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Och det är precis det Stiftelsen Skånska 
Landskaps verksamhet handlar om. Vi vill 
inspirera både naturfrälsta och naturovana att 
upptäcka och besöka naturen, och vi ska 
skapa förutsättningar för att våra besökare 
ska få en så bra naturupplevelse som möjligt.  

idag bOr alltfler i urbana miljöer utan 
en naturlig relation till naturen. Sjuktalen 
ökar, och särskilt stressrelaterade sjukdomar. 
Här har vi en viktig roll. Att öka förståelsen 
för, och kunskapen om, vår natur och hur vi 
påverkar den – särskilt bland unga. Att fler 
ska känna sig trygga i naturen. Att fler ska 
använda naturen för att må bra och hämta 
kraft. Och att vi faktiskt ser till att vår natur 
mår bra och är trevlig att vistas i.

arenan har vi – närmare 11 000 hektar 
mark och 19 strövområden spridda över hela 
Skåne, där närmre tjugo procent är skyddat 

som naturreservat. Delar av marken äger  
Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar 
också fem andra stiftelsers mark. På dessa 
marker bedriver vi skogsbruk som ska lämna 
avkastning till stiftelserna, samtidigt som vi 
vårdar naturen så att biologisk mångfald och 
olika landskapstyper bevaras och utvecklas. 

Där markerna används för strövområden  
har vi byggt upp en infrastruktur med marke-
rade stigar, informationstavlor, toaletter och 
iordningställda rastplatser – allt för att göra 
naturen tillgänglig för fler besökare. I tre 
områden har vi besökscentrum med beman-
ning, service och information, och Skåne
leden går genom tio av våra områden. Genom 
vår utomhuspedagogik får drygt tiotusen 
barn årligen uppleva naturen tillsammans 
med utomhuspedagoger.

Stefan Olsson Vd, Stiftelsen Skånska Landskap 
Stefan Brandt, Styrelseordförande

Natur att må bra i
Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som  
har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större 
engagemang för vår miljö. Därför vill vi inspirera fler att ge sig ut i den 
skånska naturen. 

Stiftelsen Skånska Landskap:
• bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer 

samt stimulera det rörliga friluftslivet. 
• är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som 

rör rekreation och friluftsliv. 
• förvaltar fem stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

Vårt uppdrag
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Stigar kräver omvård 
 Att göra våra strövområden attraktiva och tillgängliga för så många  
som möjligt är självklart viktigt. Det ska vara lätt att ta sig runt och  
lätt att hitta till aktiviteter och platser värda ett besök. Det kräver  
bra infrastruktur, skyltning och information.

i alla våra områden finns en uppbyggd 
infrastruktur i form av markerade stigar, 
informationstavlor, toaletter, grillplatser, 
bord och bänkar, fågel och utsiktstorn. 
Väder, vind och besökare sliter hårt, och 
behovet av regelbunden skötsel och underhåll 
är stort. Vid sidan om det löpande underhål-
let gör vi punktinsatser varje år för att höja 
kvaliteten och öka tillgängligheten i utvalda 
områden. 

fOkus under året har varit att höja stan-
darden i Järavallen, Fulltofta, Klåveröd och 
Snogeholms strövområde.

I Järavallen har arbetet fortsatt med att 
bygga upp infrastrukturen runt den badsjö 
som anlades 2013, med nya bänkar, bord, 
grillplatser, toaletter och informationstavlor. 
Vi har anlagt och märkt upp två nya stigar och 
skapat två nya entréer, för att besökare som 
kommer med buss lättare ska kunna ta sig in i 
strövområdet. För att tillgodose den ökade 
efterfrågan på cykling i området, har vi tagit 
fram en ny mountainbikeslinga, i samråd 
med cyklister som regelbundet cyklar i 

området. Några befintliga stigar har dragits 
om och fått ny markering. 

I Fulltofta har vi slagit ihop och markerat 
om några befintliga stigar för att kunna 
erbjuda bättre dagsvandringar som utgår från 
Fulltofta Naturcentrum. Vi har också märkt 
upp en runda längs skogsvägar, främst för 
barnvagnar, efter önskemål från våra besö-
kare. Alla informationsskyltar har gjorts om 
vid samtliga parkeringar.

Klåveröd har fått nya grillar, bänkar och 
toalett. Vid Tranerödsmosse har två mindre 
stigar slagits ihop till en ny, som också fått ny 
bättre märkning. Stigen har dessutom fått ny 
spång vid blöta partier. Arbetet med att se 
över stigarnas dragning i området har påbör-
jats, och fortsätter under 2016.

