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Strövområde

Breanäs
Ett eget rike

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator.
Skåneleden går genom flera av våra områden, för dig som vill vandra
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café.
För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från
Region Skåne.
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Stenar med en historia att berätta
Den karga marken i området har varit boplats för jordbrukare och
boskapsskötare under lång tid, vilket flera ruiner och stenmurar vittnar
om. Runt sekelskiftet 1900 arbetade många i trakten som stenhuggare
och i området finns flera gamla övergivna stenbrott där man bland
annat brutit granit till grindstolpar och kantstenar. Centralt i området
finns också resterna av ett stenbrott, där svart diabas brutits under
lång tid. Diabasen var särskilt eftertraktad av bildhuggare.

Att framställa tjära var en viktig näring långt in på 1900-talet och den
som är extra uppmärksam kan hitta resterna från flera tjärdalar, det vill
säga diken där man brände tallstubbar för att göra tjära. De brinnande
tallstubbarna krävde ständig passning och ofta bodde man i skogen
under den tiden. Efter en vecka var högen med stubbar förvandlad till
tjära, som sipprade ut genom hålet vid tjärdalens botten. På vissa
ställen finns även rester av beckkokare, där tjäran kokades till beck.

Viktig transportled
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reanäs är området för dig som söker lite mer vildmark. I det lilla
området längs Immelns västra strand möter du omväxlande
gammal barrskog och ljusare blandskog, blöta myrar och betad
skog. Rester från tjärdalar, övergivna stenbrott och ruiner från torp
och boplatser vittnar om att området varit bebott sedan länge. En del
rester ser du tydligt i området. I Immeln kan du paddla kanot, bada och
fiska.

Rester från tjärdalar

Hässleholm

d leden

r
SL5 Ö

KRONOSKOGEN

Breanäs
strövområde

Ös t

www.skanskalandskap.se

Sjön Immeln var länge en viktig transportled och Breanäs var en av
knutpunkterna. Sten och tjära fraktades med båt till andra sidan sjön,
för att sedan transporteras vidare med järnväg till Kristianstad och
Åhus. Idag är det mer rofyllt på sjön, och det är endast en och annan
kanot som glider fram på sjön.

Historisk avstickare
Nordväst om Breanäs, i angränsande Kullaskogen, ligger Rodatorpet,
ett soldattorp från tidigt 1800-tal som hålls öppet för allmänheten.
Torpet är inrett som det såg ut för en soldatfamilj på 1800-talet. Här
arrangeras guidningar och olika aktiviteter. www.rodatorpet.se

Saker att göra
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Promenera & vandra

Paddla kanot

Det finns två stigar i området
för kortare promenader. Vill du
vandra längre är det bara att
följa Skåneleden, norrut kommer du till angränsande Kullaskogen.

Immelns sjösystem är perfekt
att utforska från kanoten.
Kanoterna hyr du på Immelns
kanotcentrum. Eller ta med
din egen.
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Viktigt att veta!

In English

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen
ska samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra
viktigt då.
Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.
Du får vandra, cykla, rida, åka skidor eller bara vara nästan överallt.
Men du får inte skada mark, växter eller djur. Om du rider eller cyklar,
följ anvisade leder eller vägar. Motorfordon är bara tillåtna på vägar
avsedda för dessa. Tänder du grillen, var noga så att det inte är fara
för brand. Och kom ihåg att plocka med dig skräpet.
På skanskalandskap.se/breanas kan du läsa mer.

Breanäs is the place for those of you seeking something a little wilder.
In this small area by the western shore of Lake Immeln, you can find
magical, dense woodlands and several old quarries. You are met alternately by old coniferous woodland, and lighter mixed woodland.

Hitta hit
Från Lönsbodavägen är det skyltat mot Breanäs. Ta sedan tredje
grusvägen till höger (i dagsläget finns ingen skyltning här). Efter
ungefär 300 meter kommer du fram till parkeringen som ligger
på vänster sida.
Buss 541 mellan Sibbhult och Lönsboda går vardagar och stannar
på hållplats Breanäs Lönsbodavägen. Därifrån är det ca 800 meter
på mindre väg in i strövområdet.

Kontakt & mer att läsa
Bada & fiska

Stanna ute längre

Det finns en kommunal badplats i områdets sydöstra del.
I Immeln kan du fiska aborre,
brax, gädda, mört, sik och öring.
Glöm inte att köpa fiskekort.

Slå läger med utsikt över sjön.
Lägerplatsen i områdets södra
del har vindskydd och grillplats,
och är i första hand tänkt för kanotister och skåneledsvandrare.

Webb: www.skanskalandskap.se
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap

Things to do
There are two short paths in the area which are a few kilometres long.
There is a 300 metre long footpath suitable for disabled visitors, which
is slightly inclined and takes you down to the peninsula. The Skåneleden Trail passes through the site. You can both fish and paddle canoe
in Lake Immeln. Remember to buy a fishing permit. You can hire canoes
at Immeln Canoe Centre, www.immelnskanotcenter.se. The camp site
with shelter at Breanäs is intended for canoeists.

Cultural history
At the beginning of the 1900s, a large proportion of the local population
worked as stone masons and there are several abandoned quarries at
Breanäs. Lake Immeln was an important transportation route and
Breanäs was one of the hubs. Several ruins and stone walls indicate
that the barren ground in the area has long been settled by farmers
and herdsmen.

Important information
The Swedish Right of Public Access gives us a unique opportunity to
roam freely in the countryside. With this right, comes a responsibility
to be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife,
landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not disturb
or destroy.
You may walk, cycle and ride as long as you do not harm crops,
forest plantations and other sensitive land. You must respect the
privacy of the home and therefore you may not set foot on private
plots. Out of respect for other visitors and wild animals, you should
keep your dog on a lead. When you go through a pasture, remember
to shut the gates behind you. If you ride or cycle, follow marked paths
or roads. Motor vehicles are only allowed on roads intended for cars.
If you light a barbecue, make sure that there is no risk of spreading
the fire. Don’t forget to take your rubbish home with you!

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Stigar
Stenstigen – 3,4 km
Stigen tar dig förbi ett gammalt stenbrott
och genom ett delvis kuperat område
med väldiga stenar och äldre barrskog.
Delar av stigen går på lättvandrad grusväg genom granskog och luftig blandskog. För dig som vill hålla dig till grusvägar går det att vandra Skåneleden
längst österut och på så vis undvika det
kuperade området vid stenbrottet.
Sjöstigen – 2 km
Genom gles blandskog slingrar sig stigen
fram genom blåbärsriset och större delen
av sträckan har du utsikt över Immelns
vatten. Det finns flera grillplatser längs
med leden.

Tillgänglig stig – 0,3 km
En delvis kuperad stig som leder fram till
en grillplats med utsikt över sjön. Här kan
du njuta av lugnet och tystnaden.
Skåneleden
Skåneleden SL1 Kust-kustleden gör en
avstickare till Breanäs, etapp 6A Breanäsleden. Väljer du att vandra Skåneleden
norrut från Breanäs passerar du kulturhistoriska pärlor som Sporrakulla gård
och Rodatorpet och angränsande
Kullaskogen. www.skaneleden.se
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