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Det skånska landskapet är unikt. Det finns få platser med så varierad natur på så  
liten yta. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för ett tjugotal strövområden 

spridda över hela Skåne. Vi vill göra det möjligt för människor att uppleva naturen 
oavsett intressen, förutsättningar, erfarenheter och vanor. I våra strövområden kan 
du vandra, rida, cykla, bada, fiska, spana efter fågel, fika eller bara njuta av vacker 
natur. För den delen av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från Region Skåne. 

Titta in i våra  
19 strövområden

Det här är en broschyr för dig som vill ha roligt i naturen. Som blir på  
gott humör av att fiska, bada, höra fågelsång och följa en stig in bland 
träden. Och för dig som bara tycker att det låter mysigt med en utflykt 

en vacker sommardag. 
Du behöver inte vara någon van  vandrare för att trivas i våra strövområden. 

De finns spridda över hela Skåne, några längs kusten, andra långt in i skogen. 
Ofta finns det en sjö eller å i närheten. Några är lite större, andra  ganska små. 
Och du är  välkommen precis när du vill. Naturen har alltid öppet.
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Vad vill du göra idag?
Några tips på vägen

Skogslek

Stanna kvar

Kul kunskap

Att ströva behöver inte alltid vara så planerat. Det kan räcka 
med en kort promenad och ett äpple i fickan. Men vill du 
testa något nytt har vi några förslag för en dag i naturen.

Klättra i rep och testa balansen i 

någon av våra hinderbanor för barn.

På Fulltofta Naturcentrum väntar en 

interaktiv utställning. I Vitemölla 

finns museum och i Skrylle naturum.

En egen stuga att mysa i kan vara  
alldeles underbart. I Fulltofta och Snogeholm 

finns bekväma och trevliga stugor att hyra.  I Klåveröd finns vandrarhem.

Skapa tillsammans

Ingenting alls

Fika ute

Vandra långt

Gör en egen lövkrona och andra roliga 

saker. Ladda ner barnens egen guide 

 Skogen är en skatt och gör besöket till  

ett äventyr för de små.

En stund i naturen får dig att varva ner 

och koppla bort vardagens måsten.

Mer än hundra rast- och grillplatser  finns utspridda i våra strövområden.  Hitta din favorit!

Skåneleden går genom 10 av våra områden.  Tips på både dagsturer och längre vandringar med övernattningar hittar du på skaneleden.se.

Du kan ta buss till flera områden. 
På kartan för varje område på 
webben kan du klicka i rutan 

”Hållplats” för att få fram restider.

Ta bussen!
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Tillgänglighetsanpassade 
 plattformar

Arriesjön
Utflykt med utsikt
En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön, en grön 
oas perfekt för kortare promenader. Det är ett 
litet behändigt område med utsikts- och fiske-
plattformar, grillplatser och stigar som funkar för 
både rullstol och barnvagn. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/ARRIESJON

Klättra och 

balansera

Kom nära sjön!

I den kulliga terrängen trivs sälg, björk och 
hagtorn och landskapet är omväxlande – 
kuperat och böljande, öppet och igenväxt. 

Några stigar följer branterna och går upp och 
ner längs backarna i området. Sjön med 
sina små öar lockar hundratals fågelarter. 
Du får inte stiga i land på öarna men det 
finns två utsiktsplattformar, som också är 
tillgänglighetsanpassade, där du kan 
spana på gäss, änder, tärnor och måsar. 
I sjön kan du fiska abborre, gädda och 
vitfisk som mört och sarv. Vattnet är 
klart och fint och det finns en fiske-
plattform som är tillgänglighetsan-
passad.  

Många hus i Malmö har byggts med sten, 
tegel och murbruk från Arrie och en gång i tiden 
gick det järnvägsspår hit. Grustaget hade sin 

storhetstid under 1900-talets början 
då behovet av byggmaterial ökade 
och en kalkstens fabrik grundades. 

Vid den södra parkeringsplatsen 
brukar besökare ibland bada, men 
det finns ingen badplats. Bad sker 
på egen risk och sjön blir snabbt 
djup. För säkerhets skull har vi 
hängt upp en livboj vid platsen.

Vägen upp till den tillgäng-
liga stigen är brant, men det 
går att köra bil om du har rull-
stol. Läs först sidan 58. 
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Hinderbana för barn

Guiden
✓  Backlandskap med sjöutsikt✓ För nybörjare i naturen✓ Nära Malmö
✓ För rullstol och barnvagnar✓ Promenera och grilla vid sjön

Till häst!

Ridstig för dig som har häst

Paus i promenaden
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Ta med vagnen

Guiden
✓  Motion hela året

✓ Dagsvandra

✓ Cykla
✓ Riktigt gamla träd

✓ Djupa skogar

För sanna entusiaster

Härlig ridled

Bockeboda
Motion i storskogen
I Bockebodaskogen väster om Kristianstad, finns 
det gott om stigar och motionsslingor som tar 
dig genom djup granskog i norr och högrest 
 lövskog i söder. Du ser mäktiga bokar och stora 
gamla ekar som varit med i flera hundra år. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/BOCKEBODA

Vill du ut och röra på dig är det 
här rätt ställe. I den norra 
delen kring Bockatorpet är 

det många som joggar eller cyklar 
mountainbike. Bockatorpet är 
också ett populärt utflyktsmål för 
skolor, andra föreningar och olika 
sällskap. Det finns gräsplaner där 
man kan spela brännboll, ett par 
fasta grillplatser och vindskydd 
med tak. I elljusspåret kan du 
k onditionsträna året om. Vintertid 
går det att åka skidor, både kort 
och långt. Så fort snömängden 
tillåter, görs det skidspår.

Vid Uddarp i sydöst väntar en 
ridled och en tillgänglig stig. Där 
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emellan är det lugn och ro i skogen 
och du kan testa en dagsvandring 
på en av lederna som tar dig 
genom stora delar av området. 

