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Välkommen till 
våra strövområden! Snogeholm strövområde

Saker att göra

Mäktiga träd får växtrum
Träd med vida kronor vittnar om en tid då skogen fått växa glest. I 
Snogeholm finns också ovanligt många stora träd, som är flera hundra 
år gamla. Det beror bland annat på att gods- 
ägarna på Snogeholms gods vårdat skogen väl, eftersom den varit 
viktig för jakt och boskapsskötsel.

Fram till 1800-talet hade Snogeholm mängder av sjöar  
och vattendrag. Godsets dåvarande ägare, Greve Alfred Piper, 
genomförde ett stort utdikningsföretag, planterade skog och anlade 
vägar. År 1966 köpte Stiftelsen O.D. Krooks donation  
i M-län området. Idag bedrivs bland annat kontinuitetsskogsbruk 
(hyggesfritt skogsbruk) i den östra delen av området. Träd i olika åldrar 
och utveckling avverkas för att gynna intilliggande yngre och bättre 
träd, och samtidigt låta nya plantor självså sig. Detta görs kontinuer-
ligt för att på så sätt skapa en skog med träd i olika åldrar och höjd.

Snogeholms djurliv
Vill du uppleva fågelrikedomen ska du besöka Navröds natur- 
reservat. Mängder av gäss rastar här och kanske ser du en och annan 
trana spatsera omkring. Annars är Snogeholm platsen för dig som vill 
se mäktiga rovfåglar. Kring Sövdesjön häckar glada, brun kärrhök, 
duvhök, fiskgjuse och lärkfalk. Under höst och vinter kan du se kungs- 
och havsörn. Mindre fåglar som trivs här är mindre strandpipare, stor-
spov och rödbena och  
i dammarna trivs olika and- och doppingfåglar. I dammarna trivs pad-
dor och grodor, bland annat löv-, lök- och klockgroda. 

Både dov- och kronhjort njuter av de öppna fäladerna,  
i skogen får du kanske syn på de skygga rådjuren. Vildsvin finns det 
gott om, men de visar sig sällan för besökare. Tänk på att koppla hun-
den så slipper du oväntade möten.

Ta med klassrummet ut i naturen
Mitt i strövområdet har Naturskolan Gladan sin verksamhet  
och erbjuder en rad aktiviteter med naturvägledare. De två lägergår-
darna gör det dessutom möjligt att stanna över natten. Mer informa-
tion hittar du på www.skanskalandskap.se

Allemansrätt & skyldighet
Att ta hänsyn till djur, natur och andra besökare är viktigt. Vandrare,
hundägare, cyklister, äldre och yngre ska kunna samsas om samma
leder. Allemansrätten innebär rättigheter och skyldigheter:
• Vandra, gå, cykla och njut nästan överallt - men skada aldrig mark, 
växter och stör aldrig djurlivet
• Cykla med hänsyn - helst på cykelleder och grusvägar så att inte 
mjuka blöta stigar och känslig natur skadas.
• Rid bara på ridleder eller grusvägar - inte på vandringsleder som går 
sönder av hovar.
• Plocka bär och svamp - men bryt inte kvistar, grenar och kottar från 
växande träd.
• Koppla hunden 1 mars – 20 augusti, helst året om för att inte 
skrämma djurens ungar och andra besökare.
• Elda och grilla säkert - men aldrig på berghällar, torv och mossa.
• Sov ute i något dygn - men inte nära hus och i betesmark.
• Terrängfordon kan du köra på grusvägar - aldrig på stigar och leder.

Var rädd om unik natur
I naturreservatet Navröd gäller andra regler. Där får du till exempel inte 
tälta, ställa upp husbil/husvagn och elda.  Läs mer på www.skanska-
landskap.se/snogeholm

Hitta hit
Från E65 mellan Malmö och Ystad är det skyltat mot Snogeholm. 
Kommer du norrifrån: Från väg 13 mot Ystad är det skyltat mot  
Snogeholm. Besökscentrat ligger längs Snogeholmsvägen. För  
parkering Fiskarhus, följ skyltning mot Östra strövområdet.

Buss 341, Sjöbo-Blentarp-Veberöd, går alla dagar till flera håll- 
platser norr om strövområdet. På vår webb hittar du tidtabeller.

