Snogeholm strövområde
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sökare och viltet ska du koppla din
hund. 1 mars–20 augusti är det koppeltvång. 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.
Delar av Snogeholm strövområde är naturreservat. Det betyder
att särskilda bestämmelser gäller
för området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten.
Läs mer på vår webb
www.skanskalandskap.se
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Busshållplats
Parkering
Tillgänglig anläggning
Hyrstuga
Tältcamping
Husvagnscamping
Café

Större bilväg
Kartunderlag Region Skåne © Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Hyr båt eller kanot

Fiska gös eller öring

Spana fågel

Ett tiotal olika slingor finns i
området, där strandpromenaden
vid Snogeholmssjön är rullstolsvänlig. En längre dagsvandring
på 16 km finns också, även Skåneleden. Längs en slinga finns
konstverk, så kallad LandArt.

Vid Fiskarhus vid Snogeholmssjön kan du hyra både kanoter
och roddbåtar. Priser hittar du på
webben. Vid bryggan finns all
information du behöver.

I Kejsardammen kan du fånga
regnbåge med fluga och spinn, i
Snogeholmssjön gädda, abborre
och gös (mete, kast- eller spinnfiske). Fiskekort krävs från både
strand och båt.
www.skanskalandskap.se

Bäst spanar du kanske vid
Navröds naturreservat eller kring
Sövdesjön. Här häckar bland
annat glada, brun kärrhök,
duvhök, fiskgjuse och lärkfalk.
Norr om Snogeholmssjön finns
också utsiktstorn.
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Stanna ute längre

Upplev naturen med häst

Besökscentrum med café

Lär dig mer om träd
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Vindskydd, tältplats, husvagnscamping och lägergårdar finns
att välja mellan i Snogeholm. Vill
du bo bekvämare kan du hyra en
av våra fyra stugor för en natt,
helg eller vecka.
www.skanskalandskap.se/bo

Det finns två ridleder på 8 km och
3,5 km. Parkeringsplats för trailer
finns norr om Besökscentrum. Du
kan hyra häst och vagn och åka
runt i området. Hör med Besökscentrum om olika aktiviteter.

Ett nyrenoverat Besökscentrum
Snogeholm har slagit upp portarna
för alla som behöver information
om vandring, aktiviteter, naturoch djurliv i området. Här kan du
också slå dig ned för en bit mat
och njuta av naturen från caféet.

Följ exkursionsstigen och lär dig
mer om träd. Landskapslabbet är
ett samarbete med SLU, där olika
trädslag planterats för att kunna
följa deras utveckling över tid.
Informationstavlor finns längs
med stigen.
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Grill- och rastplats

Vandra & promenera
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Ellestad

Teckenförklaring
Mindre bilväg
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Traktorväg
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Ellestadsjön

This trail takes you to both nature trails and gravel
roads in mixed forest, cultivated spruce forest, grazed
meadows and pastures. Toilets, picnic areas and
camping area for tents in Raftarp.

Bäckslingan -2,3 km
A hilly trail through forests, partly in clearcut areas
and along a small creek. The trail leads to the
memorial stone where the German Emperor Wilhelm
had his breakfast.

Kejsarslingan – 1,6 km
A shorter walk in the forest on a nature trail, partly
on a gravel road, mostly through old beech forest. During wintertime the trail can be wet and slippery. The
trail passes one of the memorial stones where
the German Emperor Wilhelm had his breakfast.

Landskapslabbet – 2,1 km
If you want to learn more about different trees,
Landskapslabbet, an outdoor landscape exhibition, is
a cooperation with SLU. The trail leads to tree plantings. Information signs tell you about different trees,
typical for the area.

Riding trail – 8 km or 3,5 km
The horse trail passes by a varying landscape, on a
varying ground. You can choose between a shorter or
a longer road. The longer one takes you partly through
a pasture for cows, partly on hiking trails. Some parts
can be wet during wintertime.

Pengabacksleden – 1,8 km
The trail takes you through mixed and spruce forest
next to a gravel road. Sometimes you can see the
tracks from the wild boars – take the nearest road
instead. The trail passes next to the lake Sövdesjön
where you can take a swim.

Roshusslingan – 3,9 km
A nature trail, partly on gravel roads, in mixed and
spruce forest and over open pastures. Here you can
sense the honeysuckle in summertime. In the pasture
you can climb the viewing tower. Don’t bring your dog
in to the pasture since there might be cattle inside.
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eller bara njuta av vacker natur.
Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla
natur- och kulturmiljöer och stimulera det rörliga friluftslivet. För stor
del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från Region Skåne.
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Om Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden i Skåne.
Vi vill göra det möjligt för
människor att uppleva naturen
oavsett intressen, förutsättningar,
erfarenheter och vanor. I våra strövområden kan du vandra, rida, cykla,
bada, fiska, spana efter fågel, fika
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An accessible path for wheelchair or stroller along the
shore of the lake Snogeholmssjön. The trail passes
through beech and pine forest, also old and tall beech
forest. There are several barbecue and picnic areas along
the way.

Gydarpslingan – 3,7 km
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The trail runs in a circle around the whole recreation
area through a varying landscape, mostly on nature
trails and some parts in grazed pastures. The trail
passes along the small lake Kejsardammen, the outdoor exhibition museum Landskapslabbet, the lake
Snogeholmssjön and Navröds nature reserve.

A trail that provides a walk or hike along the lake
Snogeholmssjön in beech and mixed forest. Parts
of the trail on the gravel roads. Take a deviate tour to
the viewing tower in the north to watch the birds.
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The Skåneleden trails, SL2 Nord-syd and
SL4 Österlen, pass through the area,
www.skaneleden.se. At Raftarp you can find toilets
and wind shelters. Buy the maps for Skåneleden at
Besökscentrum Snogeholm.