Strövområdet ligger på Näv-
lingeåsens östligaste sluttning, 
ner mot Kristianstadslätten. Åsen 
bildades genom en förskjutning  
i jordskorpan för 100 miljoner år 
sedan. Bokskogen och områdets 
gamla ekar är ett viktigt inslag i 
Kristianstads Vattenrikes tema-
landskap ”Gamla trädmiljöer”. 
Särskilt värdefulla för den bio-
logiska mångfalden är alla äldre 
och solbelysta träd.
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Breanäs
Ett eget rike
Breanäs är området för dig som tycker om skog 
och vatten. I det lilla området längs Immelns 
 västra strand finns trolska skogar, flera gamla 
stenbrott och en trädsamling med olika sorters 
barrträd som ädelgran, tall och lärk.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/BREANAS

I Breanäs möter du omväxlande 
gammal barrskog och ljusare 
blandskog. Granskogen, som 

samsas med blöta myrar och betad 
skog, är tyst och mysig att ströva 

genom. Den två kilome-
ter långa trädstigen tar 
dig till ett arboretum 
och ett stenbrott där 
svart diabas brutits 
under lång tid. Skåne-
leden passerar genom 
området och fortsätter 
in i det angränsande 
strövområdet Kulla-
skogen, där du kan 
vandra i timmar. Vid 
sjön befinner du dig  
i fiskgjusens och 
storlommens rike. 
Immeln var förr en 
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Dags för ett dopp

viktig transportled och Breanäs var 
en av knutpunkterna. Den karga 
marken i området har varit boplats 
för jordbrukare och boskapsskö-
tare under lång tid, vilket ruiner 
och stenmurar vittnar om. Runt 
sekelskiftet 1900 arbetade många 
människor i trakten som sten-
huggare och i Breanäs finns flera 
övergivna stenbrott. Det kan 
hända att du stöter på tjärdalar, 
gamla diken där man bränt tall-
stubbar för att göra tjära.

Immelns sjösystem är perfekt 
att utforska från kanoten. Läger-
platsen med vindskydd i Breanäs 
är också avsedd för kanotister. 
Kanoter kan du hyra på Immelns 
kanotcenter. Med fiskekort kan  
du fiska bland annat abborre, brax, 
gädda, mört, sik och öring. 

Guiden
✓ Djupa skogar
✓ Sköna promenader
✓ Lugn och ro i skogen
✓ Övernatta vid vattnet✓ Bada i sjö

Vindskydd med eldplats
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Guiden
✓ Njut av stillheten

✓ Se mossen blomma

✓ Bokskogar

✓ Omväxlande natur

✓ Lite mer vildmark

När det kurrar i magen

Djurholmen
Besök i tystnaden 
I Djurholmen på Hallandsåsens södra branter tar 
du dig rakt ut i stillheten på stigar och spångar. 
Här finns en väldig mosse, en bäckravin med små 
vattenfall, massor av skog och genuina natur-
upplevelser. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/DJURHOLMEN

Tillsammans med bokskog 
och barrskog dominerar 
mossen området. En gång 

var detta gränslandet mellan 
 Sverige och Danmark och överallt 
hittar du spår, stenhögar, ruiner 
och odlingsrösen, efter dem som 
en gång levt här. Följer du röda 
slingan kan du uppleva ravinen.  
Den skapades när Inlandsisen 
 började smälta för ungefär 14 000 
år sedan. 

Djurholmamossen och Århults-
bäcken ingår i Natura 2000, EU:s 
nätverk för skyddsvärda natur-
miljöer. I juli och augusti färgar 
klockljungen mossen rosa. Den 
speciella miljön med öppen myr-
mark och gammal skog lockar 
bland annat orre och tjäder och i 
den sanka marken tar älgen sig lätt 
fram tack vare sina klövar. Du kan 
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spana efter vilt från det åtta meter 
höga utsiktstornet på mossen. Vill 
du se älg är gryning och skymning 
bästa tiden. 

Stigarna i Djurholmen är relativt 
korta, men korsar varandra så att 
det är möjligt att vandra längre.  
På sensommaren kan du plocka 
blåbär och vildhallon. Om hösten 
är det dags för lingon och skogens 
guld – kantareller. Tranbären 
 mognar sent och smakar bäst  
efter frosten, på vårvintern är de 
som sötast. 

Stig längs bäck

Plocka bär och svamp 

Följ vattnet

Ta för dig! 
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Finstorp
Ta med fikakorgen!
På Söderåsens sydliga backar ligger Finstorp  
där du kan spana efter fågel från utsiktstornet  
vid Fågeldammen och meta i Fiskedammen. 
Dammarna har varit ett omtyckt utflyktsmål 
sedan förra sekelskiftet. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/FINSTORP

Guiden
✓  Utflykt med fikakorgen

✓  Meta i Fiskedammen

✓  Promenera runt sjön

✓  Spana efter fågel

✓  Bra för terränglöpning

Söndagspromenad
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Gröna gången

I Finstorp möter du omväxlande 
natur med bokskogsbackar, 
områden med planterad gran-

skog och två dammar anlagda i ett 
gammalt alkärr. Det finns flera sti-
gar att följa och efter promenaden 
kan du duka upp fikakorgen på 
någon av rastplatserna vid sjön.

I norra änden av Gröna gången 
kan du se ruinen av den gamla går-
den som brann ner på 1920-talet. 
Efter branden byggdes en ny gård 
närmare dammarna. I Fiskedam-
men är fisket fritt. I Fågeldammen 
får du däremot inte fiska alls för att 
inte störa fågellivet. Men med lite 
tur kan du se häger som fiskar. 

Rast under bokarna

Fritt 
fiske

Fika tillsammans
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Friseboda
Friska bad på lång strand
När solen gassar under sommarmånaderna finns 
det förstås bad på kartan i Friseboda. Men hela 
året väntar den fem kilometer långa stranden  
för dig som tycker om att vandra längs havet. 
Friskar vindarna i kan du söka dig in mot stigarna  
i strandskogen. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/FRISEBODA
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Sandmarkerna i Friseboda är 
unika och hela strövområdet 
är naturreservat. Den glesa 

skogen domineras av knotiga tallar 
och i den magra marken växer lavar 
och mossar, björnbär och fläder. 

I norr, där de levande sand-
dynerna tar vid, flyttar vindarna 
sanden. Landskapet förändras 
ständigt. På strandhedarna i söder 
blommar backtimjan, ängsviol och 
hedblomster. 