I Snogeholm har en gammal utsiktsplatt-
form ersatts av en ny, rullstolsvänlig platt-
form. Vi har utökat antalet båtar för 
uthyrning, byggt ny båtbrygga och nya rast-
platser. Eftersom besökstrycket är stort har 
parkeringen vid Fiskarhus gjorts större och vi 
har dragit en anpassad anslutningsstig från 
parkeringen till den tillgängliga stigen.

Våra strövområden

I siffror
Totalt sköter vi:
•  240 km markerad stig
•  12 km cykelled, ett cykelområde och 20 km ridstig 

•  150 grill- och rastplatser
•  340 informationstavlor och objektskyltar
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•  Besökare Fulltofta Naturcentrum, via entrén till caféet: 45 000 (drygt 130 000 har passerat in och ut)
•  Besökare utställningen: 40 200 (2014: 35 300)
•  Besökare till FNC från parkeringen: 61 000 (2014: 59 000)
•  skanskalandskap.se/fulltofta var mest besökta webbsidan efter startsidan med 20 000 unika besökare  

(2014: 9 000).
• Antalet följare på Facebook har ökat med cirka tusen personer (från cirka 1 000 till 2 000 följare).

I siffror:

Fulltofta Naturcentrum

Välbesökt Fulltofta 
blir bättre
Antalet besökare till Fulltofta Naturcentrum har ökat under året.  
Samtidigt har vårt långsiktiga arbete med att utveckla café,  
besökscentrum och närområde gått in i en mer intensiv fas. 

fler Och fler hittar ut till Fulltofta Natur-
centrum och antalet besökare har ökat, sär-
skilt till café och utställning. Det tycker vi 
självklart är roligt. Samtidigt ställer det högre 
krav på oss. 

fler dagsvandringar, barnvagnsslinga, 
bättre spårcentral, nya informationsskyltar, 
KRAVcertifierat café, konferensstig, festplats 
och fler grillar vid lekplatsen. Det är några 
saker som förbättrats under året. Mycket av 
vårt arbete har skett bakom kulisserna, och är 
ännu inte synligt för våra besökare. Här har vi 
– bland annat tillsammans med arkitekter 
och trädgårdsingenjör – tagit fram en behovs-
analys och ett underlag som ligger till grund 
för de förbättringar som kommer göras under 
kommande år, med start 2016.

vi har till exempel konstaterat att behovet 
av ordentliga personalutrymmen, bättre kök 

och plats för fler besökare gör att en om och 
tillbyggnad av naturcentrat är nödvändig. Det 
ger oss bättre möjlighet att laga och servera 
mat, fler fikaplatser både ute och inne och en 
bättre arbetsmiljö för vår personal. Vi har tit-
tat på hur vi kan skapa en mer välkomnande 
miljö vid gröningen, som inspirerar till lek 
och upptäckarglädje, men som också har fler 
fikaplatser och bättre regn och väderskydd 
för alla skolklasser som använder området. 
Och vi har tittat på hur vi kan utveckla konfe-
rens och barnkalaspaket, utveckla våra event 
och samarbeta mer med vår utomhuspedago-
gik för att kunna erbjuda upplevelsebaserat 
och kreativ lärande  både för skolklasser och 
för allmänheten. Hur vi kan utveckla utställ-
ningen har vi däremot fått skjuta på framti-
den av resursskäl.

I alla förändringar som görs strävar vi efter 
att ha ett helhetstänk, för att området ska bli 
både resurseffektivt och miljösmart.
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våra besökare söker sig till naturen av 
olika skäl. För en del är det tystnaden och den 
vilda naturen som lockar. För andra är det 
olika organiserade naturupplevelser som 
inbjuder till naturbesök. För att nå den senare 
gruppen har vi satsat på flera olika evenemang 
under året.  

för tredje året i rad arrangerade vi Höst-
dag i Fulltofta med en rad olika aktiviteter. 
Närmare 1 900 besökare kom och vi fick 
mycket positiv respons både under dagen och 
efteråt. Besökare kunde bland annat skapa 
och pyssla, jaga sopor i skogen, prova foto
orientering, rida islandshäst, göra egen äppel-
must, snickra fågelholk, leta skatter med gps 
och se skogsmaskiner i arbete. Skåneleden, 
Friluftsfrämjandet Malmö och Åkarp, Hörby 
Scoutkår, Frosta Orienteringsklubb och ytter-
ligare flera föreningar hade olika aktiviteter 
under dagen.