Stora sjöslingan – 2,3 km
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The Skåneleden Trail

Strandslingan – 1,6 km

sle

Hörby

Ås

Eslöv

3

Går genom bland- och granskog vid sidan om en grusväg. Ibland är stigen
uppbökad av vildsvin, välj då grusvägen istället. Passerar stranden vid
Sövdesjön, där man kan bada. Går samma väg tillbaka.

through a pasture, remember to shut the gates
behind you. If you ride or cycle, follow marked
paths or roads. Footpaths are easily damaged
by galloping horse hooves and bicycle tyres.
Motor vehicles are only allowed on roads intended for cars. If you light a barbecue, make
sure that there is no risk of fire. Don’t forget to
take your rubbish home with you!

Trails

Snogeholmsleden – 16 km
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Pengabacksleden – 1,8 km

Naturstig och grusväg, genom bland- och granskog och längs öppen
betesmark. Här doftar det av kaprifol. Inne i hagen finns ett utsiktstorn. Tänk
på att det finns betande djur, undvik att gå in med hund. Delvis samma
sträckning som Ridleden.
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Går genom varierad terräng, på varierat underlag. Det går att välja en kortare
eller längre runda. Den längre går delvis genom en kohage, ibland längs
vandringsstigar. Vissa sträckor kan vara blöta vintertid.

Roshusslingan – 3,9 km
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För dig som vill lära dig mer om olika träd. Landskapslabbet är ett samarbete
med SLU. Stigen går genom trädplanteringar. Informationstavlor berättar om
trädslag och hur träden studeras. Här trivs vildsvinen.

Ridled – 8 km eller 3,5 km

Går både på naturstig och grusväg, genom blandskog, öppna områden, tät
odlad granskog och utmed beteshagar. Det finns toalett, rastplats och
tältplats vid Raftarp.

Besökscentrum
Snogeholm

Skogspromenad på naturstig samt liten bit på grusväg. Går mestadels genom
gammal bokskog. Delar av stigen kan vara blöt under vintern. Passerar en av
minnesstenarna där Kejsar Wilhelm intog sin frukost.

The right of public access demands respect
and care. The basic rule is: do not disturb and
do not 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 you may
not set foot on private plots. Out of respect
for other visitors and wild animals, you need
to keep your dog on the lead. When you go

Landskapslabbet – 2,1 km

Gydarpslingan – 3,7 km
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Snogeholmsleden – 16,5 km

Lättpromenerad stig för rullstol och barnvagn längs Snogeholmssjöns strand.
Går genom bok- och tallskog, och genom bokpelarsal. Finns flera fikabord och
grillar längs vägen. Det är inte tillåtet att rida på stigen.

Stora Sjöslingan
Tegelbruket
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Kejsarslingan – 1,6 km

Delvis sjönära promenad längs Snogeholmssjön, i bok- och blandskog, genom
en bokpelarsal. Delar går på grusväg. Gör gärna en avstickare till utkikstornet i
norr. Under vintern kan stigen vara blöt.
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Kuperad slinga genom skog, bitvis kalhyggen och längs åkanten. Passerar en
av minnesstenarna där Kejsar Wilhelm intog sin frukost.

Strandslingan – 1,6 km

Tegelbruksvägen
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Skåneledens delleder SL 2 Nord–syd och SL 4 Österlen går genom
området, se www.skaneleden.se. Vid Raftarp finns toalett och vindskydd.
Du kan köpa Skåneledskartor på Besökscentrum.
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Bäckslingan – 2,3 km

Stora Sjöslingan – 2,3 km
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Skåneleden

Går runt hela området i varierad terräng, mestadels på naturstigar och vissa
sträckor i beteshagar. Passerar Kejsardammen, Landskapslabbet,
Snogeholmssjön och Navröds naturreservat.
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The Snogeholm Recreation Area stretches out between the three lakes
of Sövdesjön, Snogeholmssjön and Ellestadssjön. The varied landscape
includes sandy heath, unimproved pastures, wet alder carrs, delicate
deciduous woodlands and dark spruce woodlands. There are an unusually
high number of impressive trees, many of which are several hundred years old.
In the heart of the area you find the The Snogeholm Visitor Centre with a cafe.

Sövde by

Viktigt att veta!
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. Av respekt för andra be-

About Snogeholm

About the Scanian Landscape Foundation
The Scanian Landscape Foundation is responsible for 19 recreation areas in Skåne.
The foundation was formed in 2004 by the
regional council, Region Skåne, and was tasked with protecting, restoring and developing
natural and cultural environments as well as

facilitate outdoor recreation. For large
parts of this work, we get a yearly grant
from Region Skåne.
en.skanskalandskap.se
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Snogeholm strövområde breder ut sig mellan de tre sjöarna
Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön. Här möter
du ett skiftande landskap – sandiga hedar, öppna fälader,
blöta alkärr, skir lövskog och mörk granskog.
Här kan du vandra, promenera, fiska och spana efter
fåglar, eller uppleva omgivningarna från kanoten.
Det finns ridled och flera stugor att hyra. Skåneleden går
genom området. Delar av Snogeholm ingår i Natura 2000,
EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer. Vid Sövdesjöns
södra spets finns Navröds naturreservat. Mitt i området
ligger nya Besökscentrum Snogeholm med café där du
kan pausa efter vandringen. Läs mer på webben,
www.skanskalandskap.se/snogeholm
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