Kontakt & mer att läsa
I området finns Besökscentrum Snogeholm där du kan hämta kartor, 
information och tips. Öppettider finns  på vår webb.

Webb: www.skanskalandskap.se/snogeholm
Instagram: @skanskalandskap
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap
E-post: info@skanskalandskap.se

Snogeholms 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 finns många markerade 
vandringsleder för korta och långa turer. Du kan även ge dig ut på rid-
led, fiska, spana efter fåglar, eller uppleva omgivningarna från kanot 
och båt. Skåneleden går genom området. Delar av Snogeholm ingår i 
Natura 2000, EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer. Vid Sövde-
sjöns södra spets finns Navröds naturreservat. Mitt i området ligger 
Besökscentrum Snogeholm där du kan pausa efter vandringen.

Riddarborg blir slott
Redan under medeltiden fanns en träborg, Heireholm, på  
ön Hägerholmen i Snogeholmssjön. Öns tidiga historia är höljd i dun-
kel. Borgen tillhörde ärkebiskoparna i Lund och  
var troligen säte för kyrkans fogdar. Borgen blev senare  
bostad åt en riddare, Holger Gregersen Krognos.

Under senare medeltid eldhärjades den och Heireholm ersattes av 
en skogsgård vid namn Snogeholm. Under slutet av 1600-talet för-
vandlades gården till en slottsliknande byggnad med flyglar. Först på 
1870-talet blev Snogeholm slott och fick sin tretornade form.

Gods som lockat tysk kejsare
Snogeholm är ett gammalt godslandskap, och lite varstans  
i området hittar du rester från tiden då Snogeholms gods hade sin 
storhetstid. Ruinen från godsets väderkvarn vid  
Möllefoten är en av platserna, och härifrån får du fin utsikt över områ-
det. 

Under 1800-talet ökade folkmängden och nya jordbruks- 
metoder infördes, liksom i resten av Skåne. Byar försvann och stordrift-
senheter byggdes. Snogeholm blev en egen by med ladugård, statarbo-
städer, smedja och tegelbruk. Godset hade 26 gårdar, en kvarn och 42 
gatehus. Det växte upp sågverk, trädgårdsmästeri, plantskola, träulls-
fabrik, mejeri och kolugnar. Många uppfördes i Snogeholmstegel. Bön-
derna som brukat jorden fick välja mellan att flytta eller bli statare med 
lön i natura. 

Till Snogeholms gods kom också den tyske kejsaren  
Wilhelm II år 1899 för att jaga. På flera ställen i området  
hittar du minnesstenar där han intog sina kejserliga fru    - 
kostar och platsen där han fällde sin första svenska råbock.

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 sammanlagt 40 mil av korta och långa 
markerade vandringsleder,  leder för mountainbike eller häst. På 
några leder är det extra lätt att ta sig fram för dig som har barn-
vagn, rullstol eller rullator. Skåneleden går genom flera av våra 
områden. På Fulltofta Naturcentrum finns utställningar om natu-
ren, information om uteliv, konferensmöjligheter och café med 
inglasat uterum. På Besökscentrum Snogeholm finns information 
om uteliv samt café. 
Vi får ett årligt anslag från Region Skåne för vår allmännyttiga 
verksamhet.

Vandra & promenera
Ett tiotal vandringsleder finns i 
området, till exempel Gydarps-
slingan 3,7 km, Snogeholms-
leden 16,5 km eller rullstolsvän-
liga Strandslingan 1,6 km vid 
Snogeholmssjön. Skåneleden 
passerar också området.

q

Stanna ute längre
Sov ute i tält på vår tältplats eller 
i vindskydd. I området finns även 
husvagnscamping, stugor och 
lägergårdar. Läs mer på vår webb 
om alla alternativ. 

Hyr båt & kanot
Vid Fiskarhus vid Snogeholms-
sjön kan du hyra både kanoter 
och roddbåtar.  På vår webb kan 
du hitta mer information.

w

Upplev naturen med häst
Ridleder, 8 km och 3,5 km, finns 
för dig som vill se naturen från 
hästryggen. Parkeringsplats för 
trailer finns norr om Besökscen-
trum.

m

Fiska öring & abborre
I Kejsardammen kan du fånga 
regnbåge med fluga och spinn, i 
Snogeholmssjön gädda, abborre 
och gös (mete, kast- eller spinn-
fiske). Fiskekort krävs från både 
strand och båt. Läs mer på vår 
webb om fisket.

s

Lär dig mer om träd
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.