vi deltOg tillsammans med Skåneleden 
när Naturum Skrylle bjöd in föreningar och 
samarbetspartners till Skrylle en söndag i 
april. Familjer kunde ta med vår färgpalett  
”8 nyanser av skog” och leta skogens färger 

och svara på kluriga frågor, och vi gav vand-
rings och utflyktstips. 

vi deltOg Också tillsammans med Skåne-
leden på Mötesplats Skåne i Malmö den 14 
augusti, där företrädare från region, kom-
mun, stat, myndighet, idéburen sektor och 
näringsliv samlades. Vi gav smakprov på den 
skånska naturen, gav tips på vandringar och 
utflyktsmål och delade ut guiden Ut i Skåne. 

sOm en del i vårt deltagande i vandrings
eventet Eurorando 2016 bjöd vi in allmänheten 
att provvandra våra Eurorandovandringar i 
Fulltofta, Snogeholm och Klåveröd, samt delta 
i vår kvällsaktivitet Nordiq BBQ i Fulltofta, 
med grillat vildsvin, underhållning och musik. 

utöver detta har vi arrangerat flera akti-
viteter på Fulltofta Naturcentrum, bland 
annat höst och vårmarknad, aktiviteter för 
familjer på skolloven, slöjdvecka på sommar-
lovet, kulturvandring och stenåldersvand-
ring. Drygt 3 000 aktiviteter har genomförts av 
olika föreningar, hundklubbar och andra 
organisationer i åtta av våra strövområden 
under året.

Kul i skogen
Att erbjuda organiserade aktiviteter är ett sätt att stärka våra  
strövområden som besöksmål och också nå en bredare publik.  
Flera lyckade evenemang under året har lockat både naturälskare  
och mer naturovana, och vi har nått helt nya besökare. 

Evenemang
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för vissa kan det vara svårt eller till och 
med omöjligt att komma ut i den skånska 
naturen – av olika anledningar. Att göra våra 
strövområden tillgängliga för besökare med 
funktionshinder är en del i vårt arbete med 
att göra naturen öppen för alla. I två mindre 
projekt har vi också satsat på att nå nyanlända 
barn och vuxna, liksom sjuka i vården. 

elva av våra strövområden har idag till-
gänglighetsanpassade strukturer som inven-
terats av Turism för alla, en självständig aktör 
som kvalitetskontrollerar tillgängligheten 
genom equality.se. Under året har vi gett 
Turism för alla i uppdrag att inventera tre nya 
strövområden (Bockeboda, Kronoskogen och 
Vitemölla) samt uppdatera våra andra åtta 
områden. Förutom årligt underhåll av befint-
liga strukturer har badplatsen i Järavallen prio-
riterats, där vi byggt upp tillgängliga sittplatser.

att sOm ny i Sverige få komma ut i skogen 
har visat sig vara positivt för språkinlärning, 
sammanhållning och välmående. Det blir en 
paus från vardagen, ett första möte med den 
svenska naturen och en introduktion till Sve-
rige och den svenska allemansrätten. Under 

året har vuxna SFIelever och ensamkom-
mande ungdomar från olika HVBboenden fått 
besöka Skåneleden eller ett strövområde i två 
olika projekt. Stiftelsen Skånska Landskap har 
ansvarat för projekten, i samarbete med Kom-
vux Södervärn och Hässleholms kommun. 
Responsen har varit odelat positiv.

vi vill Också göra naturen tillgänglig för 
dem som inte kan komma ut i den. Studier 
visar att inte enbart besök i naturen – utan 
även möjligheten att titta på naturbilder –  
gynnar välbefinnandet och kan ha en läkande 
kraft. I ett mindre projekt har vi bidragit med 
att föra in naturbilder på en avdelning på  
Skånes universitetssjukhus i Malmö (SUS), där 
bilderna används som en del i rehabiliteringen 
och läkeprocessen. Under 2015 har vi berättat 
om projektet via sociala medier och har påbör-
jat ett samarbete med Malmö Högskola. Tan-
ken är att ytterligare en avdelning på SUS ska 
ingå i ett forskningsprojekt kring betydelsen 
av naturbilder i vården. Vi har också inlett ett 
samarbete med Centralsjukhuset i Kristian-
stad (CSK) kring naturbilder på nya akuten.  
Vi har tidigare bidragit med naturbilder i liten 
skala i ett projekt på CSK.

