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Hej naturvän
Du håller just nu i din hand en liten guidebok som 
vill inspirera dig att ta dig ut i naturen och söka men-
tal och fysisk återhämtning i Lundaland. Vi som tagit 
fram detta guidematerial ingår i projektet Naturkon-
takt som drivs av Lunds Fontänhus med stöd från 
Leader Lundaland och EU:s Landsbygdsfond.

Naturkontakt är ett projekt med särskilt fokus på 
unga vuxna med psykisk ohälsa och på att läka med 
hjälp av återhämtning i naturen. Tillsammans har vi 
utforskat landsbygden i Lundaland och naturmiljöer 
i närheten av Lunds stad i syfte att hjälpa målgrup-
pen att upptäcka alla de möjligheter som finns i vår 
närmaste landsbygd, till återhämtning, till upplevel-
ser och arbete.

Under två år har vi i grupp gjort regelbundna utflyk-
ter till olika natursköna platser i Lundaland (som ut-
görs av Lunds kommun och angränsande kommuner 
Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och södra Eslöv). Ut-
ifrån dessa upplevelser har gruppen sen tillsammans 
valt ut 10 platser som blivit några av våra favoriter i 
Lundaland, våra guldkorn som vi presenterar här i 
denna lilla guidebok. Ur dessa guldkorn har vi sållat 
fram två absoluta favoriter som vi vill återkomma till 
ofta för att återhämta oss mentalt. Dessa två platser 
är Sliparebackens Skogsträdgård i norra Lund samt 
den norra delen av Kungsmarkens naturreservat. Vi 
har genomfört flera utflykter till dessa ställen och 
utnämnt dem till “certifierade” av Lunds Fontän-
hus som extra bra platser för mental återhämtning i 
Lundaland. I guideboken har vi märkt ut dem med 
en stjärna. 

Naturen är läkande, för våra sinnen och för själen. På 
våra utflykter gör vi ofta små övningar för att ta 

in platsen med alla våra  sinnen och vara närvaran-
de i naturupplevelsen, för att stärka kontakten med 
naturen och oss själva. Vi gör också små reflektions-
övningar kring platsen eller upplevelsen och har 
alltid med oss en skrivbok i ryggsäcken. Ibland blir 
det en dikt, ibland en teckning eller kanske ett minne 
från barndomen som dyker upp. Det är kul att skriva 
ner sina intryck, för sin egen skull eller för att dela 
med andra. En del av dessa alster delar vi nu med dig 
i denna guide.

För människor med psykisk ohälsa finns det fle-
ra hinder för att ta sig ut i naturen utanför staden. 
Många saknar t.ex. bil eller friluftsutrustning och 
känner framförallt en stor otrygghet och oro inför att 
besöka en ny okänd plats, när man inte vet exakt hur 
det ser ut på platsen eller hur man tar sig dit. Genom 
att anordna utflykter i trygg gemenskap tillsammans 
med ledare och andra unga vuxna med psykisk ohäl-
sa så har vi möjliggjort för många fler att våga kom-
ma ut i naturen. Vi hoppas att det ska leda till att det 
blir lättare för deltagarna att sen själv återkomma till 
de platser vi besökt. Vi brinner för att öka tillgänglig-
heten till naturen för människor med psykisk ohälsa 
och hoppas att denna lilla guide till våra favoritplat-
ser i Lundaland ska göra det lättare för dig att besöka 
dem. 

Vandra i våra fotspår och utforska våra guldkorn i 
Lundaland!

Bästa Hälsningar,

Ledare och medlemmar 
Naturkontakt, Lunds Fontänhus
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Naturkontakt
Allt är grönt. Djupt, nästan uppslukande grönt. Det 
regnar och  jag har cyklat från Lund till Lomma på 
en lånad cykel. Det är maj, relativt varmt och jag sit-
ter i en tom busskur i väntan på de andra från grup-
pen. Det smattrar rytmiskt mot taket  och på vägen 
framför mig susar bilar och  bussar förbi i ilfart, nåt 
som skulle kunna stressa mig i vanliga fall. Men inte 
idag, av nån anledning är den här gången annorlun-
da.

Jag ser knappt bilarna, de är som en suddig rand i 
botten av mitt synfält. Allt jag ser är den frodigt grö-
na ängen på andra sidan vägen, det regntyngda höga 
gräset och träden som tornar upp sig i bakgrunden. 
Det är så vackert, det är svårt att beskriva känslan jag
får – den är mjuk och vänlig, gör det lätt att andas 
och  får mig att slappna av, det känns tryggt, säkert 
och lugnt. 

Jag är stolt över mig själv, det här är första gången 
på över ett år som jag har varit utanför Lund, första 
gången på över ett år som jag har cyklat. Jag förbe-
redde mig redan igår kväll, la fram kläder och pack-
ning, diskade termosen och fixade snacks.

