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många av skånes invånare hittade ut i natu-
ren förra året. Besökstrycket i våra strövområ-
den har varit mycket stort vilket varit 
glädjande, men har samtidigt medfört utma-
ningar med slitage av leder. Behovet av sop-
hantering och skräpplockning har ökat 
markant, vilket har tagit stora resurser i 
anspråk. Under våren fick snabbt fler parke-
ringsplatser skapas i t ex Snogeholm, Klåveröd 
och Järavallen strövområden, detta genom 
medel från de markägande stiftelserna. 

Många nya besökare har även hittat till Full-
tofta Naturcentrum som erbjuder en trygg 
plats för ”nybörjare” inom natur- och friluftsliv. 
Verksamheten anpassades så att besök har 
kunnat ske på ett smittsäkert sätt. Våra fri-
luftsaktiviteter till allmänhet och skolor har 
anpassats för att minska smittspridning. 

Genom extratillskott från Region Skåne via 
Skåneleden fick vi i juni i uppdrag att anordna 

så kallade nybörjarvandringar, detta med 
anledning av pandemin. 

Under coronaåret blev det tydligt att naturens 
hälsofrämjande egenskaper har ett högt 
värde. Naturen kan stärka immunförsvar, ge 
energi, lugn och få oss att må bra, men fram-
för allt vara en fristad när samhället stängs. 
Med fler invånare som flyttar till städerna så 
minskar dock människans vardagliga kontakt 
med, och kunskap om, naturen. Stiftelsen har 
en viktig roll i att fortsätta att utveckla aktivi-
teter för naturovana så att de kan känna sig 
trygga i våra strövområden. Det finns även 
behov att sprida kunskap om Allemansrätten, 
för att kunna bibehålla den unika möjligheten 
att vistas i den svenska naturen.

Charlotte Wachtmeister, 
styrelseordförande
Charlotta Kabo Stenberg, 
VD, Stiftelsen Skånska Landskap 

Strövområden att må bra i
Våra strövområden blev vardagsrum för skåningarna under 2020. Ett år 
då verksamheten var starkt påverkad av coronapandemin. Året som gick 
gav många insikter om hur viktig naturen är för människor.

Stiftelsen Skånska Landskap:
• bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer 

samt stimulera det rörliga friluftslivet. 
• är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som 

rör rekreation och friluftsliv. 
• förvaltar mark för sex stiftelser med anknytning till Region Skåne.

Vårt uppdrag
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Populära strövområden 
med stort besökstryck 
Fler besökare än någonsin tog sig till våra strövområden under pande-
min, vilket krävde större parkeringar, utökad sophämtning samt under-
håll av leder. Nya spårcentraler, cykelled och kartskyltar togs också fram.

som en följd av coronapandemin ser vi ett 
kraftigt ökat besökstryck i strövområdena. Det 
har lett till att flera parkeringsplatser har gjorts 
vid för att underlätta för besökare. Strövområ-
dena har också krävt mer underhåll i form av 
städning och skräpplockning. I Järavallen fort-
satte skräpprojektet i samarbete med Håll 
Sverige Rent.

Under året har skyltningen förbättrats i flera 
strövområden. Kulturskyltar har uppdaterats i 
många strövområden och alla natur-/träd-
skyltar i Skrylle och Vedby har gjorts om. Nya 
spårcentraler finns även på plats ivid huvud-
parkeringar i Snogeholm och Bockeboda för 
att hjälpa besökare att hitta rätt väg. 

I Bockeboda satsade vi på zonindelning och 
nudging i syfte att styra besökare till rätt plats, 
i samma anda som i Fulltofta. I Fulltofta finns 
numera också mindre nudgingskyltar om att 
ta hänsyn.

Inventeringar/besiktning av alla lekplatser och 
utsiktstorn har gjorts under året, vilket lett till 
flera oplanerade och akuta åtgärder, som till 
exempel att tillfälligt stänga tornen i Höjehall 
samt Finnstorp.

