
 

 

Arriesjön vandreområde, Vellinge 

Ti kilometer fra Malmø ligger Arriesjön, som er en skøn oase, hvor man kan gå ture, nyde 
naturen, bade, ride og fiske. Her er tre korte vandrestier: Blå led på 1,5 km, en sti på 1,3 km, 
som egner sig til kørestole og barnevogne, samt en ridesti på 3,2 km, hvor man også kan gå. I 
området er der flere grillpladser, toiletter og bænke, som du kan se på vores kort. Hvis du vil 
fiske, skal du købe fiskekort. 

Hele vandreområdet er et naturreservat, Arriesjön-Risebjär, hvilket blandt andet betyder, at 
hunde altid skal være i snor, at du ikke må have åben ild uden for faste bålpladser, og at du 
ikke må parkere campingvogn/autocamper natten over. På 
www.skanskalandskap.se/arriesjon kan du læse mere og se et kort over området 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Bockeboda vandreområde, Kristianstad 

Bockeboda ligger på Nävlingeåsen, hvor der er dyb bøgeskov og flere hundrede år gamle 
egetræer. Her kan du vandre, gå ture, cykle, ride og træne. I området er der ni afmærkede 
vandreruter, fx Natur- og kulturstigen på 6 km, Grönt spår på 7,5 km og Gul led på 15,3 km. 
Der er også et mountainbikespor på 6,4 km, en ridesti på 2,4 km samt en sti egnet til 
kørestole på 1,9 km. I området er der også løberuter, forhindringsbane, træningsredskaber, 
grillpladser og toiletter, som du kan se på vores kort. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/bockeboda  

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Breanäs vandreområde, Östra Göinge 

Breanäs føles nærmest som en vildmark med gammel fyrreskov, mosbegroet skovbund og 
lys løvskov ved søen Immeln. Her kan du vandre og gå ture på tre afmærkede vandreruter, 
Sjöstigen på 3,4 km, Stenstigen på 2 km og en kort sti på 300 meter, som er egnet til 
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barnevogne og kørestole. Skåneleden passerer gennem området. Her kan man også sejle i 
kano, fiske og bade. Hvis du vil fiske, kræver det dog fiskekort. I området er der desuden 
flere faste grillpladser, toiletter og bænke, som du kan se på vores kort. Læs mere og se 
kortet på www.skanskalandskap.se/breanas 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Djurholmen vandreområde, Ängelholm 

Djurholmen ligger på Hallandsåsens sydlige side et stykke fra Ängelholm. Nyd de smukke 
tørvemarker, en kløft med små vandfald og den dybe bøge- og granskov. Her er tre 
afmærkede vandreruter: Mossestigen på 3,8 km, Källstigen på 1,5 km samt 
Gubbalyckestigen på 1,5 km. Her er faste grillpladser, toilet og bænke, som du kan se på 
vores kort. 

En del af området, Djurholmamossen, er et naturreservat, hvilket blandt andet betyder, at 
hunde altid skal holdes i snor, og at åben ild ikke er tilladt. Der er grillpladser ved 
parkeringspladsen. På www.skanskalandskap.se/djurholmen kan du læse mere og se et kort 
over området. 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Finnstorp vandreområde, Svalöv 

På Söderåsens sydlige skråninger uden for Svalöv ligger vandreområdet Finnstorp. Det er et 
populært udflugtsmål med kuperet bøgeskov, områder med plantet granskov og en 
åkandedam, hvor du kan vandre, gå ture, fiske og nyde naturen. Følg en af de fem 
afmærkede vandreruter, fx Gröna gången på 2,7 km, Håkans väg på 2,4 km eller stien på 200 
meter, som er egnet til kørestole og barnevogne. Du er velkommen til at fiske i 
fiskedammen. Det er gratis, og du behøver ikke at have fiskekort. Her er også faste 
grillpladser, toilet og bænke, som du kan se på vores kort. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/finnstorp 

 

Friseboda vandreområde, Kristianstad 

Tæt på Kristianstad ligger Friseboda vandreområde, hvor du kan nyde lange sandstrande, 
klitter og forfriskende svømmeture. I den gamle fyrreskov er der små stier, som er nemme at 
vandre på, og et rideområde. Der er ingen afmærkede ruter i dette område, som er et 
naturreservat. Cykelruten Sydostleden passerer gennem området, men du må ikke cykle 
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uden for cykelstien. Fra parkeringspladsen kan man komme ned til den nordlige strand og 
den nordlige udsigtsplatform via en gangbro, som også er egnet til kørestole og barnevogne. 
Skåneleden passerer gennem området. Her er ingen faste grillpladser, men derimod toiletter 
og bænke, som du kan se på vores kort.  