Jag hejdar mina tankar och känner efter – pulsen är 
lite hög, men en bra bit ifrån den stressnivå sociala 
saker brukar ge mig. Ångesten är för tillfället han-
terbar. Den viskar…  “ Du kan sticka innan de andra 
kommer, du behöver inte stanna”... Jag tittar ut över 
den grönskande ängen, hör regnet smattra och inser 
att hela min kropp har slappnat av. Nä, jag behöver 
inte stanna, jag kan sticka om jag vill, ingen hade 
klandrat mig. Men jag vill inte gå, jag vill stanna. Jag 
vill träffa de andra även om jag knappt kommer prata 
och känna mig “awkward” när jag väl öppnar 

munnen. Trots att 15 år av mental ohälsa och social 
ångest säger till mig att fly, trots att impulserna ryck-
er i mig som trådar på en marionettdocka, märker 
jag det knappt. 

Idag har jag gjort saker som tidigare varit omöjligt 
svåra - jag har kommit iväg trots dåligt väder, jag har 
cyklat nästan en mil, jag har överröstat flyktimpul-
sen, jag har hållit mig lugn och avväpnat min ångest. 
Allt det här, med bara lite grönska. 

Nej, jag ska fan inte sticka – jag stannar kvar.
I slutet av dagen är jag dyngsur, har vatten i skorna 
och värk i varenda muskel i kroppen. Men det är det 
värt. Jag är nöjd.
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Allemansrätten
Allemansrätten innebär frihet under ansvar och om-
fattar både rättigheter och skyldigheter.

Vi har en unik möjlighet i Sverige att få vara nästan 
överallt i naturen, bara vi visar hänsyn och inte stör 
eller förstör. Det ger oss rätt och möjlighet att gå över 
annans mark och att tillfälligt uppehålla oss där.

Allemansrätten bygger på en gammal tradition i 
Skandinavien medan det ser helt annorlunda ut i 
andra länder där det ofta är förbjudet att vistas på 
privat mark. Vi ska vara glada att vi har allemansrät-
ten och värna om den genom att följa den efter bästa 
förmåga.  

Allemansrätten innebär nämligen inte bara rättig-
heter utan också en skyldighet att visa hänsyn; att 
inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- och 
växtliv eller andra personer som bor eller vistas där. 
Exempelvis får du inte gå till fots över en tomt, så 
pass nära bostadshuset att du stör fastighetsägaren. 
Du får alltså inte störa den så kallade hemfridszonen,  
däremot kan du förmodligen passera en bit bort 
utom synhåll från bostaden. 

Vad man får och inte får göra i naturen kan också 
variera utifrån djurens parningssäsong, om det är 
lämpligt att elda beror på väderlek, o.s.v. Reglerna 
är alltså inte svartvita utan vi som besökare behöver 
använda vårt omdöme vid varje tillfälle och utgå 
från att visa hänsyn till markägare, djurliv, växter och 
andra besökare.

Citatet “inte störa, inte förstöra”  är en bra minnes-
regel att bära med sig med när vi vistas i naturen. I 
nationalparker och naturreservat har naturen ett 

extra skydd och här gäller särskilda regler som står 
över allemansrätten. Information om vad som gäller 
på den specifika platsen finns att läsa på informa-
tionsskyltar vid varje reservat eller park och också på 
Länsstyrelsens hemsida.
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Fakta
Sittgrupp: Ja, flera.
Vindskydd: Ja, om du går ett par kilometers pro-
menad in i naturområdet längs Skåneleden finns 
ett fint vindskydd, Lägerplats Häckeberga. 
Eldstad: Ja, flera.
Papperskorg: Ja.
Toalett: Ja, vid Ekevallens parkering, det finns 
även en offentlig toalett vid Genarp busstation. 
Transport: Bil eller gul regionbuss. Gå av vid 
hållplats Genarp Busstation. Åker du bil, kan du 
parkera gratis vid Ekevallens parkering.
Tillgänglighet: Grillplatserna och kvarnruinen 
ligger nära parkeringen, men marken är lätt ku-
perad. Vandringslederna består av naturstigar.
Restaurang/Kiosk: Det finns två mataffärer och 
ett par pizzerior i Genarp centrum.
Övrig info: För den som gillar “second hand” 
kan det nämnas att Erikshjälpen har en butik i 
Genarp, adress Risavägen 2.
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Genarp tillhör Lunds kommun och är ett litet sam-
hälle två mil sydost om Lund. På senare år har många 
natur- och miljöintresserade människor flyttat in 
till orten. Genarp är nämligen omringat av flera fina 
naturområden: Risen, Häckeberga, Romeleåsen, 
Dörröds fälad, mfl. Här finns mycket att utforska för 
den naturintresserade.

