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2021 var friluftslivets år, en nationell 
satsning under ledning av Naturvårdsverket. 
Målsättningen med Friluftslivets år gick helt i 
linje med stiftelsens publika verksamhet. Stif-
telsen deltog på flera sätt genom aktiviteter, 
kommunikation på webb och sociala medier. 

Samtidigt var stiftelsens verksamhet påverkad 
av pandemin. Besökstrycket i våra strövområ-
den och på Fulltofta Naturcentrum har fortsatt 
varit högt, vilket varit glädjande. I år kunde vi 
dra nytta av satsningar och erfarenheter från 
fjolåret och även detta år har parkeringar 
byggts ut på bekostnad av de markägande 
stiftelserna. Strövområdena har budgetmäs-
sigt prioriterats och betydande resurser har 
lagts på sophantering, städning, tvättning, olj-
ning och röjning. Vi har även satsat på att för-
bättra infrastrukturen med bättre och fler 
grillar, bänkar och målat om slingor. En ny 
rekreationsplan har tagits fram och kommer 
att tas i bruk under 2022. 
Stiftelsen bidrar i allt högre grad lokala 

arbetstillfällen genom våra upphandlade 
tjänster för skog och skötsel av strövområden, 
men också via de lokala entreprenörer och 
företag som tar hand om stugor, vandrarhem 
och friluftsaktiviteter som exempelvis nybör-
jarvandringar. Genom medel från Region 
Skåne kunde vi även genomföra arbetsmark-
nadsprojektet ”Naturvärdar” i samverkan med 
kommuner.

En ny skogsstrategi såg dagens ljus under 
året. Strategin tydliggör vår inriktning mot 
mångbruk där vi förenar uthållig virkesproduk-
tion med biologisk mångfald, rekreation och 
klimatnytta.

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

Fler fick intresse för uteliv 
Våra strövområden blev vardagsrum för många skåningar under 2021. 
Mellanrummet mellan ute och inne suddades ut under pandemiåren. 
Mer fokus har lagts på att rusta upp och sköta strövområdena.

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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Kvaliteten höjs och service 
bättras i våra strövområden
Infrastrukturen i strövområdena stärktes med bättre ledmarkeringar, ny 
ridled, bättre kartskyltar och fler parkeringslösningar. En ny kartlayout på 
skyltar med pedagogisk, tydlig information tillkom i fem strövområden.

vi arbetar för att besökare ska få en bra 
och trygg upplevelse när de är i våra strövom-
råden och att de möts av en tydlig, välskött 
infrastruktur. Förutom basal strövområdes-
skötsel i form av städning, tvättning, oljning 
och röjning, har vi även satsat på att utöka 
antalet grillar, sittplatser och bänkar och sat-
sat på ommålning av markeringar på ett flertal 
leder.

Alla vägskyltar till strövområdena har kartlagts 
och ett antal nya skyltar har satts upp.
Nya informativa kartskyltar med tonvikt på 
allemansrätt och naturreservatsförskrifter har 
tagits fram i Vedema, Finnstorp, Tjörnedala, 
Vitemölla och Friseboda. Det ska vara enkelt 
att hitta information såväl i naturen som digi-
talt och av såväl miljö- som ekonomiskäl har 
våra slutat att trycka kartfoldrar.

Utsiktstornet Höjehall renoverades tillsam-
mans med Svalövs kommun, Skogssällskapet 

och lokala entreprenörer. Vi utvecklade även 
en ny ridled/ridområde i Friseboda samt för-
längde den befintliga ridleden i Järavallen. 
Intresset för husvagn och husbil har ökat, vil-
ket lett till en strategi kring hur vi ska bemöta 
parkeringsfrågor med olika situationsanpas-
sade lösningar. Fiskestigen renoveras succes-
sivt och beräknas vara klar våren 2022. Ett 
beviljat LONA-projekt för Bjeveröd får bygg-
start 2022.

Tourism in Skåne gjorde mätningar i Fulltofta, 
Järavallen och Snogeholm kring antal besö-
kare. Detta skedde under perioden 1 juli till 1 
nov genom Telia wifi. 