Natur för alla

I siffror:

Vi vill göra det möjligt för fler att få uppleva de positiva effekter som 
naturen kan ha på välbefinnande och hälsa. På olika sätt försöker vi 
därför nå grupper som har lite svårare att komma ut i naturen. 

• 11 av våra strövområden är kvalitetskontrollerade och publicerade på www.equality.se (Arriesjön, Bockeboda, Breanäs, 
Finstorp, Fulltofta, Friseboda, Järavallen, Klåveröd,  Kronoskogen, Snogeholm och Vitemölla)

• Drygt 140 vuxna SFI-elever och ca 25 ensamkommande ungdomar från tre olika HVB-boenden har kommit ut i naturen 
med naturvägledare. 

Tillgänglighet
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Utomhuspedagogik

Kreativt lärande i utemiljö
Ett upplevelsebaserat och kreativt lärande i utemiljö, där kulturens  
värld möter utomhuspedagogiken. Det har varit inriktningen när vi 
utvecklat vår utomhuspedagogik. Utmaningen är att engagera  
urbana och naturovana unga.

genOm att i tidig ålder låta barn och unga 
möta naturen i lek, kreativitet och lärande 
byggs sambanden och förståelsen kring män-
niskans roll i naturen upp. Vi erbjuder varje år 
drygt tiotusen skånska elever olika aktiviteter 
i utemiljö, delvis med anslag från Region 
Skåne, men också i samarbete med och på 
uppdrag av andra aktörer. 

att utveckla vårt arbetssätt kopplat till 
ett lärande i utomhusmiljö har varit i fokus 
under året. Vi har försökt hitta nya sätt att 
jobba med kreativt lärande – där kulturens 
värld och kulturpedagogik får möta naturen 
och utomhuspedagogiken. Vi tror att konst, 
drama och teater kan hjälpa till att skapa 
engagemang, att vi genom en fantasifull 
berättelse kan hjälpa barn och unga att se 
samband och ta till sig ny kunskap. 

Vi har också påbörjat ett långsiktigt arbete 
med att bygga upp ett upplevelsepedagogiskt 
centrum i Fulltofta. Som en del i detta arbete 
bjöds ett tiotal skolklasser in till projektet 
Land art i en berättelse, där vi utforskat krea-
tivitet och lärande via sinnliga upplevelser i 
skogen. Temat var naturens mönster. Under 
några sommardagar bjöd vi in lediga barn och 
deras familjer till slöjdvecka i Fulltofta.

det första riktigt stora projektet utifrån 
våra nya pedagogiska tankar är En dag i ekens 
magiska värld, ett specialdesignat projekt som 
tagits fram för Sparbanken Skåne och som 
riktat sig till elever i årskurs 2. Eleverna har 
fått träda in i sagans och naturens värld – till-
sammans med sagoberättare, skådespelare 
och upplevelsepedagoger. Sparbanksstiftelsen 
Färs & Frosta har finansierat projektet. 

naturskOlan gladans verksamhet i 
Snogeholm har fortsatt som tidigare år, med 
möjlighet för klasser att skräddarsy sin dag 
med naturvägledare. Fiske, paddling och 
matlagning över öppen eld är populärast.  
 Flygande Gladan, där naturvägledare besöker 
utvalda skolor med aktiviteter i närliggande 
strövområde, har i år riktats till tre kommu-
ner: Burlöv, Sjöbo och Eslöv. 

Drömmarnas Hus har för sjunde året i rad 
iscensatt och producerat Äventyret i Fulltofta, 
ett upplevelsebaserat äventyrsspel för årskurs 
3. Temat för året var allemansrätten, folktro 
och folkväsen. Och för sextonde året i rad fick 
femteklassare vandra på Skåneleden med 
naturvägledare i projektet En dag på Skånele-
den, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen 
Färs & Frosta.
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I siffror:
• Totalt antal elever: 10 002 (2014: 9 409)
• En dag i ekens magiska värld: 3 293 elever, En dag på Skåneleden: 3 473, Äventyret: 854,  Naturskolan Gladan: 784 + 