Häckeberga Kvarn är en av platserna i Genarp som 
är värd att besöka. Kvarnen kallas “Vattenmöllan” i 
folkmun och är ruinerna efter en gammal kvarn vid 
Höje å. Platsen är vacker och har en intressant his-
toria. Här finns flera sittplatser och eldstäder i nära 
anslutning till Ekevallens parkering och med ca 15 
minuters promenad från busstationen.

Vi gjorde en utflykt hit en vacker men lite kall höst-
dag. Ryggsäckarna hade vi laddat fulla med varm 
soppa och en massa material som vi kunde göra 
naturpyssel av. Väl på plats delade vi upp oss i oli-
ka stationer och naturguiden Carina lärde oss hur 
man gör lönnrosor, rönnbärskronor, kransar och lite 
annat smått och gott. Vi tyckte våra alster blev riktigt 
dekorativa och tog tillbaka dem till huset och smyck-
ade vårt rum för den ultimata höstkänslan.

De flesta av oss hade fullt upp med att pyssla och 
hann inte gå någon promenad men annars finns 
mycket fina vandringsleder som utgår härifrån. Ulf 
och Mattis tröttnade på pysslet och stack iväg på 
egen hand och utforskade en av stigarna som ledde 
till ett vindskydd  ett par kilometers promenad från 
Vattenmöllan. 

Vi rekommenderar Vattenmöllan som en fin ut-
flyktsplats för t.ex. en grillträff men det är också en 

bra utgångspunkt för att utforska vandringslederna 
i de omkringliggande naturområdena. Området er-
bjuder både längre och kortare stigar och lämpar sig 
både för korta turer men också för längre turer med 
övernattning i vindskydd. Här finns en stor bredd 
i naturtyp och en rik biologisk mångfald vad gäller 
både djur och växter. Håll utkik efter lövgrodan på 
försommarkvällar!

Genarp Häckeberga kvarn
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Fakta
Sittgrupp: Ja. 
Vindskydd:Ja.
Eldstad: Ja. 
Papperskorg: Ja.
Toalett: Ja, offentlig toalett finns vid Genarp 
busstation Finns även ett par toaletter inne i 
själva naturreservatet.
Transport: Bil eller gul regionbuss. Gå av vid 
hållplats Genarp Busstation. Åker du bil, finns 
flera parkeringar i anslutning till reservatet, 
du kan tex parkera gratis vid Medborgarhuset/ 
biblioteket.
Tillgänglighet: Ej så handikappvänligt, natursti-
gar. Kan vara blött i markerna i perioder. Betan-
de djur sommartid.
Restaurang/Kiosk: Det finns två mataffärer och 
ett par pizzerior  i Genarp centrum.
Övrig info: För den som gillar “second hand” 
kan det nämnas att Erikshjälpen har en butik i 
Genarp, adress Risavägen 2.
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Lite senare på hösten åkte vi tillbaka till Genarp, men 
denna gång för att utforska naturreservatet Risen.  
Risen består av omväxlande natur, fäladsmark men 
även kärr och lövskog. Besök gärna på våren när 
backsipporna blommar på fäladen!

Vår promenad gick mestadels ute på den öppna 
fäladen, där kor och hästar betar i hagarna. Vand-
ringsslingan som går över fäladen (den öppna be-
tesmarken), är tre kilometer lång, lättrampad och 
precis lagom för en promenad. Det finns dock både 
torra och sanka partier så var beredd på att det kan 
vara blött på stigarna. Det finns både vindskydd och 
ett par toaletter på Risen. Sen lämnade vi fäladen 
och  gick in i ett skogsparti och där träffade vi på en 
familj dovhjortar. Vi stod stilla och tittade länge på 
varandra, hjortarna och vi. Vi avslutade vårt besök i 
Genarp för denna gång genom att göra ett studiebe-
sök på en privat gård nära Risen, där gjorde vi upp 
en eld, åt vår matsäck och klappade får. Efter maten 
skrev vi alla varsin haiku-dikt med inspiration från 
vår dag på Risen. Det var en riktigt mysig höstdag.

Transport: det är smidigast att ta sig till Genarp med 
bil men det går även att ta sig hit med kollektivtrafik. 
Du tar buss 166 från Lund och byter till buss 172 i 
Staffanstorp som fortsätter mot Genarp. Gå av vid 
hållplats Genarp Busstation. Resan tar drygt 50 mi-
nuter från Lund. Bussen avgår ca en gång per timme. 
Från busstationen är det ca 15 minuters promenad 
till Vattenmöllan och ca 10 minuters promenad till 
Risen. På vardagar finns det även en direktbuss, 
162, från Bankgatan i Lund som tar endast en dryg 
halvtimme till Genarp Busstation. Direktbussen går 
främst i pendlingstid i anslutning till vanliga jobbti-
der men dock inte på sommarlovet.

