Finstorp

Korta promenader på Söderåsens backar

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator.
Skåneleden går genom flera av våra områden, för dig som vill vandra
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café. I
Snogeholm finns Besökscentrum Snogeholm.
För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från
Region Skåne.
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P

å Söderåsens sydliga backar ligger strövområdet Finstorp,
ett lättillängligt område och populärt utflyktsmål sedan förra
sekelskiftet. Här möter du omväxlande natur med bokskogsbackar, områden med planterad granskog och två dammar anlagda
i ett gammalt alkärr.

Litet och behändigt
Finstorp är ett litet område, perfekt för en dagsutflykt eller kortare
promenader. Det finns flera stigar att följa och på skogsvägarna går
det att ta sig fram med barnvagn eller rullstol. I den norra delen av
Fiskedammen finns en tillgänglighetsanpassad stig längs sjön.
Efter promenaden kan du duka upp fikakorgen på någon av rastplatserna vid sjön, eller kanske sova över i vindskyddet, som också är
ett grillhus. Här får du skydd mot väder och vind och det finns bänkar
under tak. Kanske grilla din nyfångade fisk. Ved eller kol tar du med
själv. Området är också utmärkt för terränglöpning.

Utflyktsmål med gamla anor
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Finstorp är ett strövområde med gamla anor. Redan i början av förra
seklet kom man med häst och vagn för att dricka kaffe i caféet invid
dammen. Marken ägdes av två bröder, som drev caféet och som
också bodde på gården i området.
Den ursprungliga gården finns med på kartor redan på 1780-talet
och låg i slutet av Gröna gången. Gården förstördes av en brand 1926
och ruinerna finns ännu kvar här. Den nya gården byggdes på nuvarande plats vid Fiskedammen. Gården och marken sålde bröderna
till den nuvarande ägaren Cavallis donation 1958, som förvaltas av
Stiftelsen Skånska Landskap.

Sten att vila sig mot
I början av 1900-talet när caféet var öppet, var det nära nog obligatoriskt att gå bort och sitta på Tostastenen. Urgröpningen i stenblocket
är som gjord för en stunds bekväm vila. Under många år var stenen
svår att hitta mitt i en granplantering, men nås idag från Håkans väg.

Saker att göra
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Promenera & springa

Fiska

Finstorp är perfekt för kortare
promenader, den längsta rundan
är knappt tre kilometer. Området
är också populärt bland terränglöpare.

I Fiskedammen är fisket gratis.
Här fångar du bland annat
sutare, mört och abborre.
I Fågeldammen är det däremot
fiskeförbud, för att inte störa
fågellivet.
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Spana efter fågel

Äta matsäck ute

Från utsiktstornet vid Fågeldammen spanar du bäst efter
sjöfåglar som sothöns, knipor
och gräsänder. Har du lite tur
kan du se häger som fiskar.

Det finns gott om bänkar och
bord i området, flera med sjöutsikt. Vid parkeringsplatsen
öster om Fiskedammen finns
ett grillhus.

Viktigt att veta!

In English

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

Finstorp lies on the southern slopes of the Söderåsen ridge and has
been a popular destination since the beginning of the 1900s. The
varied countryside of Finstorp contains beech woodland, areas with
planted spruce woodland and two ponds which have been created
in an old alder carr.

Things to do
There are four short footpaths at Finstorp. You can fish for tench, roach
and perch in the Fiskedammen ponds at Finstorp. Fishing is free of
charge. It is however forbidden to fish in the Fågeldammen pond,
where the birdlife should be left undisturbed. From the viewing tower
by Fågeldammen at Finstorp you can watch for birds, such as heron,
coots, goldeneyes and mallards. There are several picnic areas and
a shelter adjacent to Fiskedammen.

Hitta hit

Cultural history

I Kågeröd (där väg 106 och 109 möts) följer du skyltning mot Stenestad. Härifrån är det ca 3 km till området. Här är det skyltat till fyra
parkeringar.
Buss 230 mellan Helsingborg C – Svalöv – Teckomatorp går alla
dagar till hållplats ”Kågeröd Lunnaskolan”, som ligger sydöst om
området. Härifrån är det ca 2 km längs med en lågtrafikerad väg
med stundvis smal vägren.
På vår webb hittar du tidtabeller och via vår webbkarta kan du
välja varifrån du vill åka och hitta tider.

Important information

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se/finstorp
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap

Finstorp is a recreation area with a long history. As early as the beginning of the last century, people came by horse and cart to drink coffee
at the café by the pond. The land was owned by two brothers, who ran
the café and also lived on the farm in the area.

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

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Stigar
Gröna gången – 2,7 km
Stigen, som är aningen kuperad, går i
varierande skogslandskap med mycket
lövträd. Vid ett parti av stigen är det som
att gå i en grönskande tunnel. Stigen följer en gammal vägdragning längs Askehallarna med utsikt över fuktig lövskog.
Här hör du åns porlande på avstånd.
Längs en grankantad sträcka av stigen
finns en avstickare till Tostastenen. Du
passerar också ruinerna av den gård som
förstördes 1926 i en brand.
Håkans väg – 2,4 km
Stig som går längs skogsbilväg till ungefär en fjärdedel. Den sträcker sig genom
granskog och blandskog och följer vattendrag längs en kort sträcka. Stigen
passerar en rastplats under stora gamla
lövträd. Aningen kuperat.

Johannesstigen – 0,7 km
En kort promenad runt dammen, med
utsikt över vattnet och gammal bokskog.
Från grillhuset och över dammens bro är
det tillgänglighetsanpassat fram till en
rastplats. Det är bitvis stark lutning längs
stigen på dammens västra sida.
Bokskogen – 1,5 km
Stigen går, som namnet antyder, genom
bokskog och genom blandskog med låga
lövträd. Den är aningen kuperad, vid fuktiga områden går stigen över spångar.
Fågeltornet – 100 m
Kort sträcka genom gran- och blandskog
till ett fågeltorn. Här får besökaren en god
vy över Fågeldammen.
Tillgänglig stig – 200 m

Teckenförklaring
Barrskog

Höjdkurva, ekv. 5 m

Lövskog

Bebyggelse

Öppen mark

Information

Mosse/kärr

Parkering

Vatten

Tillgänglighet

Områdesgräns
Större bilväg
Mindre bilväg
Körväg
Bom
Traktorväg
Liten stig
Vattendrag

Kulturminne
Rastplats
Grillplats
Grillhus/vindskydd
Utsiktstorn
Fiske
Fiske förbjudet
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