En ny cykelled i Klåveröd har skapats och med 
detta en ny cykelstandard som ska utvärderas 
under 2021. 

Samtliga leder för vandring, cykling och rid-
ning är numera digitala och ligger ute för ned-
laddning via appen Viewranger.

En tydlig temperaturmätare på det ökade 
intresset för våra strövområden är antalet 
webbesök som fördubblades under 2020 med 
över 200 000 unika webbbesökare samt över 
600 000 visningar totalt.

Strövområden

I siffror
Totalt sköter vi:
•  262 km markerad vandringsled/stig.
• 32,3 km markerad  cykelled/cykelområde.
• 17 km ridled.

• 13 km tillgänglig stig.
•  150 st grill- och rastplatser.
•  340 informationstavlor och objektskyltar.
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•  Betalande gäster i cafeet på FNC: 9 388 gäster.
•  På skanskalandskap.se var Fulltofta den i särklass mest besökta sidan, vilket tyder på högt besökstryck.

I siffror:

Fulltofta Naturcentrum

Välbesökt Fulltofta 
Naturcentrum
Antalet besökare till Fulltofta Naturcentrum ökade kraftigt under som-
maren, vilket tidvis gav överfull parkering. Fler gäster än någonsin 
besökte caféet. Även i övriga Fulltofta syntes många besökare.

fler besökare än någonsin besökte Fulltofta 
Naturcentrum under året som gått. Under för-
sta halvåret 2020 ökade antalet besökare för 
varje månad. Framför allt skedde ett stort 
uppsving under juli-augusti, vilket märktes i 
intäkterna i caféet. Under andra halvåret låg 
besökarantalet på fortsatt höga siffror, 9388 
betalande gäster i caféet. På grund av den 
rådande pandemin hölls FNC stängt under 
några veckor och helger i november och 
december. 

Uppfattningen hos personalen på Naturcen-
trum var att många förstagångsbesökare, 
ovana och oerfarna kom till Fulltofta under 
pandemin. Fulltofta Naturcentrum visar sig 
vara en viktig inkörsport för ”naturovana” som 
gärna söker sig till ett ställe där de vet att det 
finns såväl personal som toaletter och café. 

Även i övriga delar av Fulltofta som Bjeveröd 
och Fiskarhus var besöksantalet högt under 
året. Rapporter om fulla parkeringar samt 

höga besökssiffror på webben visar att Full-
tofta är populärt.

I utställningsdelen på Fulltofta Naturcentrum 
har besökare under året kunnat se en större 
utställning, ”Folk och Fä i Fulltofta” med lokal 
kulturhistoria om elva torpruiner. Till utställ-
ningen skapades en tillfällig slinga med tillhö-
rande karta. Senare under året öppnades även 
utställningen Ängen med Skånes hembygds-
förbund. I augusti uppmärksammade vi att 
Fulltofta varit i våra stiftelsers ägo i 100 år 
med en ny utställning samt vandringsföredrag. 

Hösten stora satsning var vår svamputställ-
ning som kompletterades med aktiviteter. 
Under en helg i oktober mötte svampkonsu-
lenter upp utomhus för frågor om svamp. 
Även höstlovet genomsyrades av svamp i de 
aktiviteter som anordnades och maten som 
tillagades i caféet.
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genom upplevelse, lek, berättande och 
skapande vill vi ge nycklar till skolelever för att 
”öppna” naturens fantastiska värld. Tillsam-
mans med våra naturvägledare kunde åk 3 i 
grundskolor tillsammans med lärare upptäcka 
livet i vatten och skog i projektet Nycklar till 
naturen.

På årets höstvandring, Vi möts i skogen, bjöd 
vi in skolklasser i åk 4 att följa med oss ut i 
skog och natur i något av Stiftelsen Skånska 
Landskaps strövområden. Gemensamt gjorde 
vi små stopp där vi upptäckte och utforskade 
det vi såg och mötte. När vi kom fram till vår 
lägerplats för dagen gjorde vi upp eld, grillade 
och åt medhavd lunch.

