
Teren rekreacyjny nad jeziorem Arriesjön, Vellinge 

10 km od Malmö znajduje się jezioro Arriesjön będące piękną oazą zieleni, idealną do 
spacerów, zabaw, pływania, jazdy konnej i wędkowania. Wytyczone zostały trzy krótsze 
ścieżki spacerowe: szlak niebieski długości 1,5 km, ścieżka dostępna dla osób na wózkach 
długości 1,3 km, oraz ścieżka konna o długości 3,2 km, dostępna również dla pieszych. 
Oferujemy kilka miejsc do grillowania, są na miejscu toalety i ławki. Wszystko jest 
zaznaczone na naszej mapie. Jeśli wybierasz się na ryby, musisz kupić licencję wędkarską. 

Cały teren rekreacyjny to rezerwat przyrody Arriesjön-Risebjär, co oznacza, między innymi, 
że pies musi być zawsze prowadzony na smyczy, nie wolno rozpalać ognisk poza 
wyznaczonymi miejscami do grillowania ani zatrzymać się na noc kamperem / przyczepą 
kempingową. Przeczytaj więcej i znajdź mapę na www.skanskalandskap.se/arriesjon 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Bockeboda, Kristianstad 

Bockeboda znajduje się na Nävlingeåsen i charakteryzuje się występowaniem gęstego lasu 
bukowego i stuletnich dębów. Możesz wybrać się tutaj na piesze wędrówki, spacer, 
przejażdżki na rowerze, jazdę konną i trening. Wytyczono dziewięć oznakowanych szlaków 
turystycznych, m.in. Szlak Przyrodniczo-Kulturalny długości 6 km, Szlak Zielony długości 7,5 
km i Szlak Żółty długości 15,3 km. Dostępna jest również trasa rowerowa o długości 6,4 km, 
trasa jeździecka o długości 2,4 km i trasa dla pieszych o długości 1,9 km. Na terenie znajdują 
się również tory do ćwiczeń, tor przeszkód, siłownia plenerowa, miejsca na grilla i toalety, 
które są zaznaczone na naszej mapie. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/bockeboda  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Breanäs, Östra Göinge 

Breanäs to niemal dzika przyroda ze starym lasem sosnowym, porośniętą mchem ziemią i 
lasem liściastym nad jeziorem Immeln. Można tutaj wędrować i spacerować po trzech 
oznakowanych szlakach turystycznych: Sjöstigen długości 3,4 km, Stenstigen, długości 2 km i 
krótkiej ścieżce długości 0,3 km dostępnej dla osób na wózkach. Przez Breanäs przebiega 
szlak Skåneleden. Możemy również polecić przejażdżki łodzią, łowienie ryb i pływanie. Jeśli 
wybierasz się na ryby, wymagane jest uzyskanie licencji wędkarskiej. Na terenie wyznaczono 

http://www.skanskalandskap.se/arriesjon
http://www.skanskalandskap.se/bockeboda


również kilka miejsc do grillowania, są dostępne toalety i ławki, które zaznaczone są na 
naszej mapie. Przeczytaj więcej i znajdź mapę na www.skanskalandskap.se/breanas  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Djurholmen, Ängelholm 

Djurholmen znajduje się w południowej części Hallandsåsen, w okolicach Ängelholm. Jest tu 
piękne torfowisko, wąwóz potokowy z małymi wodospadami oraz gęsty las bukowo-
świerkowy. Wytyczono trzy oznakowane szlaki turystyczne: Mossestigen długości 3,8 km, 
Källstigen długości 1,5 km i Gubbalyckestigen długości 1,5 km. Jak widać na naszej mapie, 
można skorzystać z wyznaczonych miejsc do grillowania, są toalety i ławki. 