Genarp Risen
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Rök i ögonen

Solen tittar fram en stund

Prassel bland löven

Får som gillar hö

En hund som vill äta allt

Vi äter soppa

Dimma på slätten

Höga tallar på tomten

Kor på fäladen

Hjortar i skogen

Hela gruppen samlas här

Dimman lättar snart

Tomma trädtoppar

Höstlöven ligger ner

Dalen sträcker sig

De brutna grenar

och de kyliga vindar

sveper över oss

Fåren äter hö

Vinden håller sig undan

Solen på besök

Pensionärerna

Skotten från en skjutbana

och fågelkvitter

Liten rökig eld

Hungriga krävande barn

Packåsnan knäar

Stillsamma höstdag

Fåren bräker högljutt

Solen bryter fram

Ljuset sprider sig

Färgerna förstärks

Ännu en dag gryr

Ullig bullig blyg

äter hö med stor aptit

Snart är vintern här

Fåren tuggar tryggt

Hackspett knackar ihärdigt

Solen tittar fram

En lugn promenad

Solen lyser på pappret

Fåren tuggar mat

Novembervandring

Stora kossor och två får

Gemenskap vid eld

Tallar och granar

Angripna av hackspettar

Och trädkramare
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Fakta
Sittgrupp: Ja. 
Vindskydd: Ja.
Eldstad: Ja.  
Papperskorg: Ja. 
Toalett: Ja. 
Transport: Främst bil. Svårt att ta sig hit med 
kollektivtrafik. I det fall du vill försöka, ta regi-
onbuss 155 från Lund mot Harlösa. Gå av vid 
hållplats Silvåkravägen, därifrån tre kilometers 
promenad.
Tillgänglighet: Ganska god till lägerplatsen 
och gömslet, de ligger nära parkeringen. Den 
nedlagda banvallen mellan Torna Hällestad 
och Harlösa passerar platsen och det är en lätt 
promenadstig. Stigarna runt sjön är däremot ej 
handikappvänliga. 
Restaurang/Kiosk: Närmsta i Harlösa ca tre km 
bort eller Torna Hällestad drygt fem km bort.
Övrig info: Platsen ligger på militärt område, du 
kan höra dem övningsskjuta ibland. 
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Krankesjön är en väldigt grund sjö och en av Skå-
nes viktigaste fågelsjöar. Området är ett paradis för 
fågelälskaren med fågeltorn och ett fint gömsle med 
fantastisk utsikt över sjön. Det finns också en fin lä-
gerplats som är välutrustad med bra vindskydd, toa, 
ved och eldstäder samt vatten i pump från brunn, 
som måste kokas dock. Det går att promenera runt 
sjön, en sträcka på ca 11 kilometer genom terrängen, 
på stigar och småvägar men notera att denna sträcka 
kan vara lerig och inte alls handikappvänlig. Det 
finns ingen markerad led som går runt hela sjön, så 
du får själv leta dig fram efter bästa rundan.

Enklast att ta sig hit är med bil, det finns flera gratis 
parkeringar. Ska du till lägerplatsen parkerar du vid 
Silvåkratornet. Då har du nära både till gömslet i 
vassen, fågeltornet och faciliteterna vid lägerplatsen. 
Ett hundbad finns också lite norrut från lägerplatsen. 
Här finns ingen vanlig badplats, dock.

Om du ska till Fågeltornet Almen parkerar du bäst 
vid Stensoffa forskningsstation och går därifrån, 
en 20 minuters promenad genom skogen. Tyvärr 
är bussförbindelserna inte så goda hit, men vill du 
prova att åka kollektivt ta buss 155 mot Harlösa,  
resan tar 45 minuter från Lund. Gå av vid hållplats 
Silvåkravägen, därifrån är det lätt att hitta. Det går en 
nedlagd banvall nära hållplatsen, följ denna banvall 
söderut, ca tre kilometers promenad, så kommer du 
förbi Lägerplats Krankesjön där gömslet och fågeltor-
net också ligger. Banvallen går genom Revingeheds 
flacka terräng. Den är lätt att gå på och det går att 
cykla dugligt, däremot rekommenderas att man inte 
cyklar då den är en del av Skåneleden.

Kanske vill du fortsätta promenaden på banvallen 
till Torna Hällestad? Isåfall fortsätter du söderut på 
banvallen ytterligare ca fem kilometer.  Från Torna 
Hällestad går också regionbuss in till Lund, närmsta 
hållplats när du kommer in till byn via banvallen 
heter Surapilsvägen. Eller så promenerar du en liten 
bit till och tar en fika på Torna Hällestad Lanthandel 
innan du åker hem. Kolla upp busstiderna noga före 
avfärd!

