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HEMESTER 2020 
Sydsvenskan 3 april  

Ta med barnen ut i skogen! 

Med starka rekommendationer att undvika folksamlingar är skogen bara en kort biltur 
bort. Naturen är ett perfekt alternativ för barnfamiljer i dessa stängda tider. 
Men vart ska man egentligen åka? Vi ger dig elva utflyktstips i Skåne som även 
passar de små. 

Fredrik Lindstrand 
 

Söderåsen 

 
En promenad runt Skärdammen i Skäralid är en promenad även mindre barn kan orka. 
Bild: Niklas Gustavsson 
 
Skånes Grand Canyon! Ta bilen till Skäralid, parkera och promenera upp till Skärdammen. 
Där finns toaletter, grillplatser och en äventyrsbana för barnen. Egentligen behöver man inte 
gå längre än så för att få en hygglig naturupplevelse. Men spritter det i benen så finns gott 
om vandringsleder i olika längd. Orkar du inte gå upp till utsiktspunkten Kopparhatten kan du 
ta bakvägen upp med bil. Glöm inte kameran – Instagramkompatibel utsikt! 
 
Är man sugen på mer utmanande vandring ligger Klåveröd bara någon mil bort. Här finns 
kuperad terräng och häftiga klippor att klättra i. 
 
Läs mer: Söderåsens nationalpark. 

 
 
 
 

https://www.sydsvenskan.se/story/hemester-2020
https://www.sydsvenskan.se/skribent/fredrik-lindstrand
http://sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/
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Kullaberg 

 
Utsikt från Kullens fyr i Kullaberg. 
Bild: Göran Stenberg 
 
Få har väl missat att Kullahalvön är bedårande på alla sätt och vis med sina mäktiga klippor 
som sluttar brant ner mot vattnet. Mindre barn kan dock ha problem att ta sig fram på vissa 
ställen. Men 2014 invigdes en tre mil lång tillgänglighetsanpassad led längs kusten som 
kallas ”Kullarulla” – perfekt för barnvagnsburna individer. Toaletter och fikaplatser finns längs 
vägen. 
 
Vid Kullabergs fot ligger också Lars Vilks trä- och betongskapelse Nimis, som ser ut som ett 
enormt klätterland. Ett besök där lämpar sig dock bäst för lite äldre barn och vägen dit är 
svårforcerad. 
 
Läs mer: Kullarulla. 

 

Hovdala 

 
Vandringsleder kring Hovdala slott utanför Hässleholm. 
Bild: Karin Zillén 

https://kullaleden.se/kullarulla/
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Söder om Hässleholm breder Hovdala naturområde ut sig. Här finns flera bekväma och  
kortare vandringsleder, som passar barn i olika åldrar. Men även mer avancerade slingor för 
dem med bättre ork. Parkera bilen vid Hovdala slott, som har anor från medeltiden, och börja 
din vandring därifrån. Missa inte det imponerande bygget Trädhuset, med fin utsikt över 
Finjasjön. 
 
Läs mer: Hovdala Naturområde & vandringscentrum. 
 

Hallamölla 

 
Vid Hallamölla strax söder om Christinehof finns fem vattenfall. Sammanlagt faller Verkeån 
här 23 meter. 
Bild: Thomas Löfqvist 
 
I kustområdena kring Vitemölla finns gott om slingor att promenera på med barn. Vill man in i 
skogen är dock turen till Hallamölla – Skånes längsta vattenfall med en fallhöjd på 23 meter 
– värt ansträngningen. Ta bilen till parkeringen på Alunbruket och följ Skåneleden österut. 
Framme vid Hallamölla finns fina fikamöjligheter. Avståndet fram och tillbaka är ungefär fem 
kilometer genom vacker och omväxlande natur. 
Läs mer: Hallamölla vattenfall och kvarn. 

 

 

 

 

 

 

 

http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/natur/hovdala-naturomrade--vandringscentrum.html
http://brosarp.se/hallamolla/
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Bokskogen, Torup 

 
Hinderbanan vid Torups slott i Bokskogen är populär. 
Bild: Hussein El-alawi 
 
För Malmöbor behöver området ingen närmare presentation. Trots att naturreservatet ligger i 
Svedala kommun ägs det sedan 1970 av Malmö stad. Här finns parkering, fik, utegym och 
hinderbana inom behagligt avstånd. Det är dock vanligt att stället kryllar av folk. Men om man 
väljer att äntra Bokskogen från andra ställen än Torups slott, kan man få en lite mer 
avslappnad stund i naturen. 
 