W części Djurholmem wyznaczono rezerwat przyrody o nazwie Djurholmamossen, co 
oznacza, między innymi, że pies musi być zawsze na smyczy i nie wolno rozpalać ognia. Na 
parkingu dostępne są miejsca do grillowania. Przeczytaj więcej i znajdź mapę na 
www.skanskalandskap.se/djurholmen 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Finnstorp, Svalöv 

Na południowych zboczach Söderåsen, w okolicach Svalöv znajduje się teren rekreacyjny 
Finnstorp. Popularny cel wycieczek, oferujący piękne stoki porośnięte lasem bukowym i 
lasem świerkowym, a także staw z liliami wodnymi, gdzie można spacerować, łowić ryby i 
odpoczywać. Zapraszamy na jeden z pięciu oznakowanych szlaków turystycznych: np. Gröna 
gang długości 2,7 km, Håkans väg długości 2,4 km lub ścieżkę dostępną dla osób na wózkach 
długości 200 m. Wędkowanie możliwe jest bez potrzeby uzyskania licencji w stawie 
Fiskedammen. Skorzystać można również z wyznaczonych miejsc do grillowania, są też 
toalety i ławki, które oznakowane są na naszej mapie. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/finnstorp 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 
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Teren rekreacyjny Friseboda, Kristianstad 

W pobliżu Kristianstad znajduje się teren rekreacyjny Friseboda z długimi piaszczystymi 
plażami, wydmami i miejscami do orzeźwiającej kąpieli. W starym lesie sosnowym można 
przejść się przyjaznymi dla pieszych ścieżkami oraz skorzystać z tras do jazdy konnej. Nie ma 
tu żadnych oznakowanych szlaków, gdyż całość stanowi rezerwat przyrody. Wytyczona 
została jedynie ścieżka rowerowa Sydostleden, i poza tą ścieżką jazda na rowerze nie jest 
dozwolona. Dostępna dla wózków kładka prowadzi z parkingu na północny brzeg i północną 
platformę widokową. Przez Friseboda przebiega również szlak Skåneleden. Nie ma tu 
żadnych miejsc do grillowania, ale są toalety i ławki, jak widać na naszej mapie. 

Cały teren jest rezerwatem przyrody, co oznacza, że nie wolno grillować, jeździć na rowerze 
poza wyznaczoną ścieżką rowerową, spuszczać psa ze smyczy i rozstawiać na noc 
kampera/przyczepę kempingową. Zapraszamy jednak do noclegu w namiotach. Przeczytaj 
więcej na www.skanskalandskap.se/friseboda 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Frostavallen, Höör 

Teren Frostavallen jest bardzo zróżnicowany. Między dwoma jeziorami z krystaliczną wodą, 
Vaxsjön i Dagstorpssjön znajdują się ogromne lasy liściaste, otwarte pastwiska, urwiste 
zbocza i skańskie wulkany. Do wyboru jest osiem oznakowanych szlaków turystycznych, 
takich jak Bjäretslingan o długości 3,3 km, Långstorpsslingan o długości 9,9 km i 
Ullstorpsslingan o długości 4,3 km. Szlak Vaxsjöslingan o długości 2,9 km jest dostosowany 
do potrzeb osób na wózkach. Przez Frostavallen przebiega również szlak Skåneleden. Można 
tu łowić ryby, pływać i biwakować w wyznaczonych miejscach z wiatami. Toalety, grille i 
ławki zaznaczone są na naszej mapie. Pamiętaj, że do łowienia ryb wymagana jest licencja 
wędkarska. 

Są tutaj trzy rezerwaty przyrody. W Frostavallen-Ullstorp nie wolno obozować ani rozpalać 
ognia poza wyznaczonymi miejscami do grillowania. W Dagstorp i Bjäret nie wolno rozpalać 
ognia poza wyznaczonymi miejscami do grillowania i pies musi być na smyczy przez cały rok. 
Przeczytaj więcej na www.skanskalandskap.se/frostavallen 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Fulltofta, Hörby 
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Fulltofta to raj dla pieszych z piętnastoma różnymi szlakami turystycznymi o różnej długości, 
takimi jak Dansbanerundan o długości 5,3 km, Bäckaslingan o długości 4,3 km i szlak 
Ravinslingan długości 1 km dostosowany do wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na terenie 
znajduje się również Centrum Przyrody Fulltofta, w którym można się wiele dowiedzieć o 
lokalnej przyrodzie, obejrzeć aktualną wystawę, wypić kawę w kawiarni, lub uczestniczyć w 
różnego rodzaju zajęciach w sali konferencyjnej. Krajobraz urozmaicają gęste lasy, otwarte 
polany i pastwiska ze stuletnimi dębami, stawami i małymi strumykami. Można tu jeździć 
konno, wędkować, grillować, pływać i biwakować. Jak widać na naszej mapie, są tu 
wyznaczone miejsca do grillowania, wiaty, wieże widokowe, toalety i ławki. Przez Fulltofta 
przebiega również szlak Skåneleden. 