Arkeologiska fynd visar att 
människor har bott och fiskat här 
sedan stenåldern och ålabodarna 
har kantat kusten i många hundra 
år. På 1600-talet täcktes området 
av ekskog. Den avverkades snabbt 
för att bli virke till krigsfartyg och 
bränsle till alunbruket på Christine-

hofs gods. När skogen försvann 
började sandflykten som hejdades 
först genom tallplantering på 
1800-talet.

Vår och höst rastar tranor, kust-
pipare, lom, dopping, ejder och 
andra flyttfåglar i Friseboda. Först 
att landa på våren och att ge sig  
av på hösten är Kentsk tärna som 
övervintrar i Västafrika. I strand-
skogen trivs trädlärka, lövsångare 
och trädkrypare. 

Det finns flera mindre stigar  
och traktorvägar längs kusten, 
men inga markerade vandrings-
leder. Utsiktsplattformarna i norr 
och söder är tillgänglighetsanpas-
sade och stigarna hit är rullstols-
vänliga. 

Mot havet!

Guiden
✓  Friska bad 
✓  Vidsträckt strand✓  Naturreservat
✓  Knotig tallskog
✓  Levande sanddyner

Ströva fritt
Omarkerade stigar
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Frostavallen
Uteliv året om 
Frostavallen kan du besöka året om för nya 
 äventyr. På våren skimrar bokskogen grön och 
marken täcks av vitsippor. Ljumma sommar-
kvällar lockar fina badsjöar och när det snöat 
under vintern är det pulkabackarna som gäller. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/FROSTAVALLEN

När du vandrar längs någon 
av de olika slingorna möter 
du glittrande sjöar och 

öppna landskap men också stup 
och mäktiga branter. Kring Dags-
torpssjön finns rester av Juratidens 
vulkaner som stelnat till basalt-
klippor. Här är landskapet mer 
 dramatiskt med rasbranter och 
sluttningar. I Dagstorps natur-
reservat möter du typisk skånsk 
fäladsmark som betats under 
många hundra år. 

Dolt i grönskan finns små, låga 
odlingsrösen, en del ända från 
järnåldern. Men du hittar också 
mer sentida ruiner efter torp och 
gårdar. Långt in på 1900-talet var 
landskapet både öppnare och mer 
befolkat än i dag. 

Det finns både korta och långa 
stigar i området och rastplatser 
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med bänkar och bord. Några har 
grillplats och är tillgänglighets-
anpassade. Vill du övernatta utom-
hus finns det vindskydd i området 
med eldstad och ved. Vill du 
vandra ännu längre passerar både 
Pilgrimsleden och Skåneleden 
genom området.

Vandring i det gröna

Ta med hunden

Kom ihåg kopplet!

Fin bokskog

Guiden
✓  Bada och fiska

✓  Bra för barnfamiljer

✓  Korta och långa 

vandringar
✓  Mäktiga branter

✓  Stora bokskogar
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Fulltofta
Ett äventyr för alla
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Landskapet runt Fulltofta växlar mellan öppna 
hagar, mäktiga ekar och djupa skogar. Det är  
en fin plats om du vill vandra, fiska, upptäcka 
naturen eller njuta av det fina vädret. På Fulltofta 
Naturcentrum finns en utställning och café.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/FULLTOFTA

I Fulltofta finns det djupa skogar, 
öppna gläntor och hagmarker, 
små och stora dammar och 

många bäckar att upptäcka. Det  
är också ett av landets största 
områden med fornåkrar och 
odlings rösen från stenåldern. Vid 
Ringsjöns stränder står jätteekar 
som är flera hundra år gamla. 

Fulltofta har ett tiotal markerade 
stigar av olika längd. Tre av dessa 
– Ravinslingan, Fiskestigen och 
Strandpromenaden – är anpassade 
för barnvagn och rullstol och är 
certifierade av Turism för alla. Det 
finns också en längre slinga för 
barnvagn. Och högt uppe bland 
trädkronorna, åtta meter över mar-
ken kan du testa en trädpromenad.

Vill du se hur landskapet för-
ändrats under de 250 senaste  
åren och veta vad man kan göra för 
att bevara och öka den biologiska 
mångfalden, kan du följa den 3,6 
kilometer långa natur- och kultur-
stigen. Vandringsleden Skåne-
leden passerar också området.

En bit bort från naturcentrat 
finns hinderbana och skogslek för 
stora och små barn. Du kan också 
ta med familjen på en detektivjakt 
– en klurig runda på en kilometer 
inne i skogen, där du måste lösa 
olika ledtrådar för att komma 
vidare. Eller utmana varandra på en 
tre kilometer lång bokstavsjakt.

På vintern finns en liten pulka-
backe vid parkeringen.

Guiden
✓ Naturcentrum och café✓ Stugor att hyra
✓ Bra för barnfamiljer
✓ Dagsvandra
✓ Bemannat varje dag ✓ För rullstol och barnvagn

Stanna några dagar

Vandra långt

Kika, lyssna, känn

1

3

2

4

1  På Fulltofta Naturcentrum kan 
du fika, upptäcka utställningen 
eller ha konferens. 2  Det finns 
flera rullstols- och barnvagns- 
vänliga stigar och en längre slinga 
för barnvagn. 3  Hyr islandshäst 
och upptäck naturen från häst-
ryggen. 4  I caféet serveras kaffe, 
te, kalla drycker, kakor, smörgåsar 
och enklare mat. Det mesta är 
hembakat, ekologiskt eller när-
producerat.  5  Människan, natu-
ren och de spår vi lämnar efter  
oss är temat för den inter aktiva 
utställningen. 

Turistinfo
horby.se 
hoor.se

Öppettider för  
Fulltofta 

Naturcentrum 
hittar du på webben!
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Mysiga stugor

Ta på kängorna
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Våren är grodornas  
tid i Snogeholm. 
 Lövgrodan trivs i 
områdets dammar. 
Under dagen lever  
grodorna ett stilla liv 
bland grenar och blad, 
men ljumma vårkvällar 
kan du höra hanarna 
sjunga högt i kör.