Krankesjön och banvallen mellan Harlösa och Torna 
Hällestad ligger inom militärt område. Några få 
dagar på året stängs området för militära övningar. 
För aktuella datum, kolla Skåneledens hemsida. Sök 
på etapp 12 och 13 på SL2 Nord till Syd och se aktuell 
ledstatus. 

•                            
Behöver komma ifrån och går undan.
Kommer fram till ett torn och klättrar upp.
Ju högre jag kommer desto tystare blir det. 
Trappan knakar, en kylig vindpust smeker kinden 
ömsint och trots min höjdrädsla fortsätter jag tills jag 
når toppen av tornet.

Allt är tyst. Allt är stilla. Trots att den höga vassen 
separerar mig från vattenbrynet med säkert 15 meter, 
tycker jag mig höra ett svagt kluckande när stilla 
vågor når land. Framför mig breder en spegelblank 
vattenyta ut sig som reflekterar trädens färger runt 
om sjön. Röd, gul, brun, grön och terrakotta. Trycket 
över bröstet släpper och ett lugn sprider sig genom 
kroppen när jag andas in den svala höstluften.
Jag är redo.

Krankesjön
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Utflykt tillKrankesjön i november
Vi åker med bil, österut från Lund mot Silvåkra. 
När vi kommer fram till Krankesjön slår vi läger vid 
rastplatsen med vindskydd. Jag har följt med Natur-
kontakt på utflykt som gästreporter för dagen.
Deltagarna i Naturkontakt ska vara ute i naturen 
kring Krankesjön och lära sig att använda stormkök 
för att laga mat. På menyn står trerätters-lunch med 
tomatsoppa, asiatisk gryta och äppelkompott, allt 
lagat på stormkök.

Deltagarna uppskattade aktiviteten och tyckte att 
det var roligt att komma ut i naturen trots att det 
för många var en tidig morgon och de var lite trötta. 
Gruppen inledde med att ställa sig i ring och göra en 
”landaövning” för att samla sig och landa på plat-
sen vi kommit till. Övningen var en sorts avslapp-
ningsövning där vi spände muskler i hela kroppen 
för att sedan slappna av och känna skillnaden.

Sen var det dags att börja med matlagningen. Vi blev 
uppdelade i smågrupper där några skulle göra efter-
rätt, några koka soppa, några göra förrätt, o.s.v.
Matlagningen på stormkök var en viss utmaning 
men också en källa till skratt. Alla verkade tycka att 
det vi lagade blev gott.

Vädret var lite mulet men milt och skönt att vara ute 
i. Gruppen gick ner till sjön och tittade på fåglar från 
ett gömsle som man nådde via en lång brygga genom 
vassen. I gömslet fanns också bilder och informa-
tion om de fåglar som levde i området. Det kom lite 
regn men det funkade ändå, man fick bara ta det lite 
försiktigt när man gick på bryggan av trä som vindlar 
sig genom landskapet.

Hösten är en väldigt fin årstid med sina färgskift-
ningar, färger som lyser upp en annars väldigt mörk 

årstid. Att kunna vara ute i naturen och se detta ger 
deltagarna i Naturkontakt väldigt mycket, berättade 
de för mig. Många ser det som en chans att komma 
ut i naturen, hitta sitt eget tempo - ett lugn, i den  
annars smått kaotiska tillvaron som livet kan vara 
ibland. 

En del nämnde också att hur skönt det är att vara ute 
i naturen när det inte är en massa folk överallt, så 
som det ofta är under den varmare säsongen. Någon 
tyckte det var härligt nu på hösten med alla lövhögar 
som det är roligt att sparka runt i.  ”Det känns lite 
som att gå i snö”, som en deltagare sa.

Att kunna dra ner tempot och ”bara vara” är viktigt 
för att må bra. En del av tanken med Naturkontakt 
är att erbjuda en lugnare aktivitet för dem som inte 
klarar Fontänhusets vanliga tempo och för att använ-
da naturen som en läkande kraft.

•

Jag blev så glad när vi var vid Krankesjön och det 
var väldigt länge sedan jag var glad pga min ångest. 
Alla människor var trevliga, vädret var sådär, men 
det spelar ingen roll då jag gillar allt väder även 
oväder/dåligt väder. Men grönt är skönt och sådan är 
skogen. Vistelsen vid lägerplatsen i skogen vid sjön 
var både spännande, läskig och väldigt rolig/trevlig. 
Det kändes nästan som när man var liten och lekte 
kök utomhus. Fast denna gången hade vi riktig mat 
istället.
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Reflektioner
Du hör skott bortifrån Revinge då militär aktivitet 
pågår där. 

