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Det är det Stiftelsen Skånska Landskaps verk-
samhet handlar om. Natur självklar för alla är 
vår vision. 

Idag bor allt fler i urbana miljöer utan en 
naturlig relation till naturen. Sjuktalen ökar 
gällande särskilt stressrelaterade sjukdomar. 
Här kan vi ha en viktig roll. Att få fler att 
använda naturen för att röra på sig, må bra 
och hämta kraft. Att öka förståelsen för, och 
kunskapen om, vår natur och hur vi påverkar 
den – särskilt bland unga. Att vi 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 markerade 
stigar, informationstavlor, toaletter och iord-
ningställda rastplatser - allt för att göra natu-
ren tillgänglig för fler besökare. I tre områden 
har vi besökscentrum med bemanning, ser-
vice och information, och Skåneleden går 
genom tolv av våra områden. Genom vår 
utomhuspedagogik får drygt sjutusen barn 
årligen uppleva naturen tillsammans med 
utomhuspedagoger.

Charlotte Wachtmeister, styrelseordförande
Charlotta Kabo Stenberg Vd, 
Stiftelsen Skånska Landskap 

Natur självklar för alla
Människor mår bra av att vistas i naturen. Vi vill därför att fler männ-
iskor ska hitta ut i naturen och känna sig hemma i skog och mark, sam-
tidigt som vi vill att naturen ska må bra i människors sällskap.

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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Friluftslivet växer 
 Att göra våra strövområden attraktiva och tillgängliga för så många  
som möjligt är självklart viktigt. Det ska vara lätt att ta sig runt, hitta till 
aktiviteter, platser och besöksmål. Det kräver bra stigar, skyltning och 
information.

Fler vill vara i naturen. Strövområdena 
används på nya sätt som till exempel stigcyk-
ling, vilket gör att stiftelsen ställs inför nya 
utmaningar. Under 2018 beviljades stiftelsen 
medel från Naturvårdsverket för att bedriva 
projektet ”Arbeta proaktivt med allemansrät-
ten genom nudging”. Projektet slutredovisas i 
slutet av april 2019, men redan i december 
2018 stod rapporten klar som iNudgeyou 
utfärdat. iNudgeyou är en forskningsverk-
samhet med specialister inom beteendeforsk-
ning och så kallad nudging. Organisationen 
tog fram en rapport för att ge stiftelsen en 
ökad förståelse för beteenden vid mountain-
bikecykling i Fulltofta strövområde. Därtill 
föreslå insatser för att hantera de olika identi-
fierade problemställningarna; konflikt mellan 
nyttjargrupper, att visa hänsyn samt styra 
MTB-cyklister rätt i strövområdet. 

Årets stora budgetpost har varit renoveringen 
av Fiskestigen i Fulltofta. I största möjliga 
utsträckning används virke från egna skogar. 

Arbetet startade i november och under 2019 
beräknas drygt hälften vara utbytt.
I ett flertal områden har broar och spänger 
bytts ut och det har även byggts upp och för-
stärkts ett antal eldplatser. Två toaletter har 
renoverats under året. Toaletten på Hästängs 
parkering i Fulltofta togs förra året bort efter 
en större skadegörelse. I år finns det en toalett 
på plats igen efter att ett äldre toaletthus 
kunde renoveras och återanvändas. I Djurhol-
men har ett toaletthus återanvänts för att 
ordna ett utedass med nedgrävd tank. Allt 
detta innebär att samtliga toaletter i stiftel-
sens strövområden har uppgraderats och 
ingen behöver längre tömmas manuellt.

Öppnandet av Besökscentrum Snogeholm 
blev fördröjt, men invigning skedde i sam-
band med stiftelsens Höstdag i september.

Våra strövområden

I siffror sköter Stiftelsen Skånska Landskap om:
•  220 km markerad stig
•  17,5  km cykelled, ett cykelområde 
• 22 km ridled
• 15 km tillgänglig stig

•  150 grill- och rastplatser
•  340 informationstavlor och objektskyltar
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• Under 2018 har vi haft ca 1000 fler betalande fikagäster i caféet.  2018: 8848 st, 2017 : 
7780 st

• 760 fler följare på Stiftelsen Skånska Landskaps Facebooksida med främst FNC-infor-
mation. Från ca 3500 till 4260 st.