Grytåsa
Sjöglimt och skogsbackar 
Grytåsa är litet och stigarna bara två men bjuder 
på sköna promenader. I Flinka sjö är fågellivet  
rikt och från åsen norr om sjön får du fin utsikt 
över området. Bli inte förvånad om du stöter på 
betesdjur bland träden om sommaren, Möllers 
skog är en av få platser i Skåne med skogsbete. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/GRYTASA

Guiden
✓ Korta promenader✓ Kullar och betade backar✓ Se kossor i skogen✓ Spana på fåglar
✓ Grilla
✓ Litet behändigt område
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Grytåsa är kullar och betade 
backar. Du kan plocka lingon 
under de glesa träden, följa 

åsarna, sätta dig ner i en öppen 
glänta eller njuta av stillheten vid 
något av de små kärren. Här finns 
flera mindre rullstensåsar av olika 
längd och höjd. Möllers skog i 
områdets västra del är en av få 

På väg!

bevarade utmarksskogar med höga 
tallar och inslag av asp, björk, ek, 
en och gran. 

Invid Flinkabäcken, som rinner 
rakt genom området, finns ruiner 
efter tre små kvarnar. Flinka sjö är 
en igenväxande sjö med endast 
lite öppet vatten och här trivs 
många fågelarter som enkelbecka-
sin, gräsänder, krickor, knipor, 
sångsvanar och tranor. Invid sjön 
finns utsiktstorn. Kanske kan du se 
en brun kärrhök glida över vassen 
på jakt efter bytesdjur.

Slår du ihop de två slingorna 
som finns i området får du en skön 
långpromenad. Skåneleden passe-
rar genom området. 

Grillplatsen längs vägen är 
 tillgänglighetsanpassad. Från 
 parkeringsplatsen går också en 
skogsbilväg västerut för dig med 
barnvagn eller rullstol.

Testa Skåneleden

Naturgodis Fina svampmarker
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Guiden
✓ Spana på fågel

✓ Sköna promenader

✓ För motionärer

✓ Bra för barnfamiljen

✓ Fika vid badsjön

✓ Cykla mountainbike

Mysiga rastplatser 
För fågelskådare

Järavallen
Fågelliv och fina rundor
Järavallen lockar både fågelskådare och motio-
närer. I det långgrunda strandområdet och på de 
torra strandängarna trivs många olika fågelarter. 
Inåt land i tallskogen som planterades i slutet av 
1800-talet finns flera kortare stigar, en längre 
vandringsled, mountainbikeslinga och en kortare 
ridstig. Längst i norr ligger en badsjö.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/JARAVALLEN

Nästan hela strövområdet är 
naturreservat. Järavallen är 
ett paradis för fågelskådare 

– oavsett var du spanar. Strand-
området är en viktig rastlokal för 
flyttande vadarfåglar. Milda vintrar 
övervintrar många vadare, änder 
och gäss här. På strandängarna 
häckar strandskator och vipor. 
Utsiktsplattformen vid havet är  
ett väldigt bra ställe att spana 
efter fågel. Ibland kan du se orm-
vråk, pilgrimsfalk och havsörn.

Ett par hundra meter innanför 
nuvarande strandlinje löper en 
strandvall längs kusten. Vallen 
började bildas för 7 000 år sedan 
vid stranden av det salta hav som 
uppstod i Östersjöbäckenet. 
 Litorinahavet som det kallas har 
sitt namn efter strandsnäckan, 
Litorina litorea, som fortfarande  
är vanlig i Öresund. 

I dag är den inre delen av 
Lundåkrabukten ett långgrunt 
havsstrandområde med tångvallar 
som blottläggs vid lågvatten. Den 
höga salthalten i marken gör att 
salttåliga växter som salttåg, röd-
svingel och kustarun trivs här. De 
öppna, sandiga ängarna domineras 
av gräs som ödven och krus tåtel, 
tillsammans med halvgräset sand-
starr. I tallskogen hittar du olvon, 
fläder och vildkaprifol och mossa.

Vid Hofterups mosse ändrar 
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naturen dramatiskt karaktär. De 
delar av mossen som ingår i ströv-
området är numera mer eller  mindre 
igenväxta med björk och vide. Här 
ser du kabbeleka, kråkklöver, spik-
blad och strandklo och högvuxna 
örter som älggräs, fackelblomster, 
rosendunört och bredkavledun.

I Badsjön i områdets norra del 
kan du bada från en liten sand-
strand eller fika vid sjökanten.  
Tänk på att det blir djupt snabbt. 
Det går att ta sig från parkeringen 
till stranden med rullstol och barn-
vagn. Skåneleden passerar genom 
området.

Stig för hjul

Utmana kurvorna
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Klåveröd
Välkommen i vildmarken
I Klåveröd kan du klättra på mäktiga klippor och 
stenar, upptäcka en svåråtkomlig grotta och 
utforska en unik mosse. Du kan fiska, vandra, rida 
eller cykla mountainbike. Vill du övernatta ligger 
ett vandrarhem mitt i området. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/KLAVEROD
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Utforska terrängen

Klåveröd är granne med 
Söderåsens nationalpark 
och landskapet är kuperat.  

I branterna växer ek och bok, i ravi-
nerna al, ask, avenbok och hassel.  
I nordöst ligger Traneröds mosse 
som är helt olik andra skandina-
viska mossar.  Här hittar du klock-
ljung, tranbär och hjortron om du 
har tur. I Klåveröd har dovhjortarna 
sin hemvist och ibland besöks 
området av älg. I dammen håller 
grodorna konsert på våren. 

Klåveröds raviner är en liten del 
av det stora sprickdalssystem där 
Skäralid och Klöva hallar ingår. 
Namn som Vargadalen, Snuve 
 hallar och Skorstensdalen fasci-
nerar. De skorstensliknande forma-
tionerna består av hårda bergarter 
som inte vittrar lika fort som 
omkringliggande berg. Vid Snuve-

stuan ligger en fin rastplats 
 framför den lilla grottan och några 
branta klippor bildar naturliga 
 klätterväggar. 

I strövområdet finns flera 
 markerade stigar och du kan vara 
ute hela dagen. Här finns också  
en lagom utmanande slinga för 
mountainbike. Stigen går i kuperat 
landskap och över stock och sten. 
Skåneleden passerar genom 
området och tar dig vidare till 
Söderåsens nationalpark som 
 ligger fem kilometer bort. Det är  
en vacker vandring. 