En ny rekreationsplan har tagits fram för att 
kunna ge överblick över skötsel och åtgärder. 
Detta innebär att all infrastruktur är inventerad 
och uppdaterad i den nya planen vilket ger en 
bra grund för fortsatt skötsel och ligger till 
grund för den kommande upphandlingen. 

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: 6 051 gäster (2020: 9 388 gäster).
•  På skanskalandskap.se var Fulltofta den i särklass mest besökta sidan, vilket tyder på högt besökstryck.

I siffror:

Fulltofta Naturcentrum

Pandemin minskade antalet 
besök på Naturcentrum
Pandemiåret 2021 slog hårt mot Fulltofta Naturcentrum som tvingades 
minska ned på öppettiderna. Nya utställningar om träd och uteliv kom 
på plats och en rad aktiviteter genomfördes, även på Besökscentrum.

besöksantalet minskade drastiskt under 
första halvåret, vilket också tydligt märktes i 
caféintäkterna. Besökarantalet minskade från 
2020 års 9388 betalande gäster i caféet till 
årets 6051 betalande gäster. Uppfattningen 
hos personalen på Naturcentrum är att de 
många förstagångsbesökarna som var nyfikna 
att utforska naturen 2020 inte har återvänt 
under 2021. Vi fortsätter att kämpa med att 
få ut de ”naturovana” som gärna söker sig till 
natur med extra service med café, personal 
och toaletter. Under 2020 påbörjades ett 
samarbete med Leader-projektet ”Växa med 
hästkraft” som stärktes allt mer 2021.

I utställningsdelen på Fulltofta Naturcentrum 
har besökare kunnat se utställningarna ”Uteliv 
i Skåne” om vandring, paddling och cykling 
över hela Skåne samt ”Speciella träd”. Besö-
karna har även genom ett fototävling fått 
bidra med egna foton av speciella träd som 
även de ställts ut. I slutet av året anordnades 
en dag med Vintermys i Fulltofta ned pyssel, 
värmande eld och god mat.

Genom annonsering på Facebook och Google 
Business når vi besökare med tips om uteliv, 
aktuella erbjudanden och aktiviteter. Facebook 
och Instagram är också kanaler för att dels 
lyfta info om hänsyn i naturen, dels kanalisera 
besökare till fler parkeringar och närliggande 
strövområden. Tillsammans med vägskyltar 
och vepor vid infarten guidas besökare. 

Ett nytt samarbete inleddes med Tourism in 
Skåne kring tryckta kartan ”Skånekartan” där 
både Fulltofta och övriga strövområden syns. 
På visitskane.se publicerades nya artiklar om 
vandring för barnfamiljer och vandring på 
hemliga ”nya platser” i bl a Fulltofta, Vedema 
och Djurholmen. Friskvårdsprojektet Hittaut 
Skåne lockade ut tusentals motionärer i Full-
tofta, Vedby, Finnstorp, Klåveröd, Friseboda 
och Frostavallen.

På Besökscentrum i Snogeholm gjordes sats-
ningar på miniutställning inomhus kopplat till 
mötesplatser om olika vilda djur ute i ströv-
området. Grodor och kronvilt var i fokus 2021.
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vårens skolprojekt ”Vi möts i skogen-
Arriesjön” för åk 4 samt ”Grodliv i Snogeholm” 
för åk 1-2, startade med begränsat antal del-
tagare på grund av pandemin, men var mycket 
uppskattade. Under tidig höst var pandemilä-
get något lugnare och planerade satsningar på 
skolelever kunde genomföras, bland annat 
”Vilda Vedema” för åk 3. I oktober satsade vi 
på en ny ”äventyrssatsning” för årskurs 5-9 i 
Järavallen och Fulltofta. Ett nytt samarbete 
inleddes med Vellinge kommun och deras 
naturgaranti för åk 4 som innebar skolprojekt i 
Arriesjön Under året samarbetade vi också 
med ett stort antal SFI-skolor.