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:

Fulltofta Naturcentrum

Fulltofta Naturcentrum 
attraherar allt fler
Under 2018 har Fulltofta Naturcentrum med café med aktiviteter blivit ett allt 
mer populärt besöksmål i Skåne. Över 1000 fler fikagäster kom under till ser-
veringen förra året. Friluftslivet i Fulltofta attraherar även allt fler föreningar.   

Många nyfikna besökare både från närlig-
gande kommuner och storstadsområden hit-
tade ut till Fulltoftas friluftsliv förra året. Det 
vackra växthuscaféet lockade drygt 10 procent 
fler lunch- och fikasugna gäster jämfört med 
2017. Många gäster återkommer både till café 
och vandringsslingor. Cirka 25 procent fler 
besökare på Facebook som främst handlar om 
Fulltofta, vittnar om det stora intresset.

Fulltofta strövområde är ett stort friluftsom-
råde som lockar till sig allt fler organisationer, 
hundklubbar, scoutföreningar, smakvand-
ringar och andra lokala arrangörer. Under året 
har t ex VisitMittSkåne haft många vand-
ringar i området. 

Under året har även vi själva haft ett full-
späckat program med 25 olika utomhusakti-
viteter för alla åldrar där flera av dem 
involverat växthuscaféet. Under 

vildväxtvandringar i maj smyckades Natur-
centrum med gröna växter och naturfotogra-
fier. I caféet serverades gröna smoothies, 
vildbollar och ogräspajer. Allt för att locka ut 
både nya och gamla besökare till att vistas i 
vår vackra natur, väcka nyfikenhet, upptäcka 
och lära. I början av december anordnade 
Naturcentrum även en trubadurafton med 
Johan Elmqvist då hemlagad mat serverades.
I augusti anordnades en välbesökt fladder-
musvandring med guiden Espen Jensen. 

Caféet bakar och tillagar alltmer på plats. Det 
KRAV-certifierade caféet ökade även andelen 
KRAV-märkta råvaror från 10 procent till 50 
procent under 2018. En exponeringskyl har 
köpts in för att kunderna bättre ska kunna se 
vad vi har att erbjuda. För att skapa en bättre 
temperatur i caféet under varma dagar så har 
takpersienner monterats. 
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Under våren var vilda växter ett tema på Full-
tofta Naturcentrum som lockade stor publik. 
Ett flertal guidningar som Vildväxtvandring 
och Ogräslust genomfördes. Ännu en populär 
vandring under våren skedde under ledning 
av vår egen skogsvårdsförvaltare. Vandrarna 
fick kunskap om Fulltoftas skogar och skogs-
bruk. Andra vandringar i programmet var 
Filosofisk vandring och Guidad Skåneleds-
vandring. Under slutet av året hade även 
konstprojektet ”Passing space” premiär med 
en ljus, ljud och dansinstallation i höst-
mörkret i samarbete med det fria kulturlivet 
som i viss mån lockade en helt ny publik av 
besökare. Totalt kom cirka 550 besökare på 
vandringar, guidningar och liknande events 
som skedde främst på Fulltofta Naturcen-
trum, men även Friseboda och Snogeholm 
strövområden har haft aktiviteter.

En större utställning, Nattfladder, om flad-
dermöss arrangerades under augusti-novem-
ber på Fulltofta Naturcentrum och innebar 
både guidningar samt höstlovsaktiviteter för 
barn. Under våren, april-juli, arrangerades 
även fotoutställningen Vi tror på storken. Mot 
slutet av året öppnades utställningen 

Vinterbjudning med kransar, stjärnor och 
dekorationen av vintergröna växter.