359 vinstklasser, Flygande Gladan: 642, Landart i en berättelse samt slöjdvecka: 359, Trädprojekt Orup: 238



att kunna ta med sig familj eller vänner ut 
i naturen och sen få sova bekvämt i fint 
inredda hus – med skogen utanför husknuten 
och till ett rimligt pris – stärker våra strövom-
råden som besöksmål. Under flera år har våra 
sex stugor i Fulltofta och Snogeholm totalre-
noverats. Under hösten 2015 blev stugorna 
bokningsbara online via Nordic Travel. 
Beläggningen har varit god, särskilt under vår, 
sommar och höst. Vi har dock svårare att hyra 
ut under vintermånaderna och särskilt varda-
gar. Gästutvärderingar, delningar på face-
book, betyg på webben och responsen i de 
gästböcker som ligger i stugorna visar att våra 
gäster överlag är väldigt positiva.

att kunna ta sig ut i naturen med buss och 
tåg är viktigt. Det gynnar vår miljö och gör det 
möjligt för besökare utan bil att uppleva 
naturen. I dag går det att ta sig till tio av våra 
strövområden med buss eller tåg, där det är 
1–3 kilometer att gå mellan hållplats och ströv
område. Tyvärr måste bussresenärer ibland 
gå på trafikerade vägar för att nå våra stigar.

till järavallen är det sedan sommaren 
2015 mycket lättare att ta sig med buss. Här 
har vi köpt ny mark, enbart för att komma 
närmre två hållplatser längs Grand Prixvägen, 
där bussen mellan Landskrona och Malmö 
stannar. Vi har anlagt två nya entréer med nya 
stigar in i strövområdet för besökare som 
kommer med buss. Sedan drygt ett år finns en 
ny busslinje som går hela vägen till Fulltofta 
Naturcentrum på helgen. Tätare turer skulle 
göra att fler valde bussen, något vi gärna 
utvecklar tillsammans med Skånetrafiken.  
I Arriesjön är tyvärr hållplatsen vid väg 101 på 
väg att försvinna – och vi har under året till-
sammans med berörda kommuner försökt 
hitta lösningar för att Malmöbor ska kunna ta 
sig till Arriesjön med buss även i framtiden. 

För att hjälpa våra besökare att välja bus-
sen har vi också förbättrat informationen om 
bussförbindelser till varje strövområde, både i 
våra foldrar, på kartor och på webben. Vi har, 
i samarbete med Skånetrafiken, fått sätta upp 
våra strövområdeskartor på busshållplatser i 
anslutning till fyra strövområden (Fulltofta, 
Snogeholm, Järavallen och Arriesjön). 

Lätt att ta sig ut  
och stanna över
Vi vill uppmuntra våra besökare att stanna ute lite längre. Och  
gärna lämna bilen hemma. Därför är vi glada att kunna erbjuda  
bekvämt boende i stuga eller på vandrarhem i tre av våra  
områden – och nya stigar för bussåkare till Järavallen. 

Buss och boende

I siffror:
• Stugor i Snogeholm: 536 övernattningsdygn (2014: 523)
• Stugor i Fulltofta: 209 övernattningsdygn (2014: 161)
• Klåveröds vandrarhem: 2 399 övernattningsgäster (2014: 2 168) 
• Bokningar gjorda online (okt–dec): 27 övernattningsdygn
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Hämta inspiration

Marknadsföring

vi vill att fler ska känna till våra strövom-
råden – och särskilt Fulltofta Naturcentrum – 
och de naturupplevelser vi kan erbjuda. Men 
vi vill också hjälpa våra besökare att planera 
sin utflykt eller vandring, få tips på saker man 
kan göra och få all praktisk information som 
behövs för att hitta rätt och få ett bra besök.

Webben är navet i vår kommunikation, 
tillsammans med sociala medier. Under året 
har trafiken ökat till alla våra digitala kanaler 
och alltmer innehåll delas via sociala medier. 
Vi ser till exempel en tydlig koppling mellan 
ökad aktivitet på Facebook och antal besökare 
till Fulltofta Naturcentrum, liksom ökad tra-
fik till vår webb. Via sociala medier kan våra 
besökare och samarbetspartners ha en dialog 
med oss, vara våra ambassadörer och dela våra 
inlägg. Under året har vi också påbörjat 

arbetet med att utveckla vår nuvarande webb 
inför ett nödvändigt plattformsbyte. I sam-
band med det ser vi över och förbättrar nuva-
rande navigering, innehåll och mobila 
version. Arbetet fortsätter under våren 2016.

under periOden har vi tagit fram ett nytt 
koncept för informationsskyltar i våra ströv-
områden, med tydligare beskrivning av alla 
stigar och vad man kan göra i området samt 
en layout som följer vår grafiska profil. Tre 
områden har fått nya skyltar enligt detta. 
Parallellt har vi gjort om vår folderlayout 
enligt samma koncept, och tryckt sex nya fol-
drar. Guiden Ut i Skåne har reviderats och 
trycks i ny upplaga. Våra broschyrer och kar-
tor beställs av turistbyråer, naturum, besöks-
destinationer och privatpersoner. Vi har 
också synts en hel del i lokalmedia. 

