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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.
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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.
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Stiftelsen Skånska Landskap
@skanskalandskap
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2 JUNI30 AUG

AUGUSTI

Utställning i Fulltofta: Ängen till nytta och glädje
En utställnig på Fulltofta Naturcentrum om ängen, dess
betydelse för biologisk mångfald, och hur rman sköter
den. Ett samarbete med Skånes hembygdsförbund. Ingen avgift. Läs mer på skanskalandskap.se
Utställning i Fulltofta: När träden och naturen talar. En konstutställnig på Fulltfta Naturcentrum om träd
och träslag i samarbete med Sands kulturförening. Ingen avgft. Läs mer på skanskalandskap.se

3 OKT-

KL 12-16

FÖREDRAG
KL 12-13
GUIDNING
KL 14-15

29 AUG
KL 10-12
EL
KL 13-15

15 SEP 31 DEC

15 SEP28 FEB

15 SEP28 FEB

Hösttema i Fulltofta: Galen i svamp. Denna höst
träder vi in i svamparnas förtrollande värld. I utställning
på Fulltofta Naturcentrum möter vi svampar i folktro
och skrock. Vilka svampar är ätliga respektive giftiga?
Svamp-artbingo, svamp-memory och svamprätter på
caféet. Läs mer på skanskalandskap.se
Utställning i Fulltofta: Svamplycka. Fotoutställning
med bilder av fotograf Claes Ingvert och Helena LIndgren på Fulltofta Naturcentrum. Ingen avgift. Läs mer på
skanskalandskap.se

Utställning i Snogeholm: Svamplycka. Fotoutställning med bilder av fotograf Claes Ingvert på Besökscentrum Snogeholm. Ingen avgift. Läs mer på

OKTOBER

23 OKT

Fånga hösten i bild i Djurholmen. Vi vandrar ca 4 km i till

30 OKT-

SEPTEMBER

En smak av höstens svampar i Vedema. Vi plockar
vad vi hittar bland ätliga och goda svampar med skogsförvaltare Stefan Olsson. Mellan kl 12-13 är muurikkapannan
varm. Vi smörsteker en brödskiva och lägger på vår egen
nyfrästa svamp. Ta med egen dryck. Alla är välkomna. Ingen avgift. Boka plats på skanskalandskap.se

KL 11-16

4 OKT

Utställning: Fulltofta 100 år. Kom och fira att Fulltoftas skogar varit inom våra stiftelsers ägo och förvaltning i 100 år. De första 40 besökarna bjuds på tårta.
Föredrag kl 12 om Fulltoftas skogshistoria av HansJöran Hildingsson. Skogsguidning kl 14 av vår skogsförvaltare Anders Rosell i Fulltofta. Boka plats till föredrag kl 12 samt guidning kl 14 på skanskalandskap.se

Bli en vattenforskare i Fulltofta. Undersök livet under ytan i Bjeverödsdammen i Fulltofta strövområde
med Vattenvetarna. Håva vatteninsekter och titta på
dem i förstoring, ta prover och analysera dem. Rek
ålder 7-16 år, barn kommer i målsmans sällskap. Boka
plats på skanskalandskap.se

Träffa oss på Malmö Naturfestival. Prata friluftsliv, vandringsleder och uteliv i 19 strövområden med oss på Stiftelsen Skånska Landskap. Mer info på skanskalandakap.se

Svamputställning med bedömning i Fulltofta. I en
svamprik utställning möter ni svampar från Fulltoftas skogar
och dess närmiljö. Ta med er egna svampar som ni vill få
reda på mer om, samt få dem bedömda av svampkonsulenter. Max 3 svampar/person för bedömning. Drop-in. Ingen
avgift. Läs mer på skanskalandskap.se

KL 8.30-12

15 AUG

Utställning i Fulltofta: Svampar i folktron. Kärringafis, trollhatt och huggormshuvud - förr ansågs svamp
vara otänkbart att äta. Vad hade man svamp till? En
utställning av Stiftelsen Skånska Landskap i samarbete
med Anne-Karin Mikanaho och Anna Sjölin. Läs mer på
skanskalandskap.se

1 NOV

KL 11-13

28 NOV
KL 13-17

viss del lätt kuperad naturmiljö. Vi riktar våra kameror och
mobiltelefoner mot ståtliga bokar i höstlig färgskala. Vi
fångar fallna lågor invid bäckravinens kant och vi förevigar de vidsträckta myrmarkernas magi. Med naturen som
inspirationskälla väcks fantasin till liv och lusten att kreativt fånga hösten i bild blir plötsligt omöjlig att motstå.
Ta med systemkamera eller mobil. Alla är välkomna. Ingen
avgift. Boka plats på skanskalandskap.se
Höstlovskul i Fulltofta: Trollets skafferi. Barn med
föräldrar kan anmäla sig till minivandring och saga om
troll i Fulltofta strövområde. Rek ålder från 4 år och uppåt.
Boka plats på skanskalandskap.se

NOVEMBER

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

VAD HÄNDER MER
Håll utkik på vår webb samt Facebook. Fler
aktiviteter i våra strövområden sker under höst och
vinter. Följ oss, så att du inte missar något. Välkomna
ut på våra vandringsleder, mtb-leder, ridleder, fiske,
bryggor, utsiktstorn, eldplatser, vindskydd mm för att
njuta!

skanskalandskap.se

www.skanskalandskap.se/kalendarium
Stiftelsen Skånska Landskap
@skanskalandskap
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