Skollovsaktiviteterna lockar en allt större 
skara, under året kom nästan 1500 besökare 
på dessa aktiviteter. Ett sådant var påsklovsar-
rangemanget i april med hönan Agdas vänner 
som blev kolossalt populär, likaså Vinterlov-
skul i december med Trollets skafferi. Allt 
anpassat för att ge såväl yngre som äldre en 
gemensam och delad fin upplevelse utomhus. 
Sommarcampen i Brinkesholms trädgård är 
numera en återkommande verksamhet som 
strävar efter att familjer ska mötas i hant-
verksmässigt skapande. 

Stiftelsen stora årliga arrangemang Höstdag 
hölls detta år i Snogeholm i samband med att 
Besökscentrum Snogeholm med café Villa 
Vandra invigdes. Över 700 besökare kom till 
denna dag. En mängd roliga aktiviteter 
erbjöds i samarbete med lokala föreningar: 
bågskytte, åka häst och vagn, paddla kanot, 
håva, orientering samt baka bröd och musta 
äpplen.

Allt fler utomhusaktiviteter
Över 25 olika vandringar, guidningar och familjeaktiviteter har arrangerats 
under året i Fulltofta och Friseboda, som nått nästan 3000 besökare. Under 
året har även tre utställningar Vi tror på storken, Nattfladder samt Vinter-
bjudning skapats på Fulltofta Naturcentrum. 

Evenemang

Lär känna det gröna guldet under en kortare växtvandring som leds 
av experten Angelina Hjelm som tittar närmare på några av våra 
vanliga smaskiga "ogräs". Vi skördar tillsammans och skapar några 
enkla anrättningar som bärs in i caféet på Fulltofta Naturcentrum, 
som där kompletteras med härliga ogräspajer och örtkex. Stiftel-
sen Skånska Landskap bjuder in till en dag med "ogräslust" i Full-
tofta. Kulinarisk inspiration och recept medföljer.

www.skanskalandskap.se/kalendarium

Ogräslust från jord till 
bord

Plats Fulltofta strövområde, samling kl 10 vid Fulltofta   
 Naturcentrum.

Datum/tid 1 maj, kl 10-12.00 och därefter lunch i caféet.

Kostnad 150 kr (mat ingår). Bindande anmälan.

Mer info      Anmälan senast 28 april till fulltofta@skanskalandskap. 
 se. Bindande anmälan. Begränsat antal platser. För frå- 
 gor, kontakta fulltofta@skanskalandskap el tel 0415- 
 51245.
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• 1482 besökare till skolverksamheterna sport-, påsk-, sommar-, höst- och sommarlov.
• 550 besökare till vandring/guidning/programverksamhet.
• Ca 700 besökare till Höstdagen i Snogeholm.

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:



För stiftelsen är det viktigt att öppna naturen 
för alla. Besökare med funktionshinder, äldre 
och sjuka med rörelsehinder ska kunna ta sig 
ut genom breda träspångar eller stigar. Elva av 
våra strövområden har idag tillgänglighetsan-
passade stigar och handikapptoaletter som 
underlättar för att komma ut. Strövområdena 
har inventerats av Turism för alla, en aktör för 
tillgänglighet genom equality.se ,och under 
2018 blev även Vedby certifierat. Under året 
påbörjades renoveringen av Fiskestigen, en 
drygt 800 meter lång tillgänglighetsanpassad 
spång längs Kvesarumsån.

Under året vände vi oss till naturovana som 
till exempel SFI-studerande som vanligtvis 
inte känner till Allemansrätten eller är vana 
vid skånsk natur. Integrationsprojektet Natu-
ren som arena för integration, med finansie-
ring av Skogssällskapet, fortlöpte under året 
med huvudsyfte att introducera den svenska 
naturen. Allemansrätten är en röd tråd. Med 
naturen som mötesplats fick nyanlända chans 
att finna lugnet i skog, vid hav och sjö. 
Under året har vi i ovanstående projekt samt i 
Skåneledsprojektet vänt oss till nyanlända i 
kommunerna Hässleholm Kristianstad, 

Malmö, Skurup, Östra Göinge, Åstorp. Exem-
pel på aktiviteter var att göra upp eld, baka 
bröd på muurikka, lära sig om svenska djur, 
vandra, paddla och reflektera. Vid majorite-
ten av tillfällena informerade vi om allemans-
rätten i klassrummet och på lokala 
språkcaféer före själva skogsutflykten. Totalt 
sett under året har vi nått ut till 675 personer i 
dessa projekt. 