Satsningar gjordes mot barn, unga och 
utlandsfödda i form av trollsländevandring i 
Fulltofta, parkour i Arriesjön, matlagning utom-
hus i Möllerödssjö samt äventyrscamp i Ved-
ema för familjer och Höstlovskul i Frostavallen. 
Självaktiverande vandring erbjöds i form av 
Trollvinter i Vedema och sinnesslingan ”Bara 
vara”. 

Vi har även haft dialog med lokala föreningar 
för att nå andra ovana grupper. Projektet ”Fri-
luftsliv på svenska” för att fortbilda SFI-lärare 
med Naturskoleföreningen är en sådan sats-
ning. En annan var ”Nybörjarvandringar” med 
32 tillfällen för ovana vuxna. Ett tredje exem-
pel är att vi med två kommuner och föreningar 
satsade på ett nytt friluftsarrangemang ”Arrie-
dagen” som nådde ut till hundratals i bostads-
områden i Malmö.

Genom webb och sociala medier nådde vi 
effektivt hundratusentals skåningar med rik-
tade budskap om uteliv, bland annat under Fri-
luftslivets år. Strategiska samarbeten skedde 
under året, med till exempel Primärvården 
Skåne angående patientinformation, Skåne-
trafiken kring gröna ”restips” till resenärer, Visit 
Skåne kring friluftsinformation samt kommu-
ner angående tips om uteliv. Stiftelsen fick 
rubriker i tidningar som exempelvis Skånska 
Dagbladet, Utemagasinet och Sveriges Radio.

Friluftsaktiviteter och info 
om uteliv nådde tusentals 
Genom grodsafari, skolprojekt, lovaktiviteter, Hela Skåne sover ute och 
nybörjarvandringar nådde vi tusentals vuxna och barn. Via digital kommu-
nikation om uteliv och #allemansskyldigheten nådde vi hundratusentals.

Utepedagogik och friluftsaktiviteter
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•  Elever i utomhuspedagogik: 1579 elever och 114 lärare/pedagoger i fortbildningsinsatser.
• Integrationsarbete: 450 pers
• Barn och vuxna i lovaktiviteter: 687 pers.
• Programaktiviteter vid FNC/Fulltofta: 205 pers.
• Programaktiviteter övriga strövområden: 1005 pers, varav 400 pers under Hela Skåne sover ute.
• Självaktiverande aktiviteter: 1885 pers
• Vandringar för nybörjare: 319 pers

I siffror:



Naturvärdar och andra 
insatser för att gynna jobb 

Arbetsmarknad och gröna jobb

genom stiftelsens verksamhet skapas 
många lokala arbetstillfällen. Framför allt är 
det driften av skogsbruket som ger arbetstill-
fällen i flera led. Skötseln av skogarna upp-
handlas och hela kedjan från plantering, 
röjning, avverkning skapar lokala arbetstillfäl-
len. Även skötsel av skogsvägar samt den 
utarrenderade jordbruksmarken skapar lokala 
arbetstillfällen. Flera av stiftelsernas byggna-
der hyrs ut till olika turismentreprenörer som 
använder dem i sin verksamhet; korttidsuthyr-
ning av stugor, båtuthyrning, vandrarhem, café 
samt bas för turridning.  Även skötseln av de 
19 strövområdena upphandlas och ger genom 
sina underentreprenörer arbetstillfällen för 
flera lokala mindre företag. Friluftsaktiviteter 
mot allmänheten, till exempel vandringar 
genomförs i större utsträckning av lokala före-
tag eller inhyrda entreprenörer.

Nytt för året var också att Region Skåne tillde-
lade stiftelsen 470 000 för att leda projektet 
Naturvärdar” - ett arbetsmarknadsprojekt för 
att kunna minska trängsel och slitage i 

populära rekreations-och naturområden. 
Dessutom kunde värdarna hjälpa människor 
att utöva friluftsliv på ett hållbart sätt, visa 
vägen, förhindra parkeringskaos och mycket 
annat. Totalt arbetade 17 naturvärdar i fyra 
olika kommuner under 10-12 sommarveckor i 
områden som Vitemölla, Knäbäckshusen, 
Arriesjön och Vedema. Metoden gick ut på att 
stiftelsen utbildade naturvärdar i värdskap 
samt kunskaper om friluftsliv och hänsyn i 
naturen. Värdarna anställdes av kommunerna 
med anställningsstöd eller motsvarande. Pro-
jektet blev lyckat och fortsätter under 2022. 
Utöver projektmedlen på 470 000 kr tillkom 
lönekostnader från kommunerna samt Arbets-
förmedlingen. 