Du tycker det är kul att vara ute i naturen men trå-
kigt att höra skjutningarna från Revinge skjutbana. 
Du njuter av sällskapet i naturens hägn och ser på allt 
det som händer mellan människorna med lugn och 
ro i sinnet. 

Du “smilar” åt lyckoruset i ditt eget inre där den 
sprudlande känslan av oemotståndlig vällust sprider 
sig. 

Du ser utan förakt på de andra i gruppen som i lugn 
och sakta mak gör sina uppgifter ordentligt. 
Du ler åt att i tystnad sitta och titta på de andras 
långsamma rörelser. 

Du börjar socialisera med vännerna omkring dig och 
ber om fler.
Du hör tydligt dina tänder tränga igenom tandköttet 
när någon talar till dig. 
Du svarar utförligt på frågorna som den andra perso-
nen ställer. 

Du ler brett när fotografen presenterar sin idé att 
fotografera dig med en orange skrud av höstlöv i 
bakgrunden. 
Du åstadkommer en posering likt en häst stolt bäran-
de på en rakryggad människa. 

Du kisar åt solens vaga små strålar. 
Du strålar ikapp med den kämpande solens belys-
ningsiver. 

Du ser skymningen komma. 
Du plockar ihop sakerna i tystnad tillsammans med 

de andra i gruppen.

Du tänker på gårkvällens film, Den yttersta domen - 
Livsdramat Andrej Rubljor av Andrej Tarkovskij. 
Du tänker på de långsamma tagningarna likt en be-
skrivande teater-scenisk framställning.

Du tänker på den ohyggligt grymma medeltida rätt-
skipningen som utspelar sig i filmen. 
Du tänker på länder där medeltida straff-skipning 
fortfarande råder. 
Du tänker på krig.

•                                   

Inspirerad av studieresan jag och Elin gjorde till 
Möns Klint i höstas, tänker jag att Krankesjö-områ-
det också borde arbeta mot att bli ett “Dark Sky-om-
råde”. Det skulle vara spännande att vara där utan 
artificiellt ljus och när det inte är stjärnklart. 

Jag tror inte att natten är helt svart även om det är 
väldigt mörkt. Även en person som inte tycker om att 
promenera och vara ute i naturen som friluftsmän-
niskor gör skulle nog kunna uppleva att det är ljus-
nande att tillbringa en natt i mörker.

Höstdagar som denna är också fina vid Krankesjön, 
bara man är tillräckligt varmt klädd. Det var mycket 
fridfullt när vi var där. Jag önskar att jag tagit mig 
mer tid att vandra runt lite och klättrat upp i fågel-
tornet. Jag tycker ju om att sitta på en höjd och känna 
suget i magen när jag tittar ned. 

Reflektioner om Krankesjön
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Matlagning i det fria
Stormkök, spritkök, T-röd eller gas
Tändstål, tändsticka många val
Skruva ihop rätt och ställ stabilt
Ett kraftfullt drag med stålet 
En gnista tänder gasen
Blå eller gul, vilken färg har egentligen lågan?
Nervöst känna med handen försiktigt, försiktigt
om det brinner som det ska

Hackad lök, buljong och kryddor 
Tomater, tomater, tomater
sambal oelek, chili, och nudlar med mycket smak
Tänjer på mina smaklökars gränser
Hackande och rörande förvandlas snabbt till
tre små rätter
En dekonstruerad äppelkaka smakar bra
Kaffe med marshmallows och grädde
i duggregnet en gråmulen novemberdag

•

Dagen initierades med samling utanför Fontänhuset 
i Lund. Sen åkte jag minibuss till Krankesjön. När vi 
närmade oss öppnades stora ängslandskap som var 
fyllda med kor. På många ställen fanns det skyltar 
om att området var till för militären. Men till slut 
kom vi fram till naturområdet Krankesjön och ett 
vindskydd. Där lagade vi mat tillsammans och fick 
lära oss att laga mat på stormkök. Jag gick en runda i 
skogen och vi kollade ut över sjön med kikare på fåg-
lar som levde vid sjön. Skogen runt sjön var färgglad, 
orange och grönt dominerade. Det var en sån dag 
som kändes bra för hälsan.

•

Jag fick i uppgift att gå en promenad i skogen och få 
lite inspiration till en låttext. Det jag kom på var: The 

earth is moving, when the rain is falling… Mer än så 
blev det inte. 

