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ARRIESJÖN  
 promenera, rida,  
spana fågel, fiska

BREANÄS 
paddla, vandra, fiska,  

vila, bada, tälta

BOCKEBODA  
vandra, träna,  

cykla, rida

DJURHOLMEN  
vandra, vila, njut

FINNSTORP  
meta, vandra,  
promenera

FRISEBODA 
bada, vandra,  
kitesurfa, fiska

FROSTAVALLEN  
vandra, promenera,  

bada, fiska

FULLTOFTA  
vandra, luncha, fika,  
fiska, ha konferens,  

rida, njuta, se utställning

GRYTÅSA  
vandra, promenera,  
rida, plocka svamp

JÄRAVALLEN  
cykla, spana fågel,  

rida, vandra

KLÅVERÖD  
vandra, cykla, fiska,  

klättra, bo över

KRONOSKOGEN  
vandra, bada, cykla,  

surfa

MÖLLERÖDSSJÖ  
fiska, bada, vandra,  

spana fågel

SKRYLLE 
 vandra, cykla, rida,  
träna, promenera,  

fiska, njuta

SNOGEHOLM  
vandra, paddla, spana  

djur, fiska, rida, fika

TJÖRNEDALA  
promenera, njuta,  

se konst, fiska

VEDBY  
vandra, plocka  
svamp, njuta

VEDEMA 
vandra, slå läger,  

plocka svamp

VITEMÖLLA  
bada, vandra, rida,  
surfa, fiska, bada

Våra 19 strövområden spridda över Skåne väntar på  
dig. Vandra på våra markerade vandringsleder, paddla, 
fiska, bada, spana fågel, slå läger, ordna konferens, hyr 
stugor, cykla mtb-stigar eller ge dig ut på ridleder.  
Vi gör det möjligt för alla att vara i naturen. 

Läs på vår webb www.skanskalandskap.se där  
du hittar kartor och tips kring friluftsliv. På Fulltofta 
Naturcentrum finns servering och utställning. 

Välkommen  
ut i naturen!
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AUGUSTI

24-25 
SEPT  
KL 10-17

Upplev naturen i city. Häng med på Malmö Naturfes-
tival, där du träffar våra naturvägledare som har aktivi-
teter för barn. Kika in i ekhotellet, gissa trädet i trädtriss 
och stapla högsta tornet. På festivalen finns även 
våra Skåneledsförvaltare som tipsar om vandring på 
Skåneleden samt våra strövområden. Läs mer på www.
skanskalandskap.se

1-31 OKT  Svamputställning Svamp i folktron i Fulltofta. Vid 
Sagostubben som numera är en Svampstubbe hittar du 
utställningen ”Svamp i folktron” En rolig och informativ 
utställning om gamla tiders syn på svampen och dess 
användningsområde. Läs mer på skanskalandskap.se 

16 AUG - 
31 MARS 

Mötesplats Dovhjorten och Viltspåret i Sno-
geholm. Se vilda djur längs slingan ca 1 km i Sno-
geholm strövområde med startpunkt vid Pengabacksvä-
gen. Läs mer på www.skanskalandskap.se 

1-2 NOV  
KL 16.00-
19.00

Ljus i mörkret - kvällsöppet café i Fulltofta.  När 
mörkret sänker sig välkomnar vi alla till lite ljus. Fulltofta 
Naturcentrum har extra öppet på kvällen. Kom och ät en god 
höstsoppa eller köp grillad korv och värm er vid elden. Kan-
ske vill ni hänga med på Mörkervandring (obs! förbokning) 
eller reflexvandring med lampa för de lite yngre. Vi inviger 
även Vasahusslingan som fått ny reflexmärkning, för dig som 
vill utmana dig på tex. en löptur i mörkret. Läs mer på  
www.skanskalandskap.se  

1-2 NOV  
KL 16.30 

Mörkervandring i Fulltofta. Vi vandrar tillsammans i 
skymningen - i lyktornas sken ändrar världen form och 
våra sinnen förstärks! Hur doftar skogen när det är mörkt? 
Vilka ljud hör du bland trädtopparna? För oss människor 
är mörker och ljus en uråldrig rytm som vi behöver för att 
må bra. Följ med oss på en mörkervandring som avslutas 
vid en öppen eld. Passar för 9-12 år tillsammans med 
vuxen. Föranmälan krävs. 50 kr/pers. Samling 16.30 vid 
Naturcentrum..För de yngsta finns en reflexvandring kring 
dammen. Läs mer på www.skanskalandskap.se

26 NOV- 
9 JAN  
 

Trollvinter i Vedema. Ta del av Trollkungens spännande 
berättelser via QR-kod under en kort promenad runt 
Barsjön i Vedema strövområde. Gå moturs runt sjön, följ 
pilarna. Läs mer på www.skanskalandskap.se

9 OKT 
KL 11-15

Arriedagen - fågel fisk eller mittemellan. Vandra, 
håva efter vattendjur, paddla, skupltera i lera, VR-bonan-
za och kika efter insekter. Träffa oss och våra samarbet-
spartners för en heldag i Arriesjön strövområde. Läs mer 
på skanskalandskap.se

15-16 
OKT 
KL 10-15

Svampälskarhelg i Fulltofta. Hälsa på svampgumman 
Linnea i Sagostubben/Svampstubben i Fulltofta strö-
vområde! Ta med din svampkorg och visa svampgum-
man vad du hittat -är det svampar man kan färga med? 
Eller går de att äta? Linnea vet svaret! Linnea berättar 
även sagor och sägner om svampar. Läs mer om an-
mälan på www.skanskalandskap.se 

28-31 
DEC  
KL 11-14

Vinterlovskul - Trollvinter i Vedema. Trollet är tillba-
ka. Är han fortfarande på dåligt humör? Har han lämnat 
tillbaks älvdrottningens krona? Vågar du smaka på hans 
trolldryck? Följ med ut på trollvandring på egen hand, 1,5 
km, i trolsk natur med berättelser via QR-kod. Trollet är 
på plats nere vid Barsjön där han värmer sig vid elden. Ta 
med fika eller varför inte en korv att lägga på grillen. Läs 
mer på www.skanskalandskap.se 
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