W Fulltofta znajdują się trzy rezerwaty przyrody. W związku z tym na terenie zagrody 
Fulltofta nie wolno biwakować ani rozstawiać kampera poza wyznaczonymi miejscami, a w 
Fulltofta Häggenäs pies musi być prowadzony na smyczy, nie wolno rozpalać ognisk, 
biwakować ani rozstawiać kampera. W Östra Fulltofta pies musi być zawsze na smyczy, nie 
wolno palić ognia poza wyznaczonymi miejscami do grillowania. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/fulltofta  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Grytåsa, Örkelljunga 

W Grytåsa znajduje się jezioro Flinka słynące z bogatego ptactwa, morenowych pagórków 
porośniętych lasami i ze zwierząt pasących się na przepięknych leśnych łąkach. Grytåsa jest 
terenem idealnym do krótszych wędrówek po jednym z dwóch oznakowanych szlaków 
turystycznych o długości 4,4 i 3,3 km. Dostępna jest również trasa konna o długości 3,3 km. Z 
parkingu na zachód prowadzi leśna droga dostosowana do potrzeb osób na wózkach. Na 
miejscu są wyznaczone miejsca do grillowania, wiaty, wieże widokowe, toalety i ławki. 
Jezioro Flinka to raj dla obserwatorów ptaków. Ze szczytów pagórków na północ od jeziora 
roztacza się piękny widok na okolicę. Przez Grytåsa przebiega również szlak Skåneleden.. 
Przeczytaj więcej na www.skanskalandskap.se/grytasa  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Järavallen, Kävlinge 

Järavallen cechuje się ogromnym zróżnicowaniem przyrodniczym: od morskich plaż przy 
urokliwych płyciznach morskich po gęste lasy sosnowe i liściaste. Jest tu siedem 
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oznakowanych szlaków turystycznych, m.in. szlak niebieski o długości 8,1 km, szlak czerwony 
o długości 2,2 km oraz szlak dostępny dla osób na wózkach o długości 1,2 km. W okolicy 
znajduje się również trasa rowerowa o długości 6,6 km oraz trasa konna o długości 3,4 km. W 
części środkowej dominuje las sosnowy, a na wschodzie torfowisko Hofterup z ekscytującym 
bogactwem ptactwa. W jeziorach nie wolno łowić ryb. Są tu toalety, miejsca do grillowania, 
wiaty, tor przeszkód i ławki, jak widać na naszej mapie. Przez Järavallen przebiega szlak 
Skåneleden. 

Duża część tego terenu to rezerwat przyrody Järavallen, gdzie nie wolno rozpalać ognia, 
biwakować ani nocować w kamperze poza wyznaczonymi miejscami (patrz mapa). Przeczytaj 
więcej na www.skanskalandskap.se/jaravallen  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Klåveröd, Svalöv 

Pagórkowaty krajobraz Klåveröd urozmaicony jest ogromnymi terenami leśnymi, 
spektakularnymi klifami, wąwozami i dolinami, trudnodostępnymi grotami i unikalnym 
torfowiskiem. Jest tu osiem oznakowanych szlaków turystycznych, takich jak Skorstensdalen 
o długości 3,6 km, Långa spåret o długości 5,2 km oraz ścieżka dostępna dla osób na wózkach 
o długości 350 m. Można też skorzystać z trasy dla rowerów górskich o długości 5,3 km. 
Można tu biwakować, wędkować i wspinać się na skałkach. W okolicy znajdziesz miejsca do 
grillowania, wiaty, wieże widokowe, toalety i ławki, jak widać na naszej mapie. Przez 
Klåveröd przebiega szlak Skåneleden. 