Under hösten pågick projektet Alle mans rätt 
i Fulltofta strövområde. Projektet innebar 
vandring på förmiddagen, med olika stopp 
och aktiviteter längs vägen, och följdes av en 
eftermiddag med avslappningsövning och 
reflektion enskilt och i grupp. Samtliga kom-
muner i Skåne bjöds in, där Helsingborg, 
Kristianstad, Malmö, Ängelholm och Örkel-
ljunga deltog. Sammanlagt nådde vi 190 per-
soner i detta projekt.

Efter en förfrågan från Länsstyrelsen genom-
fördes tre skogsdagar under året inom 
projektet ”Välkommen till Skåne”. 

Natur för naturovana och nyanlända

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:

Naturovana ska få uppleva de positiva effekter som naturen har på häl-
san, både fysiskt och psykiskt. Att koppla av, få stillhet och ro utom-
hus, men även röra sig genom att promenera. Under året fick knappt 
900 nyanlända möjlighet att lära sig mer om svensk natur.

• Nått 869 nyanlända varav 489 SFI-studerande, 40 pers i etableringskurser och 179 personer 
på familjedagar.

• Restaurerat ca 200 m tillgänglig spång i Fulltofta strövområde och nytt tillgänglighetscerti-
fierat strövområde, Vedby.

Tillgänglighet
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Utomhuspedagogik

Tre nya skolpedagogiska projekt
Under året har tre nya utomhuspedagogiska projekt genomförts för cirka 4500 elever 
från skolor över hela Skåne. Projekten har lett till ökad förståelse för naturen, natur-
kunskaper och miljötänkande. Stiftelsen Skånska Landskap fortsätter även nätverks-
träffar för pedagoger och lärare.
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I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:

• 4427 elever fördelade enligt följande: Naturcirkus 984 st, Snogespelen 960 st, Storkakade-
min 1462 st Expedition 

• Klåveröd 593 st , Gladan 428 st.
• Nätverk för utomhuspedagogik, fyra träffar genom Inspirationscafé, 80 st pedagoger.

Ett av de nya skolprojekten är ”Naturcirkus” 
som vände sig till årskurs 1 - 2. Under dagen 
fick skoleleverna möta en fiktiv kringresande 
naturcirkus bestående av cirkusartister och 
naturpedagoger. Tillsammans med dessa fick 
eleverna utforska sin egen och naturens 
balans i olika övningar.  

Ännu ett nytt utomhuspedagogiskt projekt 
var Storkakademien som var höstens stora 
satsning för årskurs 4. I denna ramberättelse 
anlände Storkakademien av pålästa professo-
rer i läroämnena artlära, fältmagi, försvar 
mot obalanser och överlevnad till just Full-
tofta. Eleverna fick lösa olika uppgifter om 
natur och miljö. Syftet var även att få till stånd 
naturfilosofiska tankar om förhållandet män-
niska-natur och människans påverkan på 
naturen. Tankar som eleverna och klasslä-
rarna sedan kunde arbeta vidare med i skolan.

Ett tredje nytt skolprojekt var Expedition Klå-
veröd, ett friluftslivsprojekt i Klåveröds ströv-
område för årskurs 3. Naturvägledarna lät 
eleverna följa med på en vandring utifrån en 
karta där uppgifter att lösa, utmaningar att ta 
sig an väntar på vägen. 

De populära Snogespelen i Snogeholms ströv-
område för årskurs  4 - 6 fortsatte ännu ett år. 
Snogespelen innebär en heldag i naturen uti-
från mål kopplade läroplanen. Eleverna får 
öva sig i eldning, lära sig om vilda djur, insek-
ter och även träna sig i samarbete. Vinnande 
skola prisades av Spelens beskyddarinna vid 
en prisutdelning.

