
www.skanskalandskap.se

  Stiftelsen Skånska Landskap

  @skanskalandskap

Höganäs

Ängelholm

Åstorp

Båstad

Landskrona

Helsingborg

Höör

Åhus

Malmö

Trelleborg

Eslöv Hörby

Simrishamn

Ystad

Lund

Skanör
Falsterbo

Tomelilla

Hässleholm

Kristianstad

Malmö Airport

SL1 K u st  t i l l
 K

ust leden 

S
L2

 N
or

d t i l l  
S y d

le
d

e
n

SL3 Ås t i l l  Åsleden

S
L

5
 Ö

re sundsle
d e n

SL4  Ö s t er
le

nl
ed

en

DJURHOLMEN

VEDBY

VEDEMA

KLÅVERÖD

FROSTAVALLEN

GRYTÅSA

FULLTOFTA

BOCKEBODA

FINSTORP

FRISEBODA

KRONOSKOGEN

ARRIESJÖN

SKRYLLE

SNOGEHOLM

VITEMÖLLA

TJÖRNEDALA

MÖLLERÖDSJÖ

BREANÄS

JÄRAVALLEN

Våra 19 strövområden spridda över Skåne väntar på  
dig. Vandra på våra markerade vandringsleder, paddla, 
fiska, bada, spana fågel, slå läger, ordna konferens, hyr 
våra stugor, cykla mtb-stigar eller ge dig ut på ridleder.  
Vi gör det möjligt för alla att vara i naturen. 

Läs på vår webb www.skanskalandskap.se där  
du hittar kartor och tips kring friluftsliv. På Fulltofta 
Naturcentrum finns servering och utställning. På 
Besökscentrum Snogeholm finns Café Villa Vandra  
samt information. På Klåveröds vandrarhem kan du 
övernatta samt hämta information.

Välkommen  
ut i naturen!

ARRIESJÖN  
 promenera, rida,  
spana fågel, fiska

BREANÄS 
paddla, vandra, fiska,  

vila, bada, tälta

BOCKEBODA  
vandra, träna,  

cykla, rida

DJURHOLMEN  
vandra, vila, njut

FINSTORP  
meta, vandra,  
promenera

FRISEBODA 
bada, vandra,  
kitesurfa, fiska

FROSTAVALLEN  
vandra, promenera,  

bada, fiska

FULLTOFTA  
vandra, aktiviteter, fika,  

fiska, ha konferens,  
rida, njuta, utställning

GRYTÅSA  
vandra, promenera,  
rida, plocka svamp

JÄRAVALLEN  
cykla, spana fågel,  

rida, vandra

KLÅVERÖD  
vandra, cykla, fiska,  

klättra, bo över

KRONOSKOGEN  
vandra, bada, cykla,  

vågsurfa

MÖLLERÖDSSJÖ  
fiska, bada, vandra,  

spana fågel

SKRYLLE 
 vandra, cykla, rida,  
träna, promenera,  
fiska, aktiviteter

SNOGEHOLM  
vandra, paddla, spana  

djur, fiska, rida, fika

TJÖRNEDALA  
promenera, njuta,  

se konst, fiska

VEDBY  
vandra, plocka  
svamp, njuta

VEDEMA 
vandra, slå läger,  

plocka svamp

VITEMÖLLA  
bada, vandra, rida,  
surfa, fiska, bada
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4 OKT  
KL 10-12 

Vandring för äldre i Breanäs. Följ med ledförvaltare 
Sofia Hillbertz, Stiftelsen Skånska Landskap, ut i vilda 
tysta Breanäs på ca 5 km vandring. Ta med egen fika. 
Begränsat antal platser. Läs mer om anmälan på  
www.skanskalandskap.se

5 OKT 
KL 11-12 

Fit by nature för unga i Skrylle. Träning ute i naturen 
för alla mellan 10 och 16 år som vill få rolig enkel  
alternativ träning. Ett samarbete mellan Stiftelsen 
Skånska Landskap och Mindful Running.  
Läs mer om anmälan på www.skanskalandskap.se

12 OKT 
KL 11-12 

Fit by nature för unga i Skrylle. Träning ute i naturen 
för alla mellan 10 och 16 år som vill få rolig enkel  
alternativ träning. Ett samarbete mellan Stiftelsen 
Skånska Landskap och Mindful Running.  
Läs mer om anmälan på www.skanskalandskap.se

12 OKT 
KL 13-14.30

Kom på rolig familjeträning i Snogeholm – lek vid 
träd, stubbar och stenar. Ett samarbete mellan Stiftelsen 
Skånska Landskap och Mindful Running. Passar familjer 
med barn 3-9 år. Läs mer om anmälan och pris på  
www.skanskalandskap.se  

OKTOBER

15 SEPT  
KL 10-12.30 

Vandra i unika vilda Djurholmen ut  
på bevarad högmosse med skogsförvaltare  
Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap.  
Läs mer på www.skanskalandskap.se 