Ibland behövs lite extra inspiration för att ta det där steget och  
ge sig ut i naturen. Vi vill visa att naturen är en kul plats för skogs-
äventyr, en plats för avkoppling och återhämtning, för träning och 
umgänge. Oavsett naturvana.

I siffror:
• Unika besökare på vår webbplats: 56 900 (2014: 47 500, d v s ökning med ca 20 %)
• Besökare från mobil enhet (telefon eller surfplatta): 54 % (2014: 44 %)
• Antal följare på Facebook (Fulltofta Naturcentrum): ökning från ca 1000 till 2000
• Beställda strövområdesfoldrar: 28 000, laddats ner på webben 12 400 gånger
• Ut i Skåne: upplaga 6300, laddats ner 1511 gånger (2014: 1 080)



regiOn skåne har huvudansvaret för 
Skåneleden, Stiftelsen Skånska Landskap 
ansvarar för förvaltningen av leden och sam-
ordnar arbetet med kommunansvariga, 
totalt 29 kommuner ansvarar för all skötsel. 
Mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska 
Landskap görs årligen en överenskommelse, 
där stiftelsens uppdrag beskrivs. 

sOm en del i arbetet med att kvalitetssäkra 
leden har Stiftelsen Skånska Landskap fått ett 
utökat ansvar, bland annat med en nyinrättad 
tjänst (skåneledskoordinator). Tyngdpunkten 
för stiftelsens arbete har varit att implemen-
tera den kvalitetsstandard och skyltstandard 
som togs fram året innan, samt hitta former 
för att säkerställa och samordna kvalitetsar-
betet i alla Skåneledskommuner och skapa ett 
engagemang för Skåneleden. Det har bland 
annat inneburit flera träffar och möten med 
olika kommuner kring just skötsel, kvalitet, 
enhetlig ledmarkering och utveckling av 
leden inom respektive kommungräns. Det 
förs en löpande dialog med kommunansva-
riga i samband med att besökare rapporterat 
om brister eller störningar på leden. För att 

underlätta detta arbete, särskilt för kommu-
nerna, har en checklista och en felrapporte-
ringsmall tagits fram. Vi har också tagit fram 
en inspirationsfilm för skötselansvariga i 
kommunerna och en skötselutbildning har 
genomförts med ett trettiotal deltagare. 

stiftelsen har Också på olika sätt delta-
git i det arbete som Region Skåne lett kring 
att utveckla leden och ingår i den styrgrupp – 
Team Skåneleden – som driver detta arbete. 
Vi har deltagit i olika evenemang kopplat till 
Skåneleden, deltagit i arbetet med att göra 
delar av Skåneleden tillgänglig via Google 
Trekker, samordnat arbetet med att ta fram 
ny papperskarta för SL1 Kustkustleden, sett 
över GISrutiner vid ledomdragningar, med-
verkat vid planering och genomförande av 
årets Skåneledsträff och har tillsammans med 
huvudmannen ansvarat för dialogen med 
Skåneledens besökare via webb, sociala 
medier, epost och telefon. 

För mer utförlig beskrivning av Skåne-
ledsarbetet 2015 hänvisar vi till Skåneledens 
årsberättelse.

Skåneled i förändring
Exportmogen led år 2020 och en ordentlig kvalitetshöjning.  
Det är fokus när Skåneleden ska uppgraderas för att motsvara 
internationella besökares behov. Under 2015 togs flera steg  
i rätt riktning. Stiftelsen Skånska Landskap bidrog i detta arbete.

Skåneleden
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de största insatserna görs på de natur-
reservat och Natura 2000områden som stif-
telsen förvaltar. Under året blev ett 76 hektar 
stort område i Fulltofta naturreservat efter 
överenskommelse med Naturvårdsverket. 

sedan 2012 deltar vi i EUprojektet Sand-
Life, ett restaureringsprojekt för att göra 
sandmarker mer öppna och som drivs av 
Länsstyrelsen. Tre av våra områden är med i 
projektet: Kronoskogen, Vitemölla och Frise-
boda. 