Under sommaren erbjöds även aktiviteten 
”Äventyrscamp” ett heldagsäventyr i Klåveröds 
vackra strövområde med övernattning i vind-
skydd för de som ville och vågade. En aktivitet 

för barn/ungdom 8-15 år med förälder. I 
samarbete med föreningen Makalösa, en för-
ening för ensamstående med barn, provade vi 
på bland annat paddling och håvning i Snoge-
holmssjön.

Under året genomfördes ett stort antal fri-
luftsaktiviteter som lockade cirka 3800 vuxna, 
barn och äldre. Utomhusmatlagning, lunch-
vandringar, vulkanvandring, fotovandring, 
svampexkursion och Hela Skåne sover ute är 
några exempel. Ännu en stor satsning var 
nybörjarvandringar med syfte att locka ut oer-
farna och ovana vandrare att bli mer trygga på 
vandringsstigar. Ett nytt grepp under pande-
min var att erbjuda flera självgående aktivite-
ter. Under vintern välkomnades familjer att 
möta trollet i Vedema och lyssna på fasliga 
berättelser i filmer som kunde laddas ned via 
QR-koder längs en vandringsled.

Aktiviteter lockade tusen-
tals vuxna och barn
Nästan 5000 barn och vuxna deltog i våra aktiviteter såsom nybörjar-
vandringar, utomhusmatlagning och sovaute-event. Av dessa ingick 
1200 elever i årets två skolprojekt.

Utepedagogik och friluftsaktiviteter
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•  Elever i utomhuspedagogik: 1208 elever och 143 lärare/pedagoger.
• Barn och vuxna i lovaktiviteter: 1609 pers.
• Programaktiviteter vid FNC/Fulltofta: 460 pers.
• Programaktiviteter övriga strövområden: 316 pers.
• Hela Skåne sover ute: uppskattart till 500 -700 pers.
• Vandringar för nybörjare: 800 pers.

I siffror:



såväl lärare som elever ser lärandet i och 
om naturen som en viktig del i integrationen 
av nya svenskar. Med finansiering från Skogs-
sällskapet har projektet ”Naturen som arena” 
drivits under tre år. I augusti lämnades slut-
rapporten till projektet i form av den uppskat-
tade skriften Naturen som area som 
sammanfattar våra erfarenheter, tankar, gri-
pande och spännande möten i skogen under 
det treåriga projektet. 

Under hösten planerades bland annat ett 
erfarenhetsseminarium, som dock fick ställas 
in på grund av pandemin. Förhoppningsvis 
kommer ett seminarium att genomföras 
under våren 2021.

Alla inplanerade skogsdagar utom en fick stäl-
las in under året, även detta på grund av pan-
demin och distansundervisning. Efter 
sommaren var restriktionerna något lättare 
men covid-19 satte käppar i hjulen för de 
flesta skolorna att få åka buss tillsammans.

I september-oktober kunde vi ta emot mindre 
grupper och några folkhögskolor fick möjlig-
heten att delta. 

I projektet SFI Skåneleden nådde vi under tio 
tillfällen ut till 166 elever och 15 lärare. Vi var 
på Skåneleden och i fem av våra strövområ-
den; Vedema, Breanäs, Möllerödsjö, Klåveröd 
och Fulltofta. 

Deltagarna har fått uppleva den svenska natu-
ren och prova på friluftsliv som att promenera, 
paddla och fiska. Kroppen mår bra, fysiskt och 
psykiskt, av att vara i naturen. Lägerelden och 
maten står alltid i fokus och mötet med den 
svenska naturen har skett på lugnt och krav-
löst sätt. Allemansrättens rättigheter och 
skyldigheter är viktiga pusselbitar som delta-
garna på ett naturligt sätt tagit del av. 