Gladan är ännu verksamhet dit olika mål-
grupper kan höra av sig och få specialdesig-
nade dagar med frilufts - naturfokus. I år har 
vi haft en mix av åldrar och inriktningar i allt 
från skolklasser med friluftsdagar, sommarak-
tiviteter till militärer/civila.

I vårt nätverk för utomhuspedagogik har vi 
bjudit in till fyra Inspirationscaféer dit ett 
80-tal pedagoger, förskollärare och fritidspe-
dagoger samt natur och miljöpedagoger kom-
mit.



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. Beläggningen har legat 
i stort sätt på samma nivå som året innan, 
trots renoveringar av vissa stugor. Uthyr-
ningen av våra stugor har ändå inte tappat 
under 2018. Genom några enstaka annons-
satsningar via Blocket och sociala medier har 
våra stugor synts.

Betygen i gästutvärderingar, på webben, del-
ningar på Facebook och responsen i de gäst-
böcker 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 
strövområde, något som vi informerar flitigt 
om på vår webb. Tyvärr måste bussresenärer 
ibland gå på trafikerade vägar för att nå våra 
stigar. 

Ett sätt att öka antalet resor med buss och tåg 
till naturen är att ge våra besökare bättre 
information, reseförslag och inspiration. Vi 
uppdaterar ständigt vår information om buss-
förbindelser till varje strövområde på vår 
webb och kommunicerar vandringsförslag 
med buss via sociala medier. 

Många övernattar i våra 
stugor
Vi uppmuntrar våra besökare att stanna ute lite längre. Och gärna lämna 
bilen hemma. Därför är vi glada att kunna erbjuda bekvämt boende i 
stuga eller vandrarhem i tre av våra områden. 

Buss och boende

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:
• Stugor i Snogeholm:  128 övernattningsdygn 2018
• Stugor i Fulltofta: 171 övernattningsdygn 2018
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Skånska strövområden 
syns och hörs alltmer

Marknadsföring

Marknadsföring via annonsering i sociala medier har lett till fler följare och fler besök 
på webben där många laddar ned information om friluftsliv. Även pressarbetet har 
gett genomslag. Ett påbörjat samarbete med aktörer som t ex Skånetrafiken och 
Visit Skåne ska ytterligare sälja upplevelser i skånska strövområden.

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:
• Unika besökare på webben 2018: 77 000, 2017: 61 000
• Antal följare Instagram 2018:1150, 2017:600
• Antal följare på Facebook 2018:4250, 2017:3430
• Fler sidvisningar på pressutskick Mynewsdesk 2018: 16 600 visningar, 2017: 3800 visningar
• Strövområdesfoldrar nedladdningar 2018:25 500, 2017:21 700

Sociala medier i form av Instagram och FB är i 
dag våra främsta marknadsföringskanaler. FB 
ökade med 24 procent fler följare under före-
gående år på grund av ökad närvaro, annon-
ser och kampanjer. 2018 gjorde vi 160 olika 
inlägg vilket kan jämföras med 35 under 2017. 
Antalet följare på Instagram ökade rejält 
under föregående år, från cirka 700 till 1150. 
Facebook och Instagram kopplades ihop.

Antalet besökare på skanskalandskap.se 
ökade med 25 procent, mycket beroende på 
breda marknadsföring främst kanaliserar till 
vår webb. Under försommaren hade vi till 
exempel annonsering i press som Syd-
svenskan, Barn i Malmö samt Aftonbladet – i 
den sistnämnda en helsida med ”19 skäl att ge 
sig ut i naturen” – som gav genomslag på web-
ben. Under vår och höst har också stiftelsens 
stugor legat ute i säljande annonser på 
Blocket för att öka uthyrningen. 

Allt fler pressutskick har skett under året. Vis-
ningarna av pressmeddelandena har ökat 

med över 400 procent och är nu uppe i över 16 
600 sidvisningar per år efter ett tjugotal olika 
pressmeddelanden.

Smarta samarbeten med andra aktörer får oss 
att synas mer. Via Skånetrafikens friluftstips 
på skärmar på bussar och tåg syntes sex-sju 
inslag från strövområden förra året. Ett annat 
samarbete pågår med Visit Skåne/Tourism in 
Skåne som ska främja besökstalet i våra ströv-
områden på lite sikt. 