Att stå och laga mat på ett stormkök är ganska my-
sigt. Att se hur andra folk med psykisk ohälsa står 
och har kul med att krydda maten och ha sådan kun-
skap är fantastiskt! Att få se detta fick mig att känna 
mig levande. Med solen som skiner och molnen över 
sjön, och regnet som faller från den blå himlen. Det 
är lite av upplevelsen jag fick när vi var vid Kranke-
sjön. Vinden blåste och händerna frös - kallt var det!
Jag vill avsluta med att berätta att jag ej är så äventyr-
lig längre.
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Fakta
Sittgrupp: Nej, ta med sittunderlag.
Eldstad: Nej.
Papperskorg: Ja. 
Toalett: Ja, vid golfrestaurangen samt i skogsbry-
net nära Dammstorps gård. 
Transport: Gul buss 166 mot Södra Sandby 
(hållplats Kungsmarken + fem minuters prome-
nad), cykel via Hardebergaspåret, eller bil, gratis 
parkering finns.
Tillgänglighet: Närmast golfklubben är stigarna 
breda och lättrampade. Längre bort i reservatet 
behöver du kunna klättra över stättor, samt att 
det kan vara blött i markerna på vinterhalvåret.
Restaurang/kiosk: Restaurang finns vid golf-
klubben.
Övrig info: Ängarna på Kungsmarken har betats 
i årtusenden och resulterat i en mycket artrik 
ängsmark med bl.a. många sorters orkidéer och 
fjärilar. Här går fortfarande betesdjur sommar-
tid. På delar av Kungsmarken samsas vi med 
golfarna och tar gemensam hänsyn till varandra!  
De norra delarna av reservatet kring Glomsjön 
är mer fridfulla och idylliska om du söker lugn 
och ro. Nordöst om Sularpsbäcken hittar vi 
vår favoritplats under en björk med utsikt över 
dalen.
*Denna plats är certifierad av Lunds Fontänhus 
som extra bra för mental återhämtning. 
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Golfklubbens parkering är full av bilar. Vi kryssar oss 
fram mellan SUV:ar,  BMW:s och golfande pensionä-
rer, följer den röda vandringsslingan bortåt, norrut.
Bredvid oss på bägge sidor puttas bollar mot hål på 
välskötta greener. Jag tänker att nåt med golf måste 
vara väldigt givande med tanke på antalet människor  
som är här en helt vanlig maj-tisdag.

Ja, det måste vara nåt med golf, nåt mer än att slå på 
en boll? Kanske älskar golfarna också att vara utom-
hus lika mycket som jag? Kanske älskar de att känna 
vinden mot sin kind, andas frisk luft och höra fåglar 
sjunga, precis som jag? Kanske har de också upptäckt 
hur pigg du blir av att vara ute några timmar var dag, 
hur positivt det påverkar ja...hela ens jag?.
Kanske njuter de av kravlöst umgänge med andra 
golfare eller kanske av att golfa helt själva och för-
svinna in i koncentrationen och sin egen värld? 

Vad vet jag? Jag vet att jag njuter när stigen viker av 
från golfbanan in bland träden och över en stätta. 
Som att gå genom en portal till en annan värld där 
ett nytt landskap öppnar upp sig. Ett hemligt rum, en 
magisk plats långt bort från golfbollar, BMWs och 
trafiken på Sandbyvägen.

Hagmarker och blommande körsbärsträd breder ut 
sig. En slingrande bäck i en dalgång. Orkideér. Fjäri-
lar. Utsikt. Ner för kullen och över den lilla träbron 
vid bäcken, snäv sväng åt höger. En stor björk i en 
backe lockar och drar. Att bara sitta i gräset under 
trädets krona och titta ut över en blommande dal.

Här stannar vi länge. Här är det bra. Här susar björ-
kens löv i vinden, här hör vi göken ropa sitt kookoo, 
här vaggas våra väsen till ro.

Kungsmarken*
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Efter en morgon som till största del bestått av ångest, 
stress, och ren hopplöshet, lyckades jag till sist mi-
rakulöst ta mig utanför ytterdörren och bege mig till 
Kungsmarken. Grovt försenad men ändock, väntade 
Lisa schysst nog mig på golfklubbens parkering som 
ligger precis intill naturreservatet. 
 
Väl på plats infann sig ett lugn inom mig som gjorde 
min ansträngning mödan värd. Vi promenerade till 
resten av gruppen, vilket tog en stund men vi un-
derhöll varandra med att konversera på vägen dit. 
Terrängen var svår, särskilt i mina Nike-skor som är 
mer ämnade för streetwear än vandring, men det var 
skönt att känna benen arbeta för att ta sig upp och 
ner för de sluttande kullarna. Det såg brittiskt ut på 
nåt vis och jag påmindes om min mormor och mor-
far som spelade golf. Högst upp på kullen var det en 
otroligt vacker utsikt över naturreservatet!  
 