20 SEPT  
KL 16.30-19 

Afterwork-paddla i Snogeholm. Kom till  
Snogeholmssjön för att låna kanot och flytvästar gratis 
under en fredagskväll. Träffa bl a strövområdesutveck-
lare Lotta Tornler, Stiftelsen Skånska Landskap, som 
håller elden vid liv och bjuder på kokkaffe med tilltugg. 
Ta gärna med det ni vill grilla.  
Anmälan på www.skanskalandskap.se

21 SEPT  
KL 13-14.30 

Kom på rolig familjeträning i Snogeholm – lek vid 
träd, stubbar och stenar. Ett samarbete mellan  
Stiftelsen Skånska Landskap och Mindful Running.  
Passar familjer med barn 3-9 år. Läs mer om  
anmälan och pris på www.skanskalandskap.se  

28 SEPT  
KL 11-12 

Fit by nature för unga i Skrylle. Träning ute i naturen 
för alla mellan 10 och 16 år som vill få rolig enkel  
alternativ träning. Ett samarbete mellan Stiftelsen 
Skånska Landskap och Mindful Running.  
Läs mer om anmälan på www.skanskalandskap.se

SEPTEMBER

27 DEC-
29 DEC  
KL 12-13 

Kom på Vinterlovskul i Fulltofta. Berättelse, skogsvan-
dring och avslut i cafeét med pannkaka och varm choklad. 
Ett familjeprogram från ca 4 år och uppåt. 50 kr/person. 
Begränsat antal platser, anmälan krävs. Läs mer på  
www.skanskalandskap.se 

DECEMBER

9 NOV  
KL 13-
14.30

Kom på rolig familjeträning i Snogeholm – lek vid träd, 
stubbar och stenar. Ett samarbete mellan Stiftelsen Skån-
ska Landskap och Mindful Running. Passar familjer med 
barn 3-9 år. Läs mer om anmälan och pris på  
www.skanskalandskap.se  

24 NOV  
KL 11-13 

Barnvagnsrally i Skrylle. Vandra med barnvagn  
på markerade stigar i Skrylle med vår ledförvaltare  
Manuela Kronen, Stiftelsen Skånska Landskap.  
Ta med egen fika. Anmälan och mer info på  
www.skanskalandskap.se

30 NOV  
KL 13-17 

Vinterbjudning i Fulltofta. När mörkret sänker sig 
och kylan gör sig påmind välkomnar Stiftelsen Skånska 
Landskap till vinterbjudning, till lägereldar, sagotält, 
värmande utemat, lyktvandring och andra temavandringar.  
Mys inne i caféet på Fulltofta Naturcentrum. Möt oss  
och ställ frågor kring friluftsliv. Drop-in.  
Läs mer på www.skanskalandskap.se

30 NOV- 
30 JUNI

Makroinsekter – fotoutställning på Fulltofta Natur-
centrum. Möt fluga, mygga, geting och andra insekter på 
nära håll i en ny utställning av fotografen David Janglöv. 
Öppet under Fulltofta Naturcentrums ordinarie tider.

NOVEMBER

13 OKT 
KL 11-14

Höstvandra i vackra Vedema. Ledförvaltare Magnus på 
Stiftelsen Skånska Landskap guidar till några höjdpunkter  
i strövområdet, och berättar om allt från geologi till sägner. 
Passar alla som klarar av att vandra ca 5 km sakta, bitvis  
i kuperad terräng. Ta med egen fika.  
Boka plats och läs mer på www.skanskalandskap.se 

19 OKT 
KL 10-15

Rid i Skorstensdalen i Klåveröd på haflingerhästar. 
Träffa ridintresserade och verksamhetsansvariga,  
Emelie Andersson, Stiftelsen Skånska Landskap 
samt Söderåsens Turridning. Mellan kl 12-13 endast 
provapå-turer för barn. Läs mer om anmälan, upplägg 
och pris på www.skanskalandskap.se 

20 OKT 
KL 10-13 

Skoogla i Skrylle - hitta svar i naturen. Hur mår 
skånsk skog? Hur gammal är granen framför dig?  
Vandring på ca 5 km med Stiftelsen Skånska Landskaps 
skogsförvaltare Anders Rosell som berättar allt för 
skogsvetgiriga. Ta med fika. Anmälan krävs, läs mer på 
www.skanskalandskap.se 

20 OKT 
KL 11-13 

Kom på MTB-träff i Bockeboda – träffa cykelentusi-
aster, testa nya barnområdet och kör rosa slingan.  
Ledförvaltare Torbjörn Lingöy, Stiftelsen Skånska 
Landskap, tar med barn ut en sväng och cykelklubben 
CKC4 tar med en grupp vuxna/vana cyklister. För barn 
och vuxna. Ta med egen mtb-cykel.  
Anmälan på www.skanskalandskap.se 

31 OKT – 
2 NOV  
KL 11-12.30  
SAMT  
KL 13-14.30 

Höstlovskul i Fulltofta. Följ med till sagostubben och 
lyssna på sagan om Karl-Johan och bygg en fantasifull 
svamp i naturmaterial. Avsluta vid elden och smaka på 
höstsoppa i Brinkesholms Trädgård. Familjeaktivitet från 
5 år och uppåt. Anmälningsavgift 50 kr/pers. 
Läs mer och anmäl på www.skanskalandskap.se