I Kronoskogen har dynområden restaure-
rats, där marken bränts, för att minska busk 
och örtvegetationen i de öppna områdena. 
Inom naturreservatet har ris och stubbar från 
tidigare avverkning flisats och marken har 
återställts, vilket förbättrat besöksupplevelsen 
i området. I Vitemölla har vi haft en arbetsdag 
tillsammans med frivilliga och det skötselråd 
som bildats, då vi röjt och avverkat tall och ska-
pat sandblottor. Tanken är att gynna äldre vre-
siga tallar och återskapa öppna sand och 
gräsområden. Även här har vissa partier bränts. 

I Friseboda har vi tagit bort främmande trädar-
ter, bland annat bergtall och vresros, skapat 
sandblottor och bränt mark. 

i flera av våra områden hjälper betande 
djur till att bevara landskapet öppet och skapa 
förutsättningar för att unika växter ska trivas. 
Årligen utförs naturvårdsåtgärder på olika 
betesmarker. I Fulltofta har vi till exempel 
öppnat upp olika betesmarkerna för att sär-
skilt gynna vidkroniga ekar och gammal has-
sel. Vi har återskapat en skogsäng i ett 
område vid Fiskarhus, där markerna traditio-
nellt brukats. Vi har också röjt bort vegetation 
från fornminnen och kulturlämningar i Klå-
veröd, Fulltofta och Finstorp. Röjningen här 
är också viktig för att bevara traditionella slåt-
termarker.

i vårt arbete med att förbättra miljön för 
den hotade strandpaddan har vi röjt sly och 
vattenväxter kring lekpölarna vid Fågelsjön i 
Järavallen. Vi har även bidragit till invente-
ringen av Skånes kronhjortar. 

Att vårda natur-
och kulturmiljöer
Vi månar om att sköta våra marker så att biologisk mångfald och olika 
landskapstyper bevaras och utvecklas. Men vi vill också vårda, synlig-
göra och öka framkomligheten till platser som är intressanta för våra 
besökare, både kultur- och fornminnen och värdefulla landskapsmiljöer.  

Vårda skog och kulturminnen

I siffror:
• Naturvårdsröjning: 38 hektar mark (2014: 28)
• Naturvårdsbränning: 7,5 hektar (2014: 3,5 ha)
• Stängsling av betesmark: 10 hektar (2014: 6) 
• Åtgärdade kultur- och fornlämningsobjekt: 41 (2014: 28)
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stiftelsen skånska landskap är mark-
ägare till drygt 2 300 hektar skog, åker och 
övrig mark, som omfattar delar av strövområ-
det Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. 
Enligt avtal med fem andra skogs och fritids-
stiftelser med anknytning till Region Skåne 
förvaltar vi ytterligare 8 400 hektar mark (se 
sidan 14). Här bedriver vi ett skogsbruk, som 
är certifierat genom de båda certifieringssys-
temen FSC och PEFC.

att gynna de trädslag som är naturliga 
för landskapet är viktigt när vi planterar ny 
skog. Särskilda insatser görs för att gynna 
ädellövskog som bok, ek, ask, lind och lönn. 
Under året har vi planterat ek i Orup, där vi 

tidigare avverkat insektsangripen gran, ek  
i Munkarp, samt gran och björk i Fulltofta.  
Vi har föryngringsavverkat i två mindre 
områden i Fulltofta – det ena för att skapa oli-
kåldrig lövskog och det andra för att åtgärda 
skog som skadats av tidigare stormar.

vi har röjt stOra arealer ungskog i Full-
tofta. Vi använder en mindre skonsam skotare/ 
skördare till åtgärder på fuktiga områden och 
vid naturvårdsåtgärder. Vid föryngring i 
områden med forn och kulturminnen 
använder vi en liten och smidig fläckmark
beredare för minsta möjliga påverkan på  
marken.

Att avverka skog 
med omsorg
Vid sidan om den del av vår verksamhet som rör rekreation och  
friluftsliv och som är bidragsfinansierad har vi ett uppdrag att förvalta 
egen och fem andra stiftelsers mark. På delar av marken bedriver vi 
skogsbruk, som inte bara ger avkastning till stiftelserna utan också  
tar hänsyn till miljön och sociala värden.