På Klåveröds vandrarhem & café 
hittar du sängplatser, fika och mat. 
Allt är hembakat och det mesta  
är ekologiskt. Det finns flera rast-
platser i området med bänkar, bord 
och eldplatser.

Gott fika

Öppettider för  
vandrarhem och café 
 hittar du på webben!

Oo

Guiden
✓  Lite mer vildmark

✓  Dagsvandra

✓  Kuperade stigar på Söderåsen

✓  Cykla mountainbike

✓  Vandrarhem mitt i området

Nya äventyr

Klättrar du?
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Picknick på sanden

Matdags!

Guiden
✓ Stadsnära bad

✓ Vita sanddyner

✓ Stigar i tallskog

✓ Område för mountainbike
Kronoskogen
Badliv med sälta 
Gillar du salta bad, vita sandstränder och doftande 
tallskog kommer du att tycka mycket om Krono-
skogen. Här är det bara att kliva av tåget vid sta-
tionen och ta en promenad ner till dynerna och 
havet. Längs kustlinjen skymtar skånska pärlor 
som Kullen, Bjärehalvön och Hallands Väderö. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/KRONOSKOGEN

Redan på 1880-talet började 
Ängelholm bli känt som 
brunns- och badort. Stran-

den är långgrund och bred och 
sträcker sig flera kilometer längs 
Skälderviken. Överallt syns männ-
iskor i samspel med naturen – 
vindsurfare, drakflygare, crawlare 
och sandslottsbyggare. Dynerna 
närmast havet kallas klitter och  
de formas av vinden till kullar och 
hålor som är sköna att solbada i. 

Inåt land väntar dynerna som 
anlades på 1700-talet för att få 
bukt på flygsanden. På och mellan 
dynerna växer planterad tallskog. 
Ängelholms strandskog är natur-
reservat. I området finns flera 
 markerade stigar, den kortaste  
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på 2,8 kilometer, den längsta på  
10 kilometer. Skåneleden passerar 
också Kronoskogen. I nordöst 
 ligger den tätare Nybroskogen,  
där alm, ask och krokiga alar har 
sin hemvist. 

Ett besök i Hembygdsparken 
passar både stora och små. Här kan 
du gå på muséer, fika, äta glass, 
klappa djur, leka på lek platsen  
och åka karusell. 

Tycker du om att cykla går Ler-
göksrundan genom Nybroskogen. 
För dig som gillar mountainbike 
finns ett kuperat område med lite 
större utmaningar. 

I Rönne å kan du paddla kanot 
och fiska abborre, gädda, mört och 
öring om du har fiskekort. Ängel-
holms sport- och fiskevårdsfören-
ing har anlagt fiskeplatser med 
bord, grill och regnskydd. 

Tallskogen väntar

Område för MTB

Håll balansen

Ta en 
tur 
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På skanskalandskap.se/gora finns en lista 

över alla badplatser i våra strövområden.

Ett av sommarens  
alla dopp i Breanäs. 
Några steg upp i 
 luften och så möter 
kroppen det mjuka, 
friska vattnet. Höjden 
av rörelse glädje vid 
kanten av Immeln.



Möllerödsjö
En runda runt sjön
Här är sjön den naturliga medelpunkten – oavsett 
om du vill bada, fiska, spana efter fågel eller bara 
fika med sjöutsikt. En naturstig följer strandlinjen 
runt sjön. Vill du löpträna finns ett elljusspår i slät 
terräng.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/MOLLERODSJO
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Längs Sjöstigen möter du 
 fuktig lövskog med öppna 
vattenytor. En del av de mer 

exotiska träden, som planterats  
av tidigare ägare till gården Lilla 
Mölleröd, är skyltade så att du kan 
lära dig känna igen olika arter.

Bokskogen dominerar men i 
norr och söder växer mer planterad 
granskog. Längs det som en gång 
var en fägata betar kor under som-
maren. I skogen har spillkråkan sin 
hemvist och i sjön häckar bland 
annat storskraken. 

Gården Lilla Mölleröd har gamla 
anor. I mitten av 1600-talet funge-
rade den som boställe för Skånska 

kavalleriet, först som korprals-
boställe och sedan som sergeant-
boställe. Under gården fanns en 
handfull torp. Området var en gång 
fattig småbrukarbygd och marken 
har varit odlad eller betad under 
lång tid. 

Vill du veta mer om traktens 
historia kan du följa den en kilo-
meter långa kulturstigen som 
 passerar förbi odlingsrösen, en 
gammal fägata och torpruiner. En 
av dessa var Danska Hemmanet, 
som var ett av de mest välmående 
torpen. I söder finns ett väl bevarat 
femstensröse som markerade 
socken- eller ägogräns. 

Kika på fågel vid sjön

Guiden
✓  Sjö att bada och fiska i
✓  Motionsspår
✓  Promenadslinga runt sjön
✓  Kulturstig för den nyfikne

Bra motionsspår

Tittut!

Istället för löpband
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Guiden
✓ Fina motionsspår

✓ Korta och långa promenader

✓ Naturum för den nyfikne

✓ Bra för barnfamiljen

✓ För rullstol och barnvagnar 

Barnens favorit

Härligt om hösten

Klappa grisen!

Skrylle
Natur nära stan
Till Skrylle söker sig många människor varje år för 
att springa, vandra eller bara få lite frisk luft och 
en skön söndagspromenad. Under stora delar av 
året kan man gå torrskodd i motionsspåren.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/SKRYLLE

I det utspridda Skrylleområdet 
möter du ett skiftande landskap. 
Under våren kan du beundra 

blommorna i nationalparken Dalby 
Söderskog. Det finns öppna fälads-
marker, flera dammar och ett 
 vattenfyllt stenbrott. Skogen är  
till stora delar planterad men du 
hittar också gammal ädellövskog. 
Granskogen har börjat ersättas  
av lövskog.

De raka skogsvägarna och 
murarna i området är ett resultat 
av den skogsplantering som gjor-
des under sent 1800-tal när Dalby 
Kronopark bildades. I områdets 
nordvästra del reser sig de två 
grusåsarna Knivsåsen och Bore-
lundsåsen. 

Är du nyfiken på traktens växter, 
fåglar, insekter och djur? Eller vill 
du veta mer om områdets kultur-
historia och geologi? Då ska du 
besöka Naturum Skrylle, som drivs 
av Lunds kommun.