Utåtriktade events som Höstdagen med 
invigning av Besökscentrum gav 700-900 
besökare genom annonsering i YA, samarbete 
med lokala turistbyråer och marknadsföring 
vid E65.

Under året togs nya kartfoldrar fram av bl a 
Snogeholm, Fulltofta och Friseboda. Ett 
nytryck gjordes även av broschyren Ut i 
Skåne. Dessutom framställdes ett 40-tal pos-
ters, affischer och även flera programblad till 
verksamheterna vid UPC och FNC.



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 2018 togs flera steg  
i rätt riktning. Stiftelsen Skånska Landskap bidrog i detta arbete.

Skåneleden
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Under januari-mars har uppstartsmötens 
skett med alla kommuner som har  Skåneled. 
Vi erbjuder och håller i två skötselutbild-
ningar för kommunal driftspersonal under 
april-oktober och genomför statusinvente-
ringar april-oktober. Totalt har 29 uppstarts-
möten ägt rum, 17 personer deltagit i 
skötselutbildningen och drygt 600 km led 
inventerats. 

Teamet har sammanställt en kommungrade-
ring för alla drygt 30 Skåneledskommuner. 
Denna är en kvalitativ utvärdering av alla 
kommuners framsteg och utmaningar i rela-
tion till sin led. Redskapet underlättar för en 
kontinuerlig uppföljning mot målet mot en 
exportmogen vandringsled.

Under våren har Skåneledens nya hemsida 
gått online och teamet har haft en support-
funktion gentemot ansvariga för Skåneleden 
på Region Skånes för att förbättra denna. Nya 
gpx-filer har tagits fram, ledstatusen har upp-
daterats och vandrarnas frågor gällande hem-
sidan besvarats. Alla Skåneledens etapper har 
lagts ut  på den digitala plattformen 
Viewranger och blev tilldelade Viewrangers 
”Top Publisher Award”.

Representanter från stiftelsens Skåneleds-
team har invigt ny Skåneled i Lomma, Sös-
dala och Hovdala. Vidare har teamet varit 
aktiv i bevakning och utveckling av frilufts-
livsintressen i Skåne, t ex i en referensgrupp 
för utveckling av MTB-cykling i Skåne, nät-
verksträffar för utveckling av kanotturism, 
besöksnäringsträffar på Söderåsen, tankes-
medjan för friluftsliv i Skåne och kommuners 
träffar i markägarfrågor. 

Genom deltagande på evenemang har Skåne-
leden  marknadsfört  under året bl a  genom 
en Skåneledsvandring i Fulltofta strövområde 
i maj, SSLs Höstdag i Snogeholm strövom-
råde i september och en Höstvandring med 
Skåneleden för allmänheten samt Båstad 
Hiking Festival i oktober. 



Vi vårdar natur- och kultur-
miljöer
Vi sköter om våra marker så att biologisk mångfald och olika landskaps-
typer bevaras och utvecklas. Men vi vill också informera och guida besö-
kare till platser som är intressanta, både kultur- och fornminnen samt 
värdefulla landskapsmiljöer.  

Vårda skog och kulturminnen

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:
• Naturvårdsröjning: 55,5hektar
• Naturvårdsbränning: 1,4 hektar
• Hägn (nya beten) 4,5 hektar, restaurering getter 5 hektar 
• Åtgärdade kultur- och fornlämningsobjekt: 40 st objekt
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Våra insatser i naturvårdsarbetet i SandLife-
projektet som pågått under sex år avslutades 
under året. Tillsammans med Länsstyrelsen 
har vi gjort stora restaureringsinsatser i tre av 
våra kustnära naturreservat. I Kronoskogen 
och Vitemölla har det skapats sandblottor 
och avvecklats vresros. I Friseboda har vi 
utfört naturvårdshuggning och grävningar 
för att öppna upp sandmarkerna och bränt i 
gräsmarkerna. 

Totalt sett under året har stiftelsen arbetat 
med naturvårdsröjning på cirka 55 hektar 
mark.