Skogsbruk

I siffror
• Avverkat volym (alla stiftelser): 28 700 m3fub (2014: 34 000 m3fub)
• Föryngringsareal som är lövskog (på Stiftelsen Skånska Landskaps mark): 56 % (2014: 78 %)     
• Överfört från gran till löv/tall (alla stiftelser): 29 % (7,7 ha av 26,5  ha)                                                                                                     
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vi jObbar mOt de regionala miljömålen 
och har bland annat anslutit oss till Region 
Skånes initiativ om ett 100 procent fossil-
bränslefritt Skåne år 2020. En stor utmaning 
är miljöpåverkan från vårt skogsbruk – en 
utmaning vi delar med skogsbranschen i stort 
och där det finns stor utvecklingspotential. I 
våra kontakter med entreprenörer och under-
entreprenörer har vi därför haft ett tydligare 
miljöfokus under året. Vi har haft en dialog 
kring vilka möjligheter som finns att ställa om 
till förnyelsebara bränslen inom skogsbruket 
och har sett över framtida inköp av fordon. 
Försök har gjorts med delvis alternativt 
bränsle. 

inOm utOmhuspedagOgiken är alla 
busstransporter, från skolor till våra strövom-
råden, en utmaning. Vi anlitade därför ett 
nytt bussbolag under året med målet att köra 
helt förnyelsebart. Tyvärr kunde företaget 
inte leva upp till våra förväntningar och sam-
arbetet har därför avslutats. Transporter på 

Fulltofta Naturcentrum – inom strövområdet 
och vid inköp – görs numera med nyinköpta 
cyklar och elbil. 

I övrigt är vår ambition att Miljön i fokus – 
En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Land-
skaps miljöarbete, som antogs 2014, ska stödja 
vårt miljöarbete inom alla delar av vår verk-
samhet. Vi har också påbörjat ett arbete med 
att ta fram en inköpsrutin, som hjälper oss att 
ta hänsyn till pris, kvalitet, miljö och social 
hänsyn. Den blir särskilt viktig på Fulltofta 
Naturcentrum, där många inköp görs. Under 
året blev caféet i Fulltofta KRAVcertifierat 
enligt första steget (där minst 15 produkter 
ska vara ekologiska). Utbudet av ekologiska 
varor är större än så, och målet är att succes-
sivt klara steg 2, som innebär att 50 procent av 
inköpsvärdet är ekologiskt.

vi har tagit några viktiga steg under året 
och vi är på rätt väg. Men vi har mycket kvar 
innan vi kan vara helt nöjda. 

Omsorg om miljön
Vi månar om att sköta våra marker och ha en verksamhet som i  
så liten grad som möjligt påverkar miljön negativt. Transporter har  
varit i fokus under året – som en del i vårt mål om hundra procent  
fossilbränslefritt år 2020. 

Miljön i fokus
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Stiftelser
Av stiftelsernas totala markinnehav på 10 759 hektar äger Stiftelsen Skånska 
Landskap totalt 2363 hektar, varav Fulltofta strövområde (på 2076 hektar). 
Övrig mark förvaltar vi åt fem andra stiftelser med anknytning till Region 
Skåne. Genom avtal görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten 
samtidigt som Stiftelsen Skånska Landskap ensam blir ansvarig för drift och 
underhåll.  

Avtal är tecknade med: 

• Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, totalt 2 034 hektar, varav 1 956 hektar är 
strövområden (Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, 
Skrylle, Vitemölla, del av Fulltofta, Arrie och Tjörnedala).

• Stiftelsen O D Krooks donation i M-län, totalt 2 989 hektar, varav 1 998 hektar 
är strövområden (Snogeholm, Klåveröd och del av Fulltofta).

• Stiftelsen O D Krooks donation i L-län, totalt 3 211 hektar, varav 1 250 hektar är 
strövområden (Djurholmen, Vedema, Vedby, Möllerödssjö, Grytåsa och 
Bocke boda).

• Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond, totalt 112 hektar som är strövområ-
det Finstorp.

• Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond, totalt 50 hektar, Lärkeröd, som 
inte är strövområde.
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Ystad
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Skanör
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DJURHOLMEN

VEDBY

VEDEMA

KLÅVERÖD

FROSTAVALLEN

GRYTÅSA

FULLTOFTA

BOCKEBODA

FINSTORP

FRISEBODA

KRONOSKOGEN
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SKRYLLE
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VITEMÖLLA

TJÖRNEDALA

MÖLLERÖDSJÖ

BREANÄS

JÄRAVALLEN
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