Turistinfo
lund.se

Det finns flera stigar och 
motionsspår i området. Tre spår  
är belysta och det finns en rull-
stolsvänlig slinga. Skåneleden 
passerar genom området och den 
15 kilometer långa Skryllerundan 
startar vid Skryllegården. När det 
snöar på vintrarna brukar någon  
av motionsslingorna spåras för 
längdskidåkning. 

I Rögle dammar kan du fiska 
med fluga, spinnfiska och meta om 
du har fiskekort. En av fiskebryg-
gorna är tillgänglighetsanpassad. 

På Skryllegården finns restau-
rang med café. Det finns flera grill-
platser i området, som bokas via 
receptionen. Här kan du också 
köpa ved och boka vindskydd om 
du vill övernatta ute.

Inför Lundaloppet

Boka grillplats

Oo
Öppettider för  

Skryllegården hittar  
du på webben!
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Stugan i Raftarp

Snogeholm
Äventyr mellan sjöarna
Snogeholm bjuder på många olika upplevelser. 
Området breder ut sig mellan Sövdesjön, Snoge-
holmssjön och Ellestadssjön. Du kan spana efter 
fåglar, rida och fiska. Du kan uppleva omgivning-
arna från kanoten och övernatta i en stuga. På 
vårt besökscentrum får du hjälp att hitta rätt.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/SNOGEHOLM

Turistinfo
sjobo.se

Testa fiskelyckan

I Snogeholm möter du ett skif-
tande landskap med sandiga 
hedar, öppna fälader, blöta 

alkärr, skir lövskog och mörk gran-
skog. Här finns ovanligt många 
mäktiga träd med flera hundra år 
på nacken och det finns gott om 
rovfåglar att spana på. Delar av 
Snogeholm ingår i Natura 2000, 
EU:s nätverk för skyddsvärda 
naturmiljöer. Vid Sövdesjöns södra 
spets finns Navröds naturreservat. 

Snogeholm är ett gammalt 
godslandskap och du hittar spår 
från tiden då Snogeholms gods 
hade sin storhetstid. Under 1800-
talet var Snogeholm en egen by 
med ladugård, statarbostäder, 
smedja och tegelbruk. Godset 
hade gårdar, kvarn, sågverk, träd-
gårdsmästeri, träullsfabrik, mejeri 
och kolugnar. 

Stigarna är många. Längst  
är den drygt 16 kilometer långa 
Snogeholmsrundan. En kort 
strandpromenad vid Snogeholms-
sjön är anpassad för barnvagn  
och rullstol. Skåneleden passerar 
genom området.

Vid Fiskarhus vid Snogeholms-
sjöns strand kan du hyra både 
kanot och roddbåt. Området har 
två ridleder och det finns paddock 
att hyra. 

I Kejsardammen kan du fånga 
regnbåge med fluga eller spinn.  
Vill du hellre överlista gäddan, 
abborren eller gösen prova Snoge-
holmssjön. Vintertid kan du fiska 
från isen på Snogeholmssjön. 
Kom ihåg att köpa fiskekort. Både 
dammen och sjön har tillgänglig-
hetsanpassade bryggor.
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Oo
Öppettider för  

besökscentrum hittar  
du på webben!

Sjö i sikte 

Guiden
✓  Hyr båt och kanot
✓  Sjönära promenad
✓  Bo i stuga eller camping
✓  Plocka svamp
✓ Ta med egen häst
✓  Vandra

Glid fram
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Guiden
✓ Konst möter natur

✓ Picknick vid stranden

✓  Vindskydd nära havet

✓ Korta promenader

✓ Litet område

Tjörnedala
Österlen för alla sinnen
I Tjörnedala möter naturen konst i alla former. 
Tjörnedalagårdens konstutställningar lockar 
många besökare, inte minst under påskens 
konstvecka. Utanför slingrar stigar i det 
om växlande landskapet och längs kusten  
kan du både bada och fiska. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/TJORNEDALA

Landskapet i Tjörnedala är 
omväxlande med tallar och 
lövskog, äppelodlingar, hag-

marker och magra strandängar.  
I dalsänkan mot havet växer hag-
torn som heter tjörne på skånska 
och som gett området dess namn.

I det som tidigare var åkrar och 
hagar växer nu lövskog och örter. 
Där stigen slingrar uppe på branten 
är utsikten över havet hisnande. 
Nere på de öppna strandängarna 
blommar backsippor, gullvivor och 
orkidéer. Betande djur i området 
hjälper till att bevara det öppna 
landskapet och skapar förutsätt-
ningar för den speciella flora som 
växer på strandängarna. 

Tjörnedala är kulturbygd med 
gamla äppelodlingar och hagmar-
ker. När Carl von Linné kom hit 
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sommaren 1749 beskrev han plat-
sen som ”en av de skönaste lundar 
jag sett i riket”. Ålaboden vid havet 
vittnar om ålafiskets betydelse 
under lång tid. Under säsongen 
bodde fiskelagen på stranden.

Den drygt 200 år gamla Tjörne-
dalagården är nu utställningslokal 
för Östra Skånes Konstnärsgille 
och fungerar som samlingslokal 
för konstrundan. Lite överallt i 
området möter du skulpturer och 
konstinstallationer. Du kan fika på 
caféet eller ta med dig en picknick 
och slå dig ner vid havet 

Det finns två kortare stigar i 
området. Du når båda från parke-
ringen vid Tjörnedalagården. 
 Skåneleden passerar 
genom området.

Hitta lugnet

Bevarar landskapet Hjälper till
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Vedby
Höstpromenader i skogshistoria

I Vedby är trädslagen ovanligt många och det här 
är platsen för dig som vill lära dig mer om träd. 
Längs den knappt en kilometer långa trädslingan 
möter du till exempel gran som luktar apelsin och 
barrträd som fäller sina barr på hösten. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/VEDBY
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Trattkantareller

Följ skyltarna

I det småkulliga landskapet 
växer omväxlande bok- och 
barrskog. Här finns allt från 

rödek och bok till douglasgran 
och silvergran. Flera olika träd-
sorter har planterats i området 
under lång tid. Ett exempel är 
den snabbväxande hybrid-
lärken, en hybrid mellan euro-
peisk och japansk lärk som 
planterades på 1970-talet.  
På hösten gulnar barren på 
lärkträden och ramlar av.