Hele vandreområdet er et naturreservat, hvilket betyder, at det blandt andet er forbudt at 
grille i området, cykle uden for cykelstien, have hunde løs og lade campingvogn/autocamper 
stå i området natten over. Du må derimod gerne overnatte i telt. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/friseboda 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Frostavallens vandreområde, Höör 

Frostavallens vandreområde byder på stor variation. Mellem de to glitrende søer Vaxsjön og 
Dagstorpssjön er der dybe løvskove, åbne græsningsarealer, buldrende bække og skånske 
vulkaner. Her er otte afmærkede vandreruter, blandt andet Bjäretslingan på 3,3 km, 
Långstorpsslingan på 9,9 km og Ullstorpsslingan på 4,3 km. Vaxsjöslingan på 2,9 km er egnet 
til kørestole og barnevogne.  Skåneleden passerer gennem området. I området kan du også 
fiske, bade og sove i shelter. Toiletter, faste bålpladser og bænke kan du se på vores kort. 
Husk, at du skal have fiskekort for at fiske. 

I vandreområdet er der tre naturreservater. I Frostavallen-Ullstorp må du blandt andet ikke 
ligge i telt eller have åben ild uden for de faste grillpladser. I Dagstorp og Bjäret må du heller 
ikke have åben ild uden for de faste grillpladser, og du skal have hunden i snor hele året. Læs 
mere på www.skanskalandskap.se/frostavallen 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Fulltofta vandreområde, Hörby 

Fulltofta vandreområde er et vandringsparadis med 15 forskellige vandreruter i forskellige 
længder, fx Dansbanerundan på 5,3 km, Bäckaslingan på 4,3 km og Ravinslingan på 1 km, 
hvor man kan køre med barnevogn og kørestol. Her finder du også Fulltofta Naturcentrum 
med information om friluftsliv, udstillinger, café, konferencelokaler og aktiviteter. 
Landskabet er varieret med dybe skove, åbne lysninger og græsningsarealer med flere 
hundrede år gamle egetræer, damme og små bække. I området kan du ride, mede, grille, 
bade og sove under åben himmel. Her er faste grillpladser, sheltere, udsigtstårne, toiletter 
og bænke, som du kan se på vores kort. Skåneleden passerer gennem området. 
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Området omfatter tre naturreservater. I Fulltofta gård må du kun slå telt op og parkere 
campingvogn i de markerede områder, og i Fulltofta Häggenäs må du ikke have hunden løs, 
have åben ild, ligge i telt eller parkere en campingvogn. I Östra Fulltofta må du ikke have 
hunden løs, og åben ild er kun tilladt på faste grillpladser. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/fulltofta 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Grytåsa vandreområde, Örkelljunga 

I Grytåsa vandreområde ligger Flinka sjö, hvor der er et rigt dyreliv, en gederygsås og skove 
med græssende dyr. Området er velegnet til kortere vandreture på en af de to afmærkede 
vandreruter på henholdsvis 4,4 og 3,3 km. Her er også en ridesti på 3,3 km. Fra 
parkeringspladsen går der en skovvej vestpå, hvor du kan køre i bil, hvis du sidder i kørestol 
eller har barnevogn med.Her er faste grillpladser, sheltere, udsigtstårn, toiletter og bænke. 
Flinka sjö er helt perfekt, hvis du vil kigge på fugle. Fra gederygsåsen nord for søen har du en 
flot udsigt over området. Skåneleden passerer gennem området. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/grytasa  

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Järavallen vandreområde, Kävlinge 

Naturen i Järavallen vandreområde varierer fra frisk hav og lavvandede strande til dyb fyrre- 
og løvskov. I området er der syv afmærkede vandreruter, fx Blå slingan på 8,1 km, Röda 
slingan på 2,2 km og en sti på 1,2 km, som er egnet til kørestole og barnevogne. Derudover 
er der et mountainbikespor på 6,6 km samt en ridesti på 3,4 km i området. De centrale 
områder domineres af fyrreskov, og i den østlige del ligger Hofterups tørvemark, hvor der er 
et spændende fugleliv. Det er ikke tilladt at fiske i søerne. I området finder du toiletter, faste 
grillpladser, sheltere, forhindringsbane og bænke, som du kan se på vores kort. Skåneleden 
passerer gennem området. 

