Välkommen att ströva i Breanäs och Kullaskogen.
Breanäs ägs av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne
och Kullaskogen av Skogssällskapet. I strövområdena finns iordningställda vandringsleder, grillplatser och annat för att göra friluftslivet lättillgängligt
och upplevelserikt.
I Breanäs och Kullaskogen rör man sig fritt
efter de principer som allemansrätten anger, om
inte våra anvisningar säger annat. Allemansrätten
är den sedvanerätt som ger oss tillträde till naturen,
som gäster, om vi rättar oss efter naturens villkor.
Vi får som enskilda personer, vandra, kanske också
rida eller cykla i naturen om vi kan göra det utan att
förstöra något eller skräpa ner. Naturen ska vara lika
oförstörd för dem som kommer dit efter oss.
Om vi inte gör åverkan på träd och växter, inte
stör de vilda djuren och inte går in på tomtmark
eller odlade marker och ser till att bära med hem allt
det som vi burit med ut så har vi mycket stor frihet
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Under senare tid har många av de gamla hagmarkerna planterats igen med skog, företrädesvis gran. Det är
spännande att tänka sig att de många gamla stengärdsgårdarna i skogen en gång har hägnat in små åkertegar
eller skiljt utmark och inmark åt kring de små torp som
har legat utspridda i markerna.
Granskogar har funnits i området under många
hundra år men några naturskogsliknande bestånd finns
knappast kvar. Barrskogarna hyser en speciell fl ora,
särskilt där det förekommer döda träd och i fuktiga
partier med inslag av lövträd. Bland annat är svampoch mossfloran mycket rik. En bidragande orsak till
detta är att skogsbete fortfarande förekommer i delar
av Kullaskogen.
De större bestånden av gammal barrskog och mossarna gynnar djurarter som tjäder och orre. Även berguv, pärluggla, sparvuggla och trana förekommer. Det
i bland tämligen extensiva skogsbruket gör att partier

Bild: B Granelli

Gamla tjärdalar vittnar om att framställning av
trätjära varit en viktig del av näringsfånget, ofta långt
in på 1900-talet. Möjligen har framställning av järn
varit en liten del av näringsfånget, åtminstone under
medeltiden. Om inte annat så vittnar de många gamla
kolbottnarna om framställning av träkol som var viktig
för järnframställningen.
Bebyggelsen i Kullaskogen har
utgjorts av stora ensamgårdar med
tillhörande torp. Antagligen har de
flesta gårdarna inte varit självägande
utan har tillhört danske kungen,
kyrkan eller, senare, Råbelövs gods.
Bönderna arrenderade gårdarna med
åborätt, en sorts arrendekontrakt som
kunde gå i arv. Torpen har i sin tur
arrenderats ut till torpare som hade
att utföra dagsverken på storgårdarna
som betalning för arrendet av de små
åkerlappar som omgav torpet.
Sporrakullagården med
ryggåsstugan

Breanäs och Kullaskogens
strövområden

Skogssällskapet

att ströva i vår natur. Men det är under ansvar. Vi får
inte elda om det är minsta risk för brand och måste
alltid släcka elden noga efter oss. Vi är skyldiga att veta
om det råder eldningsförbud under torra perioder.
I Breanäs och Kullaskogen rör sig ofta ganska
mycket folk. Av hänsyn till detta och till viltet ska alla
hundar hållas i koppel. Under tiden 1 mars till 20
augusti gäller detta enligt lag.
Cykla och rida ska man bara göra på särskilt iordningställda slingor och områden. För närvarande finns
inga sådana i Kullaskogen eller Breanäs.
Motorfordon (även moped) får aldrig användas i
terrängen. Detta innefattar även stigar!
Våra strövområden är till för alla. Det innebär att
man måste visa hänsyn till andra besökare och följa de
föreskrifter som ges för allas trivsel. Om Du gör det
kommer vi alla att uppskatta och må väl av besöket i
Breanäs och Kullaskogen!

Stor skogssnigel

Kattuggla i Kullaskogen

Fjolårsälg i Kullaskogen

Stiftelsen Skogssällskapet bildades1912 sedan
man insett att stora delar av den svenska skogen
mer eller mindre skövlats. Idén var att restaurera
skogen med hjälp av donationsmedel.
Kalmarker, enefälader och liknande inköptes
och planterades. De restaurerade markerna såldes
sedan till kommuner eller landsting till priset av de
nedlagda kostnaderna. Därmed fick man tillbaka
pengarna och kunde gå vidare med inköp av lämplig mark för skogsplantering. Sålunda restaurerades
mer än 80 000 ha, idag högproduktiva skogar.
Ur verksamheten föddes även förmågan att förvalta skogar. Detta blev, i takt med att den svenska
skogen åter spirade på de gamla ljunghedarna,
huvudverksamheten för Skogssällskapet.
Skogssällskapet är numera delat i en ideell stiftelse och ett aktiebolag.
Stiftelsen verkar samhällsnyttigt med uppgiften
”att främja skogshushållningen och naturvården”.
Betydande summor doneras årligen till bl a forskning och utbildning.
Skogssällskapets förvaltning AB arbetar med
förvaltning av skogsfastigheter.