Ännu ett projekt för personer som står utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden är Leaderpro-
jektet ”Växa med hästkraft” som utvecklade 
verksamheten i Fulltofta under förra året.

Entreprenörer har fått chansen att hålla i friluftsaktiviteter, upphandlade 
företag tar hand om naturvård och unga anställs som naturvärdar. När 
tjänster och service behövs i naturen gynnas företag och lokala jobb.



Eftertraktad kunskaper om 
uteliv via Skåneledens team 
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på kunskaper hos Skåneledenteamet 
när det gäller koordinering och förvaltning av friluftsliv. Under året invig-
des fem mil ny led och underhåll skedde av 130 mil befintlig led.

Skåneleden
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I siffror:

enligt vårt avtal med Region Skåne koor-
dinerar vi förvaltningen av Skåneleden. Upp-
startsmöten har hållits med alla kommuner, 
inklusive Söderåsens nationalpark. Stöd till 
ledansvariga tjänstepersoner har skett fortlö-
pande. 

Skåneledsteamet har uppdaterat metodiken 
för kvalitetskontroller i fält och har bland annat 
anpassat fältarbetet efter hur mycket assis-
tans regionen behöver inom andra områden. 
Skötselutbildning har genomförts enligt plan 
med totalt 40 deltagare. Kvalitetssäkring av 
leden i fält har utförts genom stickprovskon-
troll och inventering i elva kommuner, och 
teamet har koordinerat nya leddragningar i 
tolv kommuner. 

Teamet har varit delaktiga i utbildning av 
naturvärdar och samordning inom projekt med 
nybörjarvandringar, i olika forum kring frilufts-
liv, i dialog kring utveckling av mountainbike, 
kanot och nationella låglandsleder, i dialog 
med destination Söderåsen, MittSkåne och 

Europark och som stöd till kommuner i dialog 
med markägare. Teamet har även arbetat kon-
tinuerligt med en belastningskarta över natur-
områden i Skåne.

Genom stiftelsens Skåneledsteam möter vi 
många kommuner, friluftsorganisationer och 
en stor del besökare till såväl Skåneleden som 
till stiftelsens strövområden. Vi ser en fortsatt 
hög efterfrågan på de kunskaper som finns 
samlade hos teamet när det gäller koordine-
ring och förvaltning av friluftsliv. 

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



vi fick under första halvåret mycket 
arbete med att iordningsställa större arealer 
betesmark vid byte av arrendatorer. Det har 
handlat om både röjning i betesmarker, reno-
vering och komplettering av stängsel, säker-
ställa vattentillgång för djuren samt överföra 
stödrätter och genomföra åtskilliga samråd 
med Länsstyrelsen. 

Vi har även kompletterat andra stängsel för att 
kunna ha flera olika djurslag i beteshagarna 
vilket är nödvändigt bland annat vid restaure-
ringsåtgärder. Vi fortsätter att använda getter 
vid restaurering.

Länsstyrelsens arbetslag har utfört röjningar 
inom Fulltofta naturreservat. I mars invigde vi 
Naturstig Fiskarhus samma dag som vårt 
arbete i naturreservatet uppmärksammades 
genom besök och medverkan i Naturmorgon i 
SVT P1. Samarbetet med Länsstyrelsen fort-
sätter på ett konstruktivt sätt, särskilt i de 

områden där Länsstyrelsen är reservats-
förvaltare. Positivt är att vi fått nya arrendato-
rer, vilka gör ett viktigt jobb för att utveckla 
den biologiska mångfalden.