En stor del af området udgøres af Järavallens naturreservat, hvor du fx ikke må have åben 
ild, slå telt op eller parkere campingvogn uden for de markerede områder (se kort).Læs mere 
på www.skanskalandskap.se/jaravallen  

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 
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Klåveröds vandreområde, Svalöv 

Klåveröds kuperede landskab består af store skove, spektakulære klipper, kløfter og dale, en 
afsidesliggende grotte og unik tørvemark. Her er otte afmærkede vandreruter, fx 
Skorstensdalen på 3,6 km, Långa spåret på 5,2 km og en sti på 350 meter, som passer til 
kørestol og barnevogne. I området er der også et mountainbikespor på 5,3 km. Her kan du 
desuden overnatte under åben himmel, mede og klatre. I området finder du faste 
grillpladser, sheltere, udsigtstårne, toiletter og bænke, som du kan se på vores kort. 
Skåneleden passerer gennem området. 

I de tre naturreservater Traneröds mosse, Grindhus og Lilla Klåveröd må du blandt andet 
ikke slå telt op, parkere campingvogn/autocamper eller have åben ild uden for anvist plads. 
Læs mere på www.skanskalandskap.se/klaverod 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Kronoskogen vandreområde, Ängelholm 

Kronoskogen er salte dukkerter, en lang hvid sandstrand, klitter og fyrreskove. Her er otte 
afmærkede vandreruter, blandt andet Blå spåret på 2,8 km, Röda spåret på 7 km og Vita 
spåret på 9,2 km. Her finder du også cykelruten Lergöksrundan på 16 km samt et 
cykelområde for mountainbikes i skoven. Her kan du bade, nyde naturen, vandre, cykle og gå 
ture. I området finder du faste grillpladser, sheltere, toiletter og bænke, som du kan se på 
vores kort. Skåneleden passerer gennem området. 

Mod vest ligger naturreservatet Ängelholms strandskog, hvor du fx ikke må lade hunden gå 
løs, parkere campingvogn/autocamper eller have åben ild uden for anvist plads (se kort). 
Læs mere på www.skanskalandskap.se/kronoskogen  

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Möllerödssjö vandreområde, Hässleholm 

I vandreområdet Möllerödssjö er søen det naturlige midtpunkt – uanset om du vil bade, 
fiske, kigge efter fugle, gå ture eller bare tage en kop kaffe med udsigt til søen. Hvis du vil 
fiske, kræver det fiskekort. Om foråret lyser anemonerne hvidt inde blandt bøgetræerne, og 
mod syd finder du åbne marker og nåleskov. Her er fire afmærkede vandreruter, fx Sjöstigen 
på 3,3 km og en oplyst sti på 3,7 km. I området finder du faste grillpladser, sheltere, 
udsigtstårne, toiletter og bænke, som du kan se på vores kort. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/mollerodssjo 
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Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Skrylle vandreområde, Lund 

Skrylle ligger på Romeleåsens nordvestlige del og består af flere naturreservater samt 
nationalparken Dalby Söderskog. Her kan du opleve et landskab med stor variation fra dybe 
skove til åbne græsningsområder, flere damme og et oversvømmet stenbrud. Du kan vandre 
og gå ture på ti afmærkede vandreruter og seks forskellige løbestier. Tre af løbestierne er 
oplyste, og der er en sti, som er velegnet til kørestole og barnevogne. Skåneleden passerer 
gennem området. I det sydlige Skrylle finder du Trädstigen på 1,5 km med informationsskilte 
om forskellige træer. I Skrylle kan du også cykle på mountainbike, ride, sove under åben 
himmel, grille og fiske – men husk fiskekortet!  