För att komma till resten av gruppen fick vi gå över 
en bro som ledde oss över en bäck och vi kunde inte 
låta bli att stanna och ta lite bilder. Gruppen hade 
satt sig tillrätta på en av kullarna och fikade. Där satt 
vi länge och väl, fikade, hade trevligt, skrev i våra 
anteckningsböcker och avslutade med en övning som 
gick ut på att göra absolut ingenting i 10 minuter. 
Vanligtvis är det väldigt svårt för mig att genomföra 
dessa övningar, det liksom kliar i fingrarna och jag 
känner mig rastlös och nästan ännu mer stressad av 
”pressen” att slappna av och tänka på ingenting. Den-
na gången var det annorlunda och jag tror att vara 
ute i naturen, under solen, liggandes i gräset och bara 
vara i detta nu gjorde det enklare för mig.
 
Vi följde den röda vandringsstigen som går runt na-
turreservatet och det kan vara att vi var där en vardag 
på arbetstid, men vi var helt ensamma på strövstigen, 

(eller rövstigen som Johan så fint kallade det), det 
kändes som en egen oas som andra inte hittat till.

•

Tre saker som jag gillar med Kungsmarken i maj 
månad:

Blommande träd! Som fluffiga lummiga moln i rosa 
och vitt och ljusgrönt överallt!
Doften av hägg i uppvärmd luft. Det är bara njut-
ning!
Fågelsången överallt.

 

Naturmorgon
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Fakta
Sittgrupp: Ja.
Eldstad: Ja. 
Papperskorg: Ja. 
Toalett: Ja, i anslutning till Lomma kyrka samt 
utedass vid scoutgården.
Transport: Bil, buss eller cykel. 
Gratis parkering finns vid Prästbergavägen pre-
cis öster om järnvägen. Buss 139 från Lund C tar 
16 minuter till  busshållplats Järngatan, mittemot 
Lidl. Därifrån drygt en kilometers promenad 
förbi Östra dammarna mot Lomma kyrka. Det 
går även att cykla hit på mestadels cykelväg, ca 
nio kilometer från Lund.
Tillgänglighet: God. Breda stigar på mjukt 
underlag.
Restaurang/Kiosk: Det finns flera restauranger i 
Lomma men ingen i direkt närhet till Kyrkfuret. 
Det finns flera mataffärer i Lomma, den som 
ligger närmast Kyrkfuret är Lidl vid busshållplat-
sen Järngatan.
Övrig info: Blandad löv- och tallskog vid Höje å.  
Ligger i anslutning till flera andra grönområden. 
och naturreservat.
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Vi besökte Kyrkfuret den första mars, solen sken men 
det var lite kallt i luften. Bara man klär sig efter väder 
går det bra att besöka Kyrkfuret oavsett årstid. 

Man tar sig lättast dit med bil men om man har ett 
hum om hur man ska gå från hållplatsen så går det 
fint att ta bussen. Det är inte komplicerat att ta sig dit 
med buss. Man tar den gula bussen nr 139, buss-
resan tar bara 14 min och den går varje halvtimme 
från Lunds C. Gå av vid busshållplatsen Järngatan 
som ligger mittemot Lidl. Därifrån går vi till fots på 
små stigar, en dryg kilometers promenad förbi Östra 
dammarna bort mot Lomma kyrka. Vid kyrkan tar 
vi gångbron över ån och befinner oss i nu naturreser-
vatet Kyrkfuret. 

Kyrkfuret är ett mindre naturområde utmed Höje å, 
mellan Lomma kyrka och Lomma scoutgård. Det är 
ett naturreservat så man får ha det i bakhuvudet att 
varken skräpa ned eller störa naturen när man befin-
ner sig där. I området planterades tallar i början av 
1900-talet för att förhindra sandflykt. Med tiden har 
även lövträd och buskar smugit sig in bland tallarna. 
Mitt bland träden öppnar en större glänta upp sig, 
“Svarteplätten”, som är en populär samlingsplats med 
bra grillmöjligheter. Stigarna är breda och lätta att gå 
på. Längs ån finns även privata bryggor som det är 
tillåtet att sitta på. 

Själva området Kyrkfuret är inte så stort men det 
ligger i direkt anslutning  till flera andra trevliga grö-
nområden: Habo Ljungs Fure, Habo dammar, Östra 
dammarna, m.fl. Som besökare har du alltså flera 
valmöjligheter och kan promenera många olika 
rundor. Här finns också ett rikt fågelliv och har du 
tur kan du få syn på en hackspett.

Vid scoutgården (det vita huset vid Habovägen) finns 
ett utedass som får användas av allmänheten och 
även vid kyrkan finns toalett. Precis utanför kyrkan 
finns också en fin grässlänt ner mot ån som passar sig 
väl för en stunds vila i gräset. 

Kyrkfuret i Lomma
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Jag klättrade ut på ett av fundamenten som den 
skrangliga lilla bron ligger på. Sanslöst egentligen att 
de leder en hel skolklass över den. Räckena rostiga 
och dana, vissa plankor murkna, andra saknas helt. 
Fundamenten av