Natur blev en trygg plats 
för lärande och integration

I siffror:

Naturen ger många positiva effekter för välbefinnandet: lugn, vila, 
energi och trygghet. I integrationsprojekt har vi nått grupper som kan 
ha det svårare att komma ut i naturen. Resultaten finns nu i en rapport.

• 180  SFI-elever, varav 15 lärare, har varit ute i naturen  med naturvägledare. 

Integration
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Hundratusentals sökte info 
om uteliv i strövområden

Kommunikation och marknad

antalet webbesök har nästan fördubblats 
under året. Mest söktryck är det på undersidor 
om Fulltofta, Snogeholm och Klåveröd, områ-
den där vi också sett fulla parkeringar. 80 pro-
cent av webbesökarna är också nya användare. 
Under året har mycket kraft lagts på informa-
tion med ”nybörjarfokus”, men även sökords-
optimering samt betald medverkan i annons 
på Google samt Hitta.se

Samma ökningstakt syns i sociala medier.  
Antalet följare har ökat rejält på Instagram 
genom fler inlägg med rörligt material, kam-
panjer, engagerande inlägg och interaktion 
med följare. Räckvidden har varit enorm: våra 
inlägg på Instagram har setts av 490 000 per-
soner. Samma nivå syns även för Facebook, 
480 000 personer. Generella strategier för 
marknadsföringen var att visa på naturens 
möjligheter till stärkt hälsa, vila, utflykter och 
möten, men också guida till ”okända” ströv-
områden för att minska trängsel och kanali-
sera folkströmmar, informera om 

parkeringsvett, allmän hänsyn och #allemans-
skyldigheten. Våra digitala kanaler har även 
använts som betald annonsplats på för våra 
friluftsaktiviteter. Program sänds också ut 
digitalt till bibliotek och kommuner. 

En ny Skryllefolder togs  fram i samarbete 
med Lunds kommun, Friluftsfrämjandet och 
Länsstyrelsen. Nya foldrar för Fulltofta, Klå-
veröd och Snogeholm trycktes också.
Samarbetet fortsatte med Skånetrafiken som 
sände cirka 20 inslag under året, oftast om 
”okända” strövområden. Under maj sändes 
också en betald hemester-film samt inslag om 
Hela Skåne sover ute.

Samarbete har inletts med visitskane.se 
angående artiklar samt att strövområden ska 
synas på besökskartan. Andra samarbeten 
sker löpande med Länsstyrelsen/Skånsk 
Natur, RS, Visitmittskåne, kommuner samt 
Barnens Skåne där vi annonserat om utflykts-
tips för barn i 19 strövområden. 

Antalet webbesök och följare i sociala medier har fördubblats under 
året. Fokus har varit att inspirera oerfarna att ta sig ut, kanalisera till 
okända strövområden och informera om allemansrätt.

I siffror:
• Unika besökare på vår webbplats: 207 000  (2019: 114 000).
• Antal följare på Instagram: 4900  (2019: 2300).
• Antal följare på Facebook: 7000 (2019: 5300).
• Beställda strövområdesfoldrar: 33 400 (2019: 31 126).
• Sidvisningar av pressutskick på Mynewsdesk: 10 560 (2019: 14 300).



stiftelsen har under året haft kontinuerlig 
dialog med alla 32 Skåneledskommuner, där 
såväl uppstartsträffar som tillsynsfrågor har 
avlöst varandra. 

Skötselutbildningen som genomförs två 
gånger/år fick på grund av pandemin under 
våren anordnas digitalt och under hösten i 
fält, med drygt 30 deltagare totalt. Med hjälp 
av statusinventeringar och stickprovskontrol-
ler, har Skåneledsteamet kunnat kvalitets-
säkra 13 kommuner i fält. 

Digitala kartor för Skåneledens ledsträckning 
och lägerplatser har uppdaterats och ett nytt 
datalager med alla vattenposter har tagits 
fram. All data används för att uppdatera såväl 
Skåneledens hemsida som det digitala kart-
verktyget Viewranger. Vidare har Skåneleds-
teamet besvarat frågor som inkommit via 
diverse digitala kanaler. 