Spana fågel
Bäst spanar du vid Navröds 
naturreservat eller kring Sövde-
sjön. Här häckar bland annat 
glada, brun kärrhök, duvhök, fisk-
gjuse och lärkfalk. Norr om Sno-
geholmssjön finns också 
utsiktstorn.

p

Besökscentrum med café
Besökscentrum Snogeholm finns 
för alla som vill hämta kartfol-
drar, information om aktiviteter, 
natur- och djurliv. Här kan du 
också slå dig ned för att njuta av 
naturen.

i
k

In English
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 old trees.

Things to do
There are many paths ranging from a few kilometres to the 16 kilo-
metre Snogeholm circular trail. A short path is suitable for families 
with pushchairs and wheelchairs. The Skåneleden Trail passes 
through the site and there are two horse riding tracks. You can hire 
both rowing boats and canoes in Lake Snogeholmssjön. There are 
fully equipped cottages for rent and campsites for tents and caravans.

The birdlife at Snogeholm is very rich, especially at Navröd 
Nature Reserve. Rainbow trout can be caught by either fly fishing or 
spinning from the Kejsardammen Ponds. In Lake Snogeholmssjön 
float fishing, casting and spinning are permitted. A fishing permit is 
required for both the ponds and the lake (for fishing off the beach, 
fishing from a boat or on the ice). More information on skanska-
landskap.se. Both the pond and the lake have platforms suitable 
for disabled users.

Right of Public Access - with responsibilites
The Swedish Right of Public Access is unique. 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 
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 
all year around. When you go through a pasture, remember to shut 
the gates behind you. If you go horseriding or cycle, follow marked 
paths or roads. Motor vehicles are only allowed on roads intended 
for cars. If you light a fire, we recommend the specified fireplaces 
(marked on the map). Don’t forget to take your rubbish home with 
you!
Keep in mind that nature reserves has special rules. In Navröd 
nature reserve you can’t make fire, you can’t pitch a tent and stay 
with camper/caravan. Find all the rules at signs and our website.

Contact  
info@skanskalandskap.se
en.skanskalandskap.se

T
R

Y
C

K
 2

0
2

1
  

D
E

S
IG

N
: 

G
IV

A
K

T.
 F

O
T

O
G

R
A

F
E

R
: 

J
O

H
A

N
 H

A
M

M
A

R
, 

J
E

N
N

Y
 B

R
A

N
D

T
:

Äventyr mellan sjöarna
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Snogeholm strövområde

 Skåneleden – Skåneledens delleder SL 2 Nord–syd och 
SL 4 Österlen går genom området.. Vid Raftarp finns toalett och 
vindskydd.

 Snogeholmsleden 16,5 km – Går runt hela området i 
varierad terräng, mestadels på naturstigar och vissa sträckor i 
beteshagar. Passerar Kejsardammen, Landskapslabbet, Snoge-
holmssjön och Navröds naturreservat.

 Stora Sjöslingan 3 km – Delvis sjönära promenad 
längs Snogeholmssjön, i bok- och blandskog, genom en bok- 
pelarsal. Delar går på grusväg. Gör gärna en avstickare till utkiks- 
tornet i norr. Under vintern kan stigen vara blöt. 

 Strandslingan 1,6 km – Lättpromenerad stig för rull-
stol 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. 

 Gydarpslingan 3,7 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. 

 Roshusslingan 3,9 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. 

 Bäckslingan 2,3 km – Kuperad slinga genom skog, 
bitvis kalhyggen och längs åkanten. Passerar en av minnes- 
stenarna där Kejsar Wilhelm intog sin frukost.

 Kejsarslingan 1,6 km – Skogspromenad på naturstig 
samt liten bit på grusväg. Går mestadels genom gammal bok-
skog. Delar av stigen kan vara blöt under vintern. Passerar en av 
minnesstenarna där Kejsar Wilhelm intog sin frukost. 

 Landskapslabbet 2,1 km – 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 genom varierad ter-
räng, 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. 

 Pengabacksleden 1,8 km – 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.

Äventyr mellan sjöarna

Teckenförklaring
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