Två strövområden där man kan uppleva allt från granskogens pelarsalar till
lummig lövskog. Ändå är trakten full av
kultur. Här finns Sporrakulla gård med
anor från 1700-talet, gamla stenbrott,
tjärdalar och rester av skvaltkvarnar.
Kullaskogen ger en uppfattning om hur
livet tedde sig för hundra år sedan. Vid
Breanäs finns sjön Immeln, stenbrott,
arboretum och konstutställning.
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Välkommen till Breanäs och
Kullaskogens strövområden!

åldern. Det har sedan dess varit boplats för jordbrukare
och boskapsskötare. Boskapen har varit den viktigaste
delen av jordbruksnäringen. Många väl bevarade rester av
gammal småbrukskultur finns i området såsom hagmarker
och lövängar. Gamla stenmurar minner om ägogränser
och avgränsning mellan utmark och inmark. I utmarkerna
gick kreaturen på bete och på inmarken kring gårdarna
odlade man råg, korn, lin och hade sina ängar.
Jordbruk och djurhållning har inte räckt till som
försörjning i trakterna här i norra Skåne utan skogen
har fått bidra med sin del. Detta har skett dels genom
jakten som alltid varit viktig och dels genom utnyttjande
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Skogsområdet Kullaskogen, liksom i viss mån Breanäs,
var enligt Buhrmanns karta från 1684, huvudsakligen
bevuxen med tallskog. Från och med början av 1700talet har granen vandrat in norr ifrån. Genom plantering
dominerar den numera landskapet.
Området ligger i gränstrakterna mellan det öppna
kultur- och lövskogslandskapet och det sydsvenska
höglandet. Landskapet är ganska flackt och ligger på urbergsgrund. Skogen omväxlar med myrar och insprängt
som små öar finns ett småskaligt odlingslandskap som
på många håll är mycket väl bevarat.
Människor har funnits i området alltsedan jägarsten-

Kaffepaus vid Sporrakullagården

Till konferenshotellet kan man komma landvägen,
med kanot, eller med turistbåt som utgår från Immelns
samhälle. Båtleden ansluter till Skåneleden som löper
genom Breanäs och Kullaskogens strövområden.

Strövområdena

Breanäs och
Kullaskogen

Breanäs konferenshotell med
stenskulptur

I anslutning till Breanäs strövområde finns ett konferenshotell och i närheten av detta en stenutställning,
både utomhus och i en utställningshall. Utställningarna
är föranledda av att ett av de mest exklusiva materialen
för stenhuggare och skulptörer, den svarta diabasen,
har brutits på Breanäs.

Vildrosor
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För upplysningar gällande
Breanäs och Kullaskogen strövområden
020 - 23 10 20
info@strovomraden.se
www.strovomraden.se
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Stiftelsen för
fritidsområden i Skåne
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne bildades 1967
av de bägge Skånska landstingen och Malmö stad.
Stiftelsen förvaltas nu av Region Skåne. Dess syfte är
att bevara områden som är viktiga för friluftslivet eller
utgörs av natur som behöver skyddas.
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne erbjuder strövområden på 15 platser i Skåne och förvaltar Skåneleden - 100 mil vandringsleder genom hela Skåne.

Stenskulptur med utsikt över Immeln och näset vid
Breanäs
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av gammal skog fortfarande förekommer utan att de
bryts av alltför stora hyggen. Detta inverkar positivt på
såväl fl ora som fauna.
Breanäs uppvisar i stort sett liknande natur som
man finner i Kullaskogen. Närheten till sjön Immeln
är dock påtaglig. Här finner man många tjärdalar och
rester efter stenbrott, bland annat har man brutit av den
berömda svarta diabasen här. Immeln användes sedan
som sjötransportled för senare omlastning till järnväg
och vidare transport till Kristianstad och Åhus. Tjärdalar kan man finna ända ute på själva näset, antagligen
placerade här av transporttekniska skäl.
I den östra delen av Breanäs strövområde, norr om
konferenshotellet, finns stora granplanteringar. Terrängen utgörs av en blockterräng som verkar ha varit mycket
vild och otillgänglig. Den uppmärksamme vandraren
kan, mellan granarna, upptäcka en bortåt 50 meter
bred sänka i terrängen. Detta är en gammal åbotten
där en å rann med några vilda forsar ner till Immeln.
Ån försvann för mer än tusen år sedan när vattnet tog
en ny väg och bildade Ekeshultsån.
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Kullaskogen och Breanäs
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Vril på granstam
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av trä som råvara för små
träindustrier. Möbler, korgar och trätofflor har varit
viktiga produkter.
En annan försörjningskälla har varit stenbrytning
vilket de många små stenbrotten vittnar om. De
flesta är övergivna men det
förekommer fortfarande
Storlom
brytning på en del håll. I
Kullaskogstrakten har man
brutit granit för eget bruk till grindstolpar och liknande.
Det var även en viktig råvara för kantsten till trottoarer
och gatubeläggning. Vid Breanäs finns ett stenbrott för
den berömda svarta diabasen som används av många
skulptörer.