W trzech rezerwatach przyrody Traneröd's bag, Grindhus i Lilla Klåveröd, nie wolno 
biwakować, rozstawiać kampera / przyczepy kempingowej ani rozpalać ognia poza 
wyznaczonymi miejscami. Przeczytaj więcej na www.skanskalandskap.se/klaverod 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Kronoskogen, Ängelholm 

Kronoskogen to kąpiele morskie, długa biała piaszczysta plaża, wydmy i las sosnowy. Jest tu 
osiem oznakowanych szlaków turystycznych, takich jak Szlak Niebieski o długości 2,8 km, 
Szlak Czerwony o długości 7 km i Szlak Biały o długości 9,2 km. Dostępna jest również ścieżka 
rowerowa Lergöksrundan o długości 16 km oraz teren w lesie do jazdy na rowerze górskim. 
Można tu pływać, odpoczywać, wędrować, jeździć na rowerze i spacerować. W okolicy 
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znajdziesz wyznaczone miejsca do grillowania, wiaty, toalety i ławki, jak widać na naszej 
mapie. Przez Klåveröd przebiega szlak Skåneleden. 

Na zachód znajduje się rezerwat przyrody Ängelholms strandskog, do którego nie wolno 
wprowadzać psa bez smyczy, nie wolno też nocować w przyczepie kempingowej / kamperze 
ani rozpalać ogniska poza wyznaczonymi miejscami (patrz mapa). Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/kronoskogen  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Möllerödssjö, Hässleholm 

Jezioro Möllerödssjö stanowi naturalne centrum tego terenu - niezależnie od tego, czy 
chcesz pływać, łowić ryby, szukać ptaków, spacerować, czy po prostu napić się kawy z 
widokiem na jezioro. Jeśli chcesz łowić ryby, wymagana jest karta wędkarska. Wiosną białe 
zawilce lśnią w bukowym lesie, a na południu natrafimy na otwarte pola i lasy iglaste. 
Znajdują się tutaj cztery oznakowane szlaki turystyczne, takie jak Sjöstigen o długości 3,3 km 
i oświetlony szlak o długości 3,7 km. Są tu też wyznaczone miejsca do grillowania, wieże 
widokowe, toalety i ławki, jak widać na naszej mapie. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/mollerodssjo 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Skrylle, Lund 

Skrylle znajduje się w północno-zachodniej części Romeleåsen i składa się z kilku rezerwatów 
przyrody oraz z parku narodowego Dalby Söderskog. Krajobraz jest tu bardzo zróżnicowany: 
występują lasy, otwarte pola, stawy i wypełniony wodą dawny kamieniołom. Można tu 
wędrować i spacerować po dziesięciu oznakowanych szlakach turystycznych i sześciu różnych 
trasach do ćwiczeń. Trzy szlaki są oświetlone i dostępna jest również pętla spacerowa 
przyjazna dla wózków inwalidzkich. Przez Skrylle przebiega szlak Skåneleden. 
W południowym Skrylle znajduje się szlak Trädstigen długości 1,5 km, z tablicami 
informacyjnymi na temat różnych drzew rosnących na tym terenie. W Skrylle można również 
jeździć na rowerze górskim, jeździć konno, biwakować, grillować i łowić ryby, ale nie 
zapomnij o licencji wędkarskiej. 

Jest tutaj wyznaczony rezerwat przyrody Skrylle i park narodowy Dalby Söderskog, co 
oznacza, że można tam grillować tylko w wyznaczonych miejscach oraz jeździć rowerem i 

http://www.skanskalandskap.se/kronoskogen
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konno jedynie po oznaczonych ścieżkach rowerowych i konnych. Na wschód od Dalby-
Sandbyvägen psa należy zawsze mieć na smyczy. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/skrylle oraz www.skrylle.se  

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 
Teren rekreacyjny Snogeholm, Sjöbo 

W Snogeholm napotkasz urozmaicony krajobraz jezior, wrzosowisk, otwartych pól, lasu 
liściastego i ciemnego lasu świerkowego, gdzie można spacerować i wędrować. 
Wyznaczonych jest dziesięć oznakowanych szlaków turystycznych, takich jak Stora sjöslingan 
o długości 3 km, Snogeholmsleden o długości 16,5 km, Roshusslingan o długości 3,9 km i 
Strandslingan o długości 1,6 km. Przez Klåveröd przebiega szlak Skåneleden. Przez teren 
przebiegają również trasy jeździeckie o długości 8 km i 3,5 km. Możesz tu także pływać 
łodzią, kajakiem i łowić ryby, ale nie zapomnij kupić karty wędkarskiej. Na terenie znajdują 
się stałe miejsca do grillowania, wiaty, toalety i ławki, jak widać na naszej mapie. Jeśli chcesz 
zostać na noc, dostępne są również domki na wynajem, parking dla kamperów i pole 
namiotowe. 