I området ligger naturreservatet Skrylle samt nationalparken Dalby Söderskog, hvor du 
blandt andet kun må grille på de faste grillpladser, kun må cykle og ride på de markerede 
cykel- og ridestier og altid skal have din hund i snor øst for Dalby-Sandbyvägen. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/skrylle samt www.skrylle.se  
 
Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 
Snogeholm vandreområde, Sjöbo 

I Snogeholm vandreområde finder du et varieret landskab med søer, heder, åbne 
græsningsarealer, lys løvskov og mørk granskov, hvor du kan vandre og gå ture. Her er ti 
afmærkede vandreruter, blandt andet Stora sjöslingan på 3 km, Snogeholmsleden på 16,5 
km, Roshusslingan på 3,9 km og Strandslingan på 1,6 km. Skåneleden passerer gennem 
området. Ridestier på 8 km og 3,5 km går også gennem området. Du kan også sejle i kano og 
kajak og fiske, men husk at købe fiskekort. I området finder du faste grillpladser, sheltere, 
toiletter og bænke, som du kan se på vores kort. Hvis du vil overnatte, er der også hytter, 
parkeringsplads til autocampere og campingplads.  

I den vestlige del ligger naturreservatet Navröd, hvor du blandt ikke må slå telt op, parkere 
autocamper og have åben ild. Læs mere på www.skanskalandskap.se/snogeholm 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Tjörnedala vandreområde, Simrishamn 
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Tjörnedala har et landskab med stor variation fra klipper til lunde, æbleplantager og 
blomstrende græsningsarealer, hvor du kan vandre og gå ture. Her er to kortere, afmærkede 
vandringsruter, Blå stigen på 3,6 km og Röda stigen på 1,7 km. Skåneleden passerer gennem 
området. Du kan også bade, nyde naturen, fiske og sove under åben himmel i området. På 
Tjörnedalagården kan du gå på kunstudstilling. I området er der toiletter, sheltere, faste 
grillpladser og bænke, som du kan se på vores kort. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/tjornedala 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Vedby vandreområde, Klippan 

I Vedby vandreområde er der usædvanligt mange forskellige træsorter i det let kuperede 
landskab. Langs Trädslingan finder du for eksempel grantræer, der dufter af appelsin, og 
nåletræer, der taber deres nåle om efteråret. Her kan du vandre og gå ture på tre kortere 
vandringsruter, Granstigen på 2,6 km eller Lärkstigen på 0,8 km. I området finder du 
toiletter, faste grillpladser og bænke, som du kan se på vores kort. Læs mere på 
www.skanskalandskap.se/vedby 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Vedema vandreområde, Hässleholm 

Vedema byder på mørk granskov, tørre bøgetræsbakker og frodige dale. Landskabet er 
kuperet, og oppe fra Vedema hall belønnes du med en udsigt, som vil tage pusten fra dig. 
Her kan du vandre og gå ture på fire forskellige vandreruter, fx Röda slingan på 5 km og Blå 
slingan på 3 km. Skåneleden passerer gennem området I Barsjön kan du fiske uden fiskekort. 
I området er der toiletter, sheltere, faste grillpladser og bænke, som du kan se på vores kort. 
Læs mere på www.skanskalandskap.se/vedema 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 

 

Vitemölla vandreområde, Simrishamn 

Vitemölla vandreområde byder på hvide sandstrande, blomstrende bakker, knudrede 
fyrretræer og regnskovslignende løvskov. Her kan du gå ture og vandre på uafmærkede 
naturstier i området eller på Skåneleden. Du kan også bade, fiske og nyde naturen. 
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Vandreområdet udgøres af naturreservaterne Haväng og Vitemölla strandbackar, hvor du fx 
skal have hunden i snor hele året, ikke må have åben ild uden for de faste grillpladser (se 
kort) og ikke må slå telt op eller parkere campingvogn/autocamper natten over. Du må kun 
ride i det markerede område.I området er der toiletter, en fast grillplads og bænke. Læs 
mere på www.skanskalandskap.se/vitemolla 

Husk, at Allemandsretten også indebærer visse forpligtelser. Tag dit skrald med dig. Hold din 
hund i snor, helst hele året, for at vise hensyn. Bræk ikke grene af levende træer. Lav bål og 
mad smart og sikkert på de faste grillpladser. Vis hensyn til dyr, natur og andre besøgende. 
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