Under året har skötsel av våra marker fortgått, 
som skötsel av slåtterytor, torpruiner, forn-
minnen samt våtmarksskötsel i Fulltofta. Där 
har även nyupptagna betesmarker stängslats 
vid E 22:an, totalt sett cirka 4,5 hektar mark.

Vid Fiskarhus i Fulltofta har vi vid restaure-
ringen av betesmarkerna tagit hjälp av våra 
fyrbenta vänner getterna. De har under som-
maren gjort storverk genom att äta nya skott 
och blad på cirka 5 hektar mark. I Lillehems 
har det anlagts nya betesfållor för att kunna 
skilja olika djurslag åt enligt föreskrifterna i 
naturreservatet.

På Orup har vi fortsatt våra skötselåtgärder 
kring kulturmiljön vid Orups gamla tomt. 



Under året har slutaverkning och gallring 
utförts i normal omfattning. Slutavverk-
ningen har varit granbestånd medan gallring 
utförts i både löv och gran. Arealen vanlig 
ungskogsröjning har varit något mindre än 
normalt. 

Ek- och bokollonen som vi samlade under 
hösten 2017 såddes i två områden i anslutning 
till Fulltofta Naturcentrum. Sommarens torra 
väder var dock inte helt optimalt för sådd. 
Boken torkade i princip till 100 % och vi vet 
inte än resultatet av eksådden, då ollonen 
skjuter en rot först och ett skott senare, 
ibland även så sent som ett år senare. Vi plan-
terade även ett område med ek efter avverk-
ning av gammal gran i anslutning till 
Andrummet.

Användningen av eldrivna motorsågar har 
inte ökat, då testerna visat att det hittills inte 
varit praktiskt med batteritiderna. Alla våra 
skogsmaskiner körs med ca 35 % inblandning 
av förnyelsebart bränsle med gott resultat.
irkespriserna för grantimmer har under en 
längre tid legat relativt stabilt och högt.
Massavedspriserna har däremot börjat stiga 
efter ett ras för drygt fem år sedan. Ändrade 
vanor och digitalisering påverkar efterfrågan 
på massaved. Björkmassavedspriset ligger 
sedan några år tillbaka lite högre bl a på 
grund av nya användningsområden där fibern 
används till kläder och substitut för plast.
Lövtimmermarknaden är stabil med som 
vanligt stark efterfrågan på ek. Vi använder 
dock i stort sett allt sågbart ekvirke i egen 
verksamhet vid nyinvestering och underhåll i 
våra strövområden.Efterfrågan för energisor-
timenten har varit lite bättre under 2018 med 
stor förbrukning under kalla februari-mars 
och därmed litet ingående lager hösten 2018 
bra snurr tidigt. 

Att avverka skog 
med omsorg
Vi förvaltar både egen och fem andra stiftelsers mark. På delar av mar-
ken bedriver Skånska Landskap skogsbruk, som inte  ger avkastning till 
stiftelserna. Allt skogsbruk bredrivs med stor hänsyn till miljö och soci-
ala värden. Under 2018 avverkade vi ca 29 000 m3 fub och nyplante-
rade ek och bok på ca 8 hektar.

Skogsbruk

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap:
• Avverkat volym (alla stiftelser): 29 419 m3fub (kubikmeter fast under bark) Gäller för alla  6 

stiftelser.
• Hyggesfritt skogsbruk: 7 hektar   
• Överfört från gran till löv/tall 2018: 8,6 hektar utgör 20,7 % föryngringsarealen                                                                                                     
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Vi jobbar mot de regionala miljömålen och 
har bland annat anslutit oss till Region Skå-
nes initiativ om ett 100 % fossilbränslefritt 
Skåne år 2020. En utmaning i detta arbetet är 
miljöpåverkan från vårt skogsbruk - något vi 
delar med skogsbranschen i stort. Under året 
har vi gjort en ny upphandling av entreprenö-
rer till såväl skogsskötsel som strövområdes-
skötsel. I samband med detta har vi höjt 
miljökraven avseende fossilfritt drivmedel 
och oljor. 