Våra åtgärder var huvudsakligen utförda i 
skyddade områden eller områden med höga 
natur- och kulturvärden. Vi har dessutom tagit 
hand om torpruiner, kultur- och fornminnen 
samt slåtter i våra områden.

Två nya naturreservat har bildats i våra ströv-
områden under året: Klåveröds naturreservat 
och Bjäret i Frostavallen.

 

Naturvård genom röjning, 
slåtter och betesdjur i fokus
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 och ökar 
framkomligheten till kultur- och fornminnen.

Naturvård och kulturmiljö

I siffror:
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• Naturvårdsröjning/Sandlife : 2 ha  (2020: 5 ha.
• Övrig naturvårdsröjning: 9 ha  (2020: 22 ha).
• Slåtter: 10 ha  (2020: 10 ha).
• Hägn: 15,4 ha  (2019: 36,5 ha).

• Restaurering av getter: 18,9 ha  (2020: 16,5 ha).
• Skötsel torpruiner/fornminnen: 33 st (2020: 33 st).
• Naturvård m h a Länsstyrelsen: gräsbränning 0 ha, röjning  

4 ha,  nytt hägn, 4,5 ha  (2020: 5,2 ha och 2 km).



stiftelsen skånska landskap är mark-
ägare till 10 809 hektar mark varav 8872 
hektar är produktiv skogsmark. Vårt uppdrag 
är att förvalta egen och fem andra stiftelsers 
mark.

Flera år av bekämpning av granbarkborrar i de 
skogliga åtgärderna visade äntligen att 
angreppen minskar kontinuerligt. Avverkning 
har skett enligt plan med gallring i olika typer 
av bestånd och föryngringsavverkning i gran.

Årets planteringar har gått bra men med rela-
tivt mycket snytbaggegnag. Vi har i år i Full-
tofta planterat två större objekt med ek efter 
avverkad granskog. Under hösten har vi röjt 
stora areal barr- och lövskog i Fulltofta.

Våra avverkningar i yngre- och medelålders 
bokdominerade bestånd utförs idag huvud-
sakligen med inriktning på hyggesfritt skogs-
bruk. Måluppfyllelsen avseende hyggesfritt 
skogsbruk och omföring av trädslag från gran 

är därmed med råge uppfyllda. Vissa mängder 
grot (grenar och toppar) har inte flisats enligt 
plan. En eftersläpning som delvis beror på 
överskott och prispress gällande biobränslen. 

Skogsbruksstrategin har uppdaterats under 
hösten av en projektanställd person. Strategin 
kommer att vara ett viktigt hjälpmedel för att 
anpassa vårt skogsbruk till framtidens klimat, 
utveckla biologisk mångfald och rekreations-
värden i stiftelsens skogar.  Under hösten 
anställdes även en ny skogsförvaltare, vilket 
möjliggör ett ökat samarbete med forsk-
ningen och en satsning på kunskapsspridning 
i form av skogliga exkursioner.

Ny skogsstrategi ska ytter-
ligare stärka klimatnyttan
I skogsbruket tar vi större hänsyn till miljön och sociala värden genom 
hyggesfritt skogsbruk, övergång till naturliga trädslag och anpassning 
till uteliv.  Metoder som är ledstjärnor i vår nya skogsbruksstrategi.

Skogsbruk

I siffror
• Byte av trädslag från gran och lärk till naturliga trädslag (tall och löv), 24,8 hektar (2020: 8,2  hektar.)
• Procentandel av föryngringsarealen, 34 procent (2020: 27,1 procent.)
• Åtgärder som leder till hyggesfritt skogsbruk, 66 hektar  (2020: 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.

Under året tecknades nytt avtal med en aktör 
för Klåveröds vandrarhem som renoverat rum-
men och satsat på cafeverksamhet, varpå 
namnet byttes till Klåveröd Logi & Cafe. 