W zachodniej części znajduje się rezerwat przyrody Navröd, w którym nie wolno rozbijać 
namiotów, rozstawiać kampera ani rozpalać ognia! Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/snogeholm 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Tjörnedala, Simrishamn 

Tjörnedala to zróżnicowany krajobraz klifów, gajów, sadów jabłoniowych i kwitnących 
pastwisk, po których można spacerować i wędrować. Do wyboru są dwa krótsze oznakowane 
szlaki:  szlak niebieski o długości 3,6 km i szlak czerwony o długości 1,7 km. Przez Klåveröd 
przebiega również szlak Skåneleden. Można tu także pływać, odpoczywać, łowić ryby i rozbić 
na noc namiot. W zagrodzie Tjörnedalagården można obejrzeć wystawę sztuki. Na terenie 
znajdują się toalety, wiaty, miejsca do grillowania i ławki, jak widać na naszej mapie. 
Przeczytaj więcej na www.skanskalandskap.se/tjornedala 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 
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Teren rekreacyjny Vedby, Klippan 

Niewielki pofałdowany teren rekreacyjny Vedby charakteryzuje się mnogością gatunków 
drzew. Na Szlaku Drzew spotkasz m.in. pachnący pomarańczą świerk i drzewa iglaste, które 
jesienią zrzucają igły. Można tutaj spacerować i wędrować po trzech krótszych szlakach, 
takich jak Granstigen o długości 2,6 km lub Lärkstigen o długości 0,8 km. Na miejscu są 
toalety, miejsca do grillowania i ławki, jak widać na naszej mapie. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/vedby 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Vedema, Hässleholm 

Vedema to ciemny las świerkowy, suche zbocza bukowe i ociekające wilgocią doliny. 
Krajobraz jest pagórkowaty, a z wierzchołka Vedema roztacza się zapierający dech w 
piersiach widok. Można tu spacerować i wędrować po czterech różnych szlakach 
turystycznych, takich jak pętla czerwona o długości 5 km i pętla niebieska o długości 3 km. 
Przez Klåveröd przebiega szlak Skåneleden. W jeziorze Barsjön wolno jest łowić ryby bez 
potrzeby posiadania licencji wędkarskiej. Dostępne są tu toalety, wiaty, miejsca do 
grillowania i ławki, jak widać na naszej mapie. Przeczytaj więcej na 
www.skanskalandskap.se/vedema 

Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 

Teren rekreacyjny Vitemölla, Simrishamn 

Teren rekreacyjny Vitemölla to białe plaże, kwitnące pagórki, sękate sosny i lasy liściaste 
przypominające las deszczowy. Możesz wędrować i spacerować po nieoznakowanych 
ścieżkach przyrodniczych po całym terenie lub na szlaku Skåneleden. Możesz tu również 
pływać, odpoczywać i łowić ryby. 

Cały teren rekreacyjny składa się z rezerwatu przyrody Haväng i piaszczystych plaż Vitemölla, 
gdzie pies musi być na smyczy przez cały rok i gdzie nie wolno palić ognia poza 
wyznaczonymi miejscami na grilla (patrz mapa), ani rozbijać namiotu i rozstawiać 
kampera/przyczepy turystycznej na noc. Konno jeździć można tylko po oznaczonym 
obszarze. Na terenie znajdują się toalety, miejsce do grillowania oraz ławki. Przeczytaj więcej 
na www.skanskalandskap.se/vitemolla   
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Pamiętaj, że prawo do publicznego dostępu wiąże się również z obowiązkami. Zabierz ze 
sobą swoje śmieci. Trzymaj psa na smyczy, najlepiej przez cały rok. Nie łam gałęzi z rosnących 
drzew. Grilluj i rozpalaj ogień w inteligentny i bezpieczny sposób w wyznaczonych miejscach. 
Okazuj szacunek wobec zwierząt, przyrody i innych odwiedzających. 

 