Vedby var länge ett små-
skaligt odlingslandskap. 
Överallt finns det övergivna 
åkrar, odlings rösen och sten-
strängar. Sveriges Lantbruks-
universitet har bedrivit försöks-
plantering med hybridlärk och 
 provat olika gallringsmetoder här. 
Den 800 meter långa trädslingan 
kantas av informationsskyltar som 
berättar om de olika trädslagen 
och om skogsbrukets historia.

Det finns tre kortare stigar  
i området, den längsta på  
2,7 kilometer. Om hösten kan 
du hitta svamp i skogarna.  
I anslutning till parkerings-
platsen finns det en rastplats 
med bänkar och bord där du  
kan grilla. 

Goda torkade

Guiden
✓ Trädslinga

✓ Korta promenader med hunden

✓ Plocka svamp

✓ Grilla med vänner

✓ Mindre område

Fikadags

Lär dig mer
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En vandring om hösten 
i Klåveröd. Och ett fint 
sätt att återhämta sig 
från stress. Forskning 
visar att människor  
mår bra av naturen – 
blodtryck och puls 
sänks när vi ser träd 
och växter.  



Sov över i skogen

Guiden
✓ Bra för barnfamiljer✓ Låna båt 
✓ Hitta vilse-stig✓  Utforska slingrande bäckravin✓ Brant pulkabacke

Låna ekan

Heja, heja!

Vedema
För skogens vänner
Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog 
men också torra bokbackar och fuktdrypande 
 lövskog. I dalgången ringlar Rökeån fram och  
från Vedema hall får du en hisnande utsikt.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/VEDEMA

Strövområdet ligger på Hörja-
åsen, en horst som bildades 
för 70 miljoner år sedan.  

I den torra tallskogen växer lingon 
och ljung men i den mörka gran-
skogen överlever inte mycket mer 
än mossor. Kring Rökeån är växt-
ligheten närmast tropisk. Vedema 
hall är ett starkt kuperat skogs-
område på urbergsgrund med 
 dramatiska rasbranter. 

Det finns många spår efter de 
människor som levt och verkat i 
området. Ruiner efter små torp, 
odlingsrösen och stengärden visar 
var jorden brukats. Typiskt för 
 Vedema är alla jordvallar som löper 
genom skogen och som bildat 
gränser eller varit staket åt tam-
djuren. Vid Rökeån finns resterna 
av en gammal kvarn. 
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Det finns en handfull markerade 
stigar i området. Landskapet är 
kuperat och backarna är branta. 
Vägen till Barsjön från den västra 
parkeringen är däremot slät och 
fin, men något kuperad. Skåne-
leden passerar genom området.

I Barsjön är fisket fritt. Du får 
låna ekan gratis och fiskebryggan 
är lättillgänglig. Fiske i Rökeån är 
däremot inte tillåtet.

Det finns fina rastplatser med 
grill och ved invid sjön. Utspridda  
i området finns ytterligare rast-
platser. Vid Stora Dammvägen  
i den västra delen ligger en rast-
stuga där det går att övernatta. 

Vintertid är en av backarna 
 väster om Barsjön populär bland 
pulkaåkare. 
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Vitemölla
Strandvandring på Ålakusten

Vidsträckta badstränder, knotiga  
tallar och regnskogsliknande lövskog. 
Sandstäpp och blommande back-
landskap. Flera fornlämningar och 
museum. Allt detta och himlen därtill 
hittar du i Vitemölla strövområde. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/VITEMOLLA
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Skönt i sommarvärmen

Sandstranden lockar många 
besökare under sommaren. 
Men var beredd på friska 

bad, vattnet på Österlen är kallare 
än på västkusten.

Den ovanligt vita sanden och 
den unika sandstäppen präglar 
området längs kustlinjen. Här trivs 
bland annat sandlilja och tofsäxing, 
och en mängd olika fjärilar och 
insekter. Mot Haväng stupar 
 Lindgrens backar brant ner mot 
strandlinjen. I skogen inåt land 
växer planterad tall som övergår  
i lövskog. I bäckravinerna längs 
Klammersbäck är växtligheten 
nästan tropiskt tät.

Vid kusten har människor fiskat 
sedan stenåldern. Örakaren,  
som du hittar en bit uppströms  

i Verkeån, beskrivs redan på 1600-
talet. Här fångade man lax i fällor. 
Idag finns här åtta små anlagda 
vattenfall med hoppfiskefällor där 
det fångas öring.

Namnet Ålakusten och bevarade 
ålabodar berättar om århundraden 
av ålafiske i området. Fisket har 
också haft en central roll för fiske-
läget Vitemölla i områdets södra 
del. I det gamla korsvirkeshuset 
Lindgrens länga ryms idag ett 
museum som alltid är öppet och 
som berättar om omgivningarna 
och dess historia. Kika också in i 
Stenörens ålabod där du kan se 
gamla redskap till ål- och örings-
fiske. 

Det finns inga markerade stigar  
i Vitemölla. Längs kustlinjen och i 
skogen finns mindre stigar att 
följa. Skåneleden passerar genom 
området, men är inte utmärkt på 
denna sträcka.

Fiska
Hela kusten längs Hanöbukten  
är känd för sitt havsöringsfiske, 
särskilt under vårvintern. Tänk på 
att det är fiskeförbud för lax och 
öring från den 15 september till 
den 31 december. Kring mynning-
arna vid Mölleån, Klammersbäck 
och Verkeån varar förbudet fram 
till den 30 april.

Barfotavandring

Vid Verkeån

Lindgrens länga

Guiden
✓ Friska bad
✓ Vita sandstränder
✓ Fika under knotig tall
✓ Njut av stillheten
✓ Museum
✓ För hela familjen

Vandra uppströms

Besök 1800-talet
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På skanskalandskap.se/gora 

hittar du fler vintertips.

Om kylan håller i sig på 
vintern lägger sig isen 
på Arriesjön. Och när 
det snöar får pulkan 
följa med skridskorna.
Tänk på att naturis är ett 
föränderligt material. 
Det krävs utrustning 
och erfarenhet för att 
säkert ge sig ut på isen.



