturen i Skåne? Vi 
ansvarar för 19 skånska ströv-
områden med vandringsstigar, 
naturvård, utepedagogik och inte-
gration. Kom till vårt infotält där 
du får kartfoldrar, tips och idéer 
för hur du tar dig ut i naturen.
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