Läs mer: Bokskogen. 

Fulltofta 

 
En skolklass på promenad längs Skåneleden i Fulltofta. 
Bild: Göran Olsson 
 
En pärla belägen mitt i Skåne. Här finns fjorton markerade vandringsleder i olika längder. 
Naturen är varierad så du riskerar inte att tröttna om du vill promenera lite längre. Ett extra 
plus är att det finns grillplatser under tak om vädret skulle stöka. 
 

Läs mer: Fulltofta strövområde. 

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Besoksmal/Bokskogen.html
https://www.skanskalandskap.se/media/3459/kartblock-a3l_fulltofta_webb.pdf
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Järavallen 

 
Järavallen är på lättillgängligt avstånd från Malmö. 
Bild: Lill Eriksson 
 
En lättillgänglig utflykt med bil. Överlag är Järavallen ett ställe med god komfort. Här kan du 
enkelt putta runt ett barn eller låta kidsen fräsa fram på cykel. Ett visst minus är dock den 
närliggande motorvägen. Den där riktiga vildmarkskänslan infinner sig inte riktigt med E6:an 
mullrande runt knuten. 
 
Läs mer: Järavallen. 
 

Snogeholm 

 
Det finns fiskemöjligheter i Snogeholmsjön. 
Bild: Torbjörn Carlson 
 
Ställ bilen vid Snogeholmsjön. Antingen stannar du kvar vid parkeringen och grillar och 
kastar pinnar i sjön, eller så fortsätter du längs vattnet till utsiktstornet en dryg kilometer 

https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/jaravallen
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norrut. Du kan också följa någon av stigarna rätt in i skogen. Det finns gott om lagom långa 
promenader för barn i olika åldrar. 
 
Läs mer: Snogeholms strövområde. 
 

Dalbyskogarna och Skrylle 

 
Det finns gott om motionsspår i Skrylle. 
Bild: Peter Frennesson 
 
Lättillgängligt och vackert och med något för barn i olika åldrar. Här finns motionsspår, 
hinderbanor, grillplatser – allt inom rimligt avstånd. Man får dock inte riktigt känslan av att 
vara djupt inne i en skog, och precis som i fallet med Bokskogen så brukar det bli tjockt med 
folk i Dalbyskogarna och Skrylle. 
 
Läs mer: Skrylle, Dalby Söderskog, Dalby Norreskog. 
 

Bockeboda 

 
Eklöv finns det vanligen gott om i Bockeboda. 
Bild: Hussein El-alawi 

https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydostra-skane/snogeholm/
https://skrylle.se/
https://www.sverigesnationalparker.se/park/dalby-soderskog-nationalpark/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/lund/dalby-norreskog.html
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I nordöstra Skåne, där Nävlingeåsen sluttar ner mot Kristianstadslätten, ligger Bockeboda. 
Ett varierat strövområde med granskog i norr och lövskog i söder. Utgå från Bockatorpet, där 
det finns grillplatser och en öppen yta för lek. Därifrån kan du ta dig mer eller mindre djupt in i 
skogen på bekväma stigar. Missa inte de hundraåriga ekarna vid Uddarps parkering när du 
ändå är i krokarna. 
 
Läs mer: Bockeboda strövområde. 
 
 

Stenshuvud 
 

 
Utsikten från Stenshuvud är imponerande. 
Bild: Thomas Löfqvist 
 
Vackra hedar, undersköna sandstränder, gröna lövskogar och maffiga kustberg. Stenshuvud 
är en pärla på Österlen som har något för alla. Själva berget Stenshuvud mäter nästan 100 
meter över havet och utsikten över Hanöbukten är mäktig. Du lär dock inte vara ensam, 
utflyktsmålet är synnerligen populärt. 
 
Läs mer: Stenshuvud nationalpark. 
 

https://www.equality.se/equality-tillg%C3%A4nglighetsdata/natur/bockeboda-27997480
https://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/