I årsskiftet 2017/2018 flyttade stiftelsen sitt 
huvudkontor till Höör. Orten ligger centralt i 
Skåne och många har under året tagit tåget 
till möten hos oss istället för bilen. Stiftelsens 
eget resande blir också allt grönare. Stiftel-
sens medarbetare har under 2018 ökat sitt 
buss- och tågresande hos Skånetrafiken (Jojo-
kort av modellen FöretagFlex) med 114% (238 
resor) jämfört med 2017. Dessa resor har spa-
rat 1117 kg CO2 (jämfört med om de tagit bil). 
Att huvudkontoret nu ligger geografiskt nära 
Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum har 
gjort att resor mellan de tre arbetsplatserna 
huvudkontoret, FNC och Brinkesholm allt 

oftare gjorts med nyttjande av stiftelsens 
elbil. 

På FNC har det under året lagts fast nya ruti-
ner för inköp av livsmedel. Dels är man idag 
noggrannare med att köpa vad som behövs 
och inte göra små ”akutinköp”, dels har man 
bytt olika leverantörers varutransporter till 
Naturcentrum mot att beställa lokalt och 
hämta med elbilen. Det betyder att det sam-
lade utsläppet för transport av livsmedel till 
FNC minskat. Även vid transporter till och 
från Bjeverödshuset och Jägarbostaden (aktu-
ellt vid tillsyn, städning mm) görs nu med 
elbil eller cykel. 

Resandet har också blivit grönare för utom-
huspedagogik och integrationsprojekt där 
alla busstransporter, från skolor till våra 
strövområden, tidigare har varit en utmaning. 
Transporter med fossilfritt bränsle är ett utta-
lat krav inom organisationen. Under året har 
busstransporterna skett med nya avtalade 
Öresundstransfer samt Bergkvara, som leve-
rerat 100 procent av de sammanlagda buss-

Grönare resor under året
Vi månar om att sköta våra marker och att vår verksamhet i  
så liten grad som möjligt påverkar miljön negativt. Grönare transporter 
har varit i fokus under året – fler resor kollektivt, bättre resor via upp-
handlade bussbolag och lokala varuinköp via elbil.

Miljön i fokus
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transporterna med fossilbränslefritt bränsle. 

Renoveringen av Gula villan, som numera 
heter Besökscentrum Snogeholms strövom-
råde, är gjord med så liten mängd plast som är 
möjligt. Valen har genomgående fallit på 
naturvänliga och till stor del återvinningsbara 
material som t ex nya isoleringen i grunden av 
skummat återvunnet glas. Cellulosafiber från 
återvunnet papper har använts till isolering i 
väggar och tak. Akustikinnertaken är i 
cementbunden träull. I mesta möjliga mån 
har naturvänlig färg använts, sådan som har 
bästa tänkbara egenskaper ur både emissions- 
och allergisynpunkt. Ytterligare ett led i mil-
jöarbetet är att minskad energiåtgång och 
därför har det installerats en vattenmantlad 
braskamin för bidrag till uppvärmningen i 
huset. Yttertaket är av levande växter, ett 
sedumtak. Därtill är avloppsanläggningen 
utbytt till Tree Well, en helt biologisk 

reningsmetod.

Stiftelsen är medveten om att våra trycksaker 
har en miljöpåverkan lägger vi kraft på att göra 
lättillgängliga digitala kartor att ladda ned. Ett 
annat sätt att minska mängden tryckta kartor 
är att i Fulltofta uppmana besökare att åter-
lämna sina tryckta kartor för att nästa gäst ska 
kunna nyttja dem (samlas in i en ”holk” på 
FNC ).

I siffror har Stiftelsen Skånska Landskap nått:

• 228 resor med Jojo Företag Flex vilket innebär 117 kg CO2 mindre
• Stiftelsens elbil har gått 22 084 km
• Tio av tio busstransporter inom utomhuspedagogiken sker med fossilfritt bränsle.



Stiftelser
Av stiftelsernas totala markinnehav på nästan 11 000 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 allmän-
heten 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 3038 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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