Rätt och fel i naturen
Bra att veta om allemansrätten

Vi är många som vill njuta av naturen. I våra strövområden rör 
sig vandrare, fiskare, hundägare, barnfamiljer, skolklasser, 
ryttare, tältare, cyklister och olika föreningar. Att ta hänsyn 
till varandra blir extra viktigt då.

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/BRA-ATT-VETA

Tänk på!
✓ Visa hänsyn
✓ Inte störa
✓ Inte förstöra 
✓ Ta med skräpet

A  llemansrätten gör att alla kan 
 röra sig fritt naturen – om 
man inte stör eller  förstör. 

Och det finns saker som du måste 
ta hänsyn till när du är på andras 
marker. 

Visa respekt för natur, djur och 
andra människor.

Tälta får du göra ett dygn utan att 
fråga markägaren om lov.

Göra upp eld är ok, men det får 
inte vara risk att den sprider sig 
eller skadar naturen. Ha vatten  
till hands och använd bara löst 
 liggande pinnar och grenar på 
 brasan.

Koppla hunden av respekt  
för andra besökare och viltet.  
Lösa hundar kan skrämma både 
människor och djur.

Ta hem skräpet – nästa  
besökare vill inte möta dina sopor. 
Lämna rastplatsen ren och fin.

Cykla och rida gör du bäst  
på anvisade stigar. Då förstörs  
inte stigar som är gjorda för till 
 exempel rullstol. 

I naturreservat är allemansrätten 
begränsad och här gäller särskilda 
regler. Flera av våra områden är 
naturreservat. Det finns skyltar 
som berättar vad som gäller. 
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 Tillgänglighet
Naturen är till för alla

Att alla ska ges möjlighet att uppleva naturen tycker vi är viktigt  
– och några av våra stigar och rastplatser är särskilt anpassade för 
rullstol, barnvagn och rullator.

Vi försöker anpassa så 
många strövområden som 
möjligt för att underlätta 

för dig som har en funktions-
nedsättning eller behöver mer 
 lättillgängliga stigar. I flera av våra 
strövområden finns det hårdgjorda 
stigar och gångbroar, fiske- och 
utsiktsplattformar, tillgänglighets-
anpassade bord och bänkar, grill-
platser, parkeringar och toaletter.

Med rullstol
I fem av våra områden finns det 
särskilda stigar för rullstol: Arrie-
sjön, Bockeboda, Fulltofta, Jära-
vallen och Snogeholm. I Arriesjön 
är flera av stigarna rullstolsvänliga, 
liksom de två utsiktsplattformarna 
och toaletterna. Men vägen upp till 
den tillgängliga stigen är väldigt 
brant. Vill du nå den tillgängliga 
parkeringen, ring 0415-512 45 

Den här symbolen 
visar var det finns 
lättframkomliga 
leder för rullstolar  
och barnvagnar.

(dagtid kl 8–16) för att få kod så 
att du kan öppna vägbommen. 

Några av våra stugor i Fulltofta 
och Snogeholm är tillgänglighets-
anpassade, precis som en av 
lägergårdarna i Snogeholm.  
Mer information hittar du på 
skanskalandskap.se/bo.

Certifiering via Equality
Vi arbetar systematiskt med 
inventering och tillgänglighets-
certifiering av våra strövområden. 
Certifieringen utförs av Turism för 
alla, en självständig aktör som 
kvalitetskontrollerar tillgänglig-
heten genom Equality tillgänglig-
hetsregistrering. På equality.se 
hittar du detaljerad information 
om tillgängligheten i de områden 
som certifierats. 

LÄS MER WWW.SKANSKALANDSKAP.SE/BRA-ATT-VETA
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Symboler

Allt finns  
på webben!
På skanskalandskap.se får du både inspiration 
och aktuell information. Du hittar kartor, guider, 
förslag och tips om du vill planera din utflykt 
från datorn, surfplattan eller med mobilen.
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Guiden
ger dig en snabb överblick och en  bra bild av vad du kan se och uppleva i varje strövområde.
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o 
Besökscenter

x 
Busshållplats

c 
Tillgänglighet

a 
Café

æ 
Rastplats

r 
Grillplats

e 
Toalett

k 
Hyrstuga

d 
Vandrarhem

i 
Vindskydd

ö 
Tältplats

ø 
Camping

h 
Badplats

w 
Paddling

s 
Fiske

p 
Fågelskådning

m 
Ridstig

v 
Cykelspår

t 
Hinderbana/skogslek

u 
Motionsanläggning

f 
Elljusspår

q 
Dagsvandra

y 
Skåneleden

g 
Skidspår

j 
Pulkabacke

b 
Naturreservat

DJURHOLMEN

KRONOSKOGEN

GRYTÅSA

VEDEMA

FINSTORP

VEDBY

KLÅVERÖD

FROSTAVALLEN

FULLTOFTA

BOCKEBODA

BREANÄS

JÄRAVALLEN

SKRYLLE

FRISEBODA

VITEMÖLLA

TJÖRNEDALASNOGEHOLM

ARRIESJÖN

MÖLLERÖDSJÖ

Stor del av vår verksamhet 
 finansieras av Region Skåne  
via ett årligt anslag. Enligt 
 uppdraget ska stiftelsen under-
hålla och utveckla strövområden 
i Skåne, driva och utveckla 
 Fulltofta Naturcentrum och  
på olika sätt göra naturen till-
gänglig för alla. Stiftelsen ska 
också bedriva utomhuspeda-
gogisk verksamhet och natur-
vård samt ansvarar för delar av 
arbetet med Skåneleden.

Stiftelsen Skånska Landskap 
ansvarar för ett tjugotal ströv-
områden spridda över hela 
 Skåne. Flera av de strövområden 
som vi förvaltar  ligger på mark 
som ägs av andra stiftelser med 
anknytning till Region Skåne 
(Stiftelsen för fritidsområden  
i Skåne, Stiftelserna O D Krooks 
donationer och Stiftelsen Jur Dr 
H Cavallis Donationsfond).

I strövområdena Arriesjön och 
Bockeboda har stor del av 
 infrastrukturen finansierats med 
hjälp av projektstöd från EU:s 
och Länsstyrelsens landsbygds-
program.