Den gamla tegelfabriken i Arriesjön var nära 
att rivas, men räddades i sista stund när en 
kulturbyggnadsintresserad köpare dök upp. 
Lokalen renoveras nu med varsam hand bygg-
naden med sikte på att rymma ett popup-café 
redan till sommaren 2022 och på sikt förhop-
pingsvis ett mindre naturcentrum, kulturverk-
samhet och inhyrda företagare.

I Fulltofta och Snogeholm är stugor och övriga 
byggnader långtidsuthyrda till entreprenörer 
som satsar på korttidsuthyrning av stugor 
samt ridverksamhet.

Ett allt större intresse märks från aktörer inom 
friluftsliv som kommer med förfrågningar om 
att arrangera aktiviteter. Genom ett nytt bok-
ningssystem kan vi enklare ta hand om och 
planera för dessa inkommande frågor för att 
undvika krockar i naturen. Ett exempel är bas-
tufllotten i Arriesjön som hyrdes ut till frilufts-
verksamhet för paddleboards och bastu.

Uthyrda byggnader och 
marker lyfter näringar 
Arriesjöns tegelfabrik såldes till en aktör som påbörjat restaureringen 
och Klåveröds vandrarhem togs över av ny arrendator. Byggnaderna i 
Fulltofta samt Snogeholm är fortsatt uthyrda till entreprenörer. I övrigt 
arrenderas vår mark ut till bete, jordbruk, jakt och friluftsverksamhet.

 Arrende och fastigheter

• Antal byggnader 112  stycken, varav 30 utarrenderade/uthyrda. 
• Markinnehav 10 809  hektar, varav 200  hektar utarrenderad åker och 750 hektar utarrenderad betesmark.                                                                                    
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det blir allt tydligare att skogens roll för 
att nå klimatmålen är betydande. Dels genom 
att fossilfritt bränsle kan framställas ur
skogsprodukter, dels genom själva skogstill-
växten som binder betydande mängder kol. 
Skogsråvara ersätter även oljebaserade råva-
ror i allt fler andra produkter inte enbart inom 
byggsektorn utan även kläder, plaster med 
mera.

Hur skogens potential bäst tas tillvara framö-
ver är idag en öppen fråga. Trycket på skogs-
marken och skogsråvaran förväntas öka 
betydligt i framtiden samtidigt som det finns 
starka krafter som vill lämna skogen orörd. 
Rättsutvecklingen gällande svenska domsto-
lars tolkning av EU-direktiv gällande artskydd 
väcker idag fler frågor än vad de ger svar. 

Debatten kring svenskt skogsbruk beskrivs i 
dagsläget ofta som ett skyttevärnskrig. Stif-
telsen hoppas genom sitt mångbruk kunna 
bidra till arenor för dialog mellan olika parter 

och synsätt gällande ett hållbart och ansvars-
fullt brukande av skogen.

Året inleddes med en kartläggning av perso-
nalens tjänsteresor under åren 2019/2020. 
Kollektivt resande har på grund av pandemin 
minskat under 2020/2021. Vidare gjordes en 
undersökning om hur mycket fossilt bränsle 
stiftelsen använde sig av inom olika områden. 
Vi ser en stor minskning gällande skogstran-
sporter som använder mer tallolja och HVO 
100. År 2012 låg siffran för användning av 
fossilfritt bränsle på 5 procent, år 2020 på 80 
procent och 2021 på cirka 90 procent. Dessa 
framsteg har vi uppnått genom att ställa krav 
vid upphandlingar på användande av ny teknik 
i maskiner.

Den nya framtagna miljöhandlingsplanen från 
2020 används i stiftelsens olika verksamheter. 

Skogen viktig del i vårt 
miljöarbete
Miljöarbetet ligger i framkant i stiftelsens verksamheter, till exempel allt 
mer digital kommunikation till besökare och minskad användning av 
fossilt bränsle. Skogen är sig en viktig faktor för att nå klimatmålen.

Miljö och klimat
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aR• Miljöplanen används i stiftelsens verksamheter.

• Användning av fossilfritt bränsle i avverkningsmaskiner : 92,8 procent                                        
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Stiftelser
Av stiftelsernas totala markinnehav på 10 809 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 2 024 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 3 272 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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