En ny delled, SL6 Vattenriket, invigdes i maj 
där fas 1 av 3 nu står klar. Större ledändring 

har påbörjats söder om Ängelholm, i Höör 
samt i Trelleborg. 

Skåneledsteamet har fortsatt sitt arbete med 
att ge diverse ledintressenter i Skåne stöd 
och råd kring arbete med flera grenar inom 
friluftslivet, och har även varit referens i 
gränsöverskridande arbete med närliggande 
regioner. 

Stiftelsen Skånska Landskaps Skåneleds-
team har varit utförare av ett projekt med 
nybörjarvandringar, där 32 vandringar med 
cirka 25 deltagare per tillfälle genomfördes. 

Teamet har, i samverkan med Region Skåne, 
arbetat med att ta fram ett nytt Skåneleds-
avtal mellan regionen och Stiftelsen Skånska 
Landskap.

Skåneleden riktas mot fler 
för bättre folkhälsa
När Skåneleden 2020 nådde visionen om exportmogen led av interna-
tionell standard, väntar nya utmaningar. I takt med ett allt intresse för 
friluftsliv nyttjas Skåneleden både för friskvård och besöksnäring.

Skåneleden
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I siffror:
• Ca 5 mil ny led invigdes på SL6 Vattenriket.
• Underhåll av Skåneledens olika delleder på totalt 130 mil.



vi har i år haft högre kostnader för stäng-
selvård med bland annat två större objekt 
inom Vitemölla naturreservat. Ett stängsel är 
satt med stor anpassning till den rödlistade 
gråa ladlaven. Denna gynnas av våra egenpro-
ducerade ekstolpar satta i rätt väderstreck och 
med alla gamla stolpar kvar för kontinuitetens 
skull. 

Behovet av åtgärder i våra sandmarker har än 
så länge inskränkt sig till medialt intressant 
harvning med häst för att hindra igenväxning i 
sandblottor samt manuell bortgrävning av 
vresrosor. 

Naturvårdsröjning i år mestadels utförd i Full-
tofta, Lillehem, Vitemölla och Orup delvis med 
visst bidrag från Länsstyrelsen i biotoper med 
grova ädellövträd, men mestadels röjning i 
betesmark. 

I år har vi även haft god hjälp av Länsstyrel-
sens arbetslag vid Fulltofta Fiskarhus där de 

gamla ekarna har röjts fram med stor hänsyn 
till buskskikt och skapande av död ved. Detta  
blev också starten till en ny stig som kommer 
att bli klar nästkommande år.

Getterna har även i år betat sly i hagarna med 
gott resultat. Vi har ”getsäkrat” ny betesmark 
på cirka tio hektar under sommaren till nytta 
för kommande restaurering. På Fulltofta har vi 
utfört slåtter och betesvård samt röjning av 
torpruiner och fornminnen enligt vårt årliga 
schema. Inom SemiAquaticLife har grävningar 
utförts för att gynna strandpaddan i Järaval-
lens strövområde och naturreservat.

I Västra Bosjökloster har stigmarkeringar 
gjorts i samarbete med Länsstyrelsen. Även 
röjning samt gräsbränning i till exempel Frise-
boda strövområde skedde tillsammans med 
myndigheten.

Natur- och kulturmiljöer 
vårdas och utvecklas
Vi sköter om våra marker så att biologisk mångfald och olika landskaps-
typer bevaras och utvecklas genom till exempel naturvårdsröjning av ek, 
stängselvård, slåtter och betesmark med getter. Vi vårdar, synliggör och 
ökar framkomligheten till kultur- och fornminnen.

Naturvård och kulturmiljö

I siffror:
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• Naturvårdsröjning/Sandlife : 5 ha mark (2019: 22,5 ha).
• Övrig naturvårdsröjning: 22 ha mark (2019: 29,5 ha).
• Slåtter: 10 hektar mark (2019: 11 ha).
• Hägn: 36,5 hektar mark (2019: 0 ha).