Stiftelsen för
Fritidsområden i Skåne
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Arboretum
I norra änden av den gula vandringsslingan på Breanäs
finns ett arboretum med olika sorters barrträd. Det
finns främmande träd som Contortatall, Douglasgran,
Serbisk gran, olika arter ädelgran och olika sorters lärk,
likaväl som inhemska arter. En slinga genom skogen
med skyltar vid träden lotsar runt besökaren.
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Tjärdal och
beckkokare

Det finns gott om tjärdalar i både Breanäs och Kullaskogen. Tjäran var en viktig produkt för impregnering
av trä och som tätningsmedel. På vissa ställen kan man
finna rester av beckkokare där tjäran koktes till beck.
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Från stenbrytning till
konstutställning
I Breanäs finns gamla, övergivna,
stenbrott. I många bröts vanlig
granit till grindstolpar eller
kantstenar men även den svarta
diabasen som är så eftertraktad
av bildhuggare.
Följdriktigt anordnas i Breanäs utställningar av stenskulptur,
såväl utomhus som i Breanäs
kulturhus.

Skalbaggen är en
timmerman efter
en akvarell av
Martin Holmer
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Vid Sporrakulla gård bedrivs fortfarande delar av jordbruket med gamla metoder. Gården är
byggnadsminne och marken omkring hävdas enligt gammalt mönster. Sålunda kan man här
njuta av blomstrande slåtterängar och möta kor på skogsbete.
Hamlade askar finns det några stycken kring själva gården. Det var det gamla jordbrukets
sätt att förse korna med vinterfoder. Man skar kvistar av ask och lind som sedan torkades. Detta
bruk har gett träden dess säregna form. Korna åt av löven, får och getter åt barken och sedan
användes det torra riset att elda med i bakugnen. Allt togs tillvara.

Som en påminnelse om äldre tider när man fick tillverka
allting man behövde själv hemma på gården, ligger
det här och där små linbastor. Alla odlade det lin man
behövde till kläder och för att slippa brandrisken med
att torka det rötade linet hemma i bakugnen byggde
man gemensamma små linbastor. Linbastan på bilden
är mycket väl bevarad och är belägen invid den vita
slingan norr om Dalshults gård i Kullaskogen.
Andra rester av byggnader avsedda för den egna
produktionen är de ruiner av små skvaltkvarnar som
finns litet varstans inom Kullaskogen. Man förvånas
över hur små bäckar man kunde utnyttja för att få litet
kraft att driva en kvarn.
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På Breanäs samsas skogsströvare och kanotister. Tältplatsen på näset är avsedd för
kanotisterna. Immeln är en utomordentligt
trevlig sjö för kanotturer och det går att hyra
kanot på flera ställen runt sjön. Vill man inte
hyra kanot så finns det fisk att fånga i sjön,
glöm bara inte att lösa fiskekort.
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Skogsbruket
Störrre delarna av Kullaskogen
och Breanäs täcks av barrskog, både
planterad och naturligt förekommande. Viss
plantering har skett på de ofta övergivna hagmarkerna från
de torp och gårdar som en gång varit i bruk. På några områden fi nns
lummig lövskog, huvudsakligen bok och ek.
Ett aktivt skogsbruk bedrivs och virkesproduktionen är god. Avkastningen från skogsbruket
satsas till stor del på naturvård och strövområdena. Det är sålunda skogsbrukets förtjänst att det finns
iordningställda strövstigar, rastplatser, grillplatser och annat som gör friluftslivet trevligt.
Under senare år har skogsbruket undergått en genomgripande förändring. I stället för skogsbruk pratar
man i dag om mångbruk. Det finns många värden i skogen. Det handlar om etik, hänsyn till natur och upplevelser
men också rent ekonomiskt betingade hänsyn även om vinsten inte härrör direkt från virkesproduktion.
Mycket av den hänsyn som tas i skogsbruket har att göra med biologisk mångfald, som kan försäkria framtida bevarande av växt- och djurarter. Detta innebär också kvaliteter för oss människor, kopplat till vårt friluftsliv och som kan
mätas i ökad trivsel och ökade upplevelser vilket även kan räknas om i ekonomiska termer i form av bättre folkhälsa.
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I närheten av Sporrakulla och på andra ställen
i Kullaskogen fi nner man rester av, eller ibland,
intakta fägator. Den på bilden är belägen nära
Dalshults gård. De gula och vita vandringsslingorna
löper genom fägatan som förr var avsedd att leda
korna från gården ut till skogsbetet.