• Restaurering med getter:  16,5 ha mark (2019: 9,5 ha).
• Skötsel torpruiner/fornminnen: 33 st (2019: 33 st).
• Naturvård m h a Länsstyrelsen: gräsbränning, röjning 

och stigmarkering: 5,2 ha och 2 km (2019: 13,5 ha).



stiftelsen skånska landskap är mark-
ägare till 11 674 hektar mark varav 8872 
hektar är produktiv mark.

Under första halvåret har vi haft fokus på att 
med våra åtgärder bromsa utvecklingen av 
granbarkborren genom att avverka angripna 
samt nedsatta granar och avveckla äldre och 
nedsatta bestånd. 

Det varma och torra vädret under 2018 har 
gjort våra skogar i allmänhet, och gransko-
garna i synnerhet, mycket stressade och 
känsliga för ytterligare störning som exempel-
vis höga stammar av granbarkborrar utgör 
Även om både 2019 och 2020 vädermässigt 
har varit mer normala år, fortsätter angreppen 
i våra skogar.

Vi har under våren gallrat barrskog och under 
hösten inledde vi gallring av ädellövskog. 
Åtgärderna i våra ädellövskogar har 

huvudsakligen utförts med inriktning på att 
skapa olikåldriga och varierade bestånd, så 
kallat hyggesfritt skogsbruk. 

Slutavverkning av gran utfördes i början av 
året bland annat vid infarten till Fulltofta 
Naturcentrum samt vid Stavröd. Vi har i år 
större intäkter än budgeterat då behov funnits 
att stabilisera stiftelsens likvida medel.

Årets planteringar och röjningar har legat på 
en normal nivå 2020 efter en nedgång under 
2019 på grund av resursproblem gällande röj-
ning hos vår entreprenör. Föryngringarna har 
klarat sig bra trots viss avgång under sensom-
marens torka.

Skogsbruk med hänsyn till 
miljön och sociala värden
Vårt uppdrag är att förvalta egen och fem andra stiftelsers mark. På 
delar av marken bedriver vi skogsbruk, som inte bara ger avkastning till 
stiftelserna utan också tar hänsyn till miljön och sociala värden.

Skogsbruk

I siffror
• Byte av trädslag fårn gran och lärk till naturliga trädslag (tall och löv), 8,2  hektar.
• Procentandel av föryngringsarealen, 27,1 proc.
• Åtgärder som leder till hyggesfritt skogsbruk, 58 hektar.                                                                                     
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Idag är all jordbruksmark på stiftelsens 
fastigheter utarrenderade till lokala brukare. 
Likaså är jakten utarrenderad i samtliga områ-
den med jaktförbud lördagar, söndagar och 
helgdagar på de marker som är strövområden. 
Samspelet mellan jaktarrendatorer, förvaltare 
och allmänhet fungerar bra. Flera hundklubbar 
bedriver regelbunden träning på våra marker.

Ett allt större intresse märks från aktörer inom 
friluftsliv som kommer med förfrågningar om 
att arrangera aktiviteter i våra strövområden. 

Stiftelsen har under åren 2019 samt 2020 
lagt ut stugor samt lägergårdar i Snogeholm 
strövområde på en lokal entreprenör, Snoge-
holm Fritid AB, som dessutom tar hand om 
fiske, kanot- och båtuthyrning. 

I Fulltofta strövområde har de två stugorna 
som tidigare korttidsuthyrdes, hyrts ut på lång 
tid till boende samt en ridverksamhet.

Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde fiskeverk-
samheten Bjeveröds Sportfiske i Fulltofta 
strövområde. Flera skäl låg bakom beslutet. 
Vattenmiljön i Kvesarumsån krävde insatser 
och området skulle utvecklas för verksamhe-
ter riktade till barn.

Uthyrda byggnader och 
marker lyfter lokala näringar 
Under året hyrdes våra byggnader i Snogeholm ut till en lokal entrepre-
nör som vill utveckla besöksnäringen. Byggnaderna i Fulltofta långtids-
uthyrdes till ridverksamhet samt privatpersoner. I övrigt arrenderas vår 
mark ut till exempelvis bete, jordbruk, jakt och friluftsverksamhet.

Arrenden och fastigheter Arrende och fastigheter

• Antal byggnader 113 stycken, varav 30 utarrenderade/uthyrda. 
• Markinnehav 10 816 hektar, varav 200  hektar utarrenderad åker och 750 hektar utarrenderad betesmark.                                                                                    
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under våren har samtliga medarbetare 
engagerats i att ta fram ett nytt styrdokument 
för stiftelsens miljöarbete. Ett seminarium om 
cirkulär ekonomi och avfallshantering anord-
nades i början av året. 

Överenskommelse har träffats gällande väg-
underhåll där en stor del av underhållet nu kan 
skötas av en entreprenör som använder fos-
silfritt bränsle. Påtryckningarna inom skogs-
bruket ger också resultat. Efterhand som 
entreprenörerna byter maskiner övergår de till 
fossilfritt bränsle.

Skräpprojektet i Järavallen har fortsatt och 
utökats med fyra askkoppar finansierade via 
ett Skåneledsprojekt.

Under hösten har styrelsen tagit beslut om ett 
nytt styrdokument för stiftelsens miljö- och 
klimatarbete. Vårt övergripande miljömål är att 
bidra till bevarad biologisk mångfald, lägre kli-
matpåverkan, bättre folkhälsa samt hållbart 

resursutnyttjande. Vi ska aktivt bidra till att 
Region Skånes miljöpolicy och miljömål upp-
nås. Vi har gått vidare med att uppdatera 
handlingsplanerna för respektive verksamhet i 
stiftelsen. 

Genom stiftelsernas skogsbruk tillhandahåller 
vi förnyelsebara resurser vilka kan ersätta fos-
sila råvaror. Den växande skogen binder bety-
dande mängder koldioxid.

Styrdokument för miljö och 
klimat
Miljö och hållbarhet har alltid varit ledord för stiftelsen för att få positiv 
klimatpåverkan, bättre hälsa och resursutnyttjande. Ett nytt styrdoku-
ment för miljö och klimat har tagits fram för att kunna följa upp arbetet.

Miljö och klimat
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ar• Nytt styrdokument för miljö och klinat.

• Uppdaterade handingsplaner för alla verksamheter.                                                    
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Stiftelser
Av stiftelsernas totala markinnehav på 10 816 hektar äger Stiftelsen Skånska 
Landskap totalt 2 313 hektar, varav Fulltofta strövområde på 2 076 hektar. 
Övrig mark förvaltar vi åt fem andra stiftelser med anknytning till Region 
Skåne. Genom avtal görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten 
samtidigt som Stiftelsen Skånska Landskap ensam blir ansvarig för drift och 
underhåll.  

Avtal är tecknade med: 

• Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, totalt 2 028 hektar, varav 1 950 hektar är 
strövområden (Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, 
Skrylle, Vitemölla, del av Fulltofta, Arrie och Tjörnedala).

• Stiftelsen O D Krooks donation i M-län, totalt 3 038 hektar, varav 1 943 hektar 
är strövområden (Snogeholm, Klåveröd och del av Fulltofta).

• Stiftelsen O D Krooks donation i L-län, totalt 3 276 hektar, varav 1 694 hektar är 
strövområden (Djurholmen, Vedema, Vedby, Möllerödssjö, Grytåsa och Bocke-
boda).

• Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond, totalt 110 hektar som är strövom-
rådet Finnstorp.

• Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond, totalt 50 hektar, Lärkeröd, som 
inte är strövområde.

Credit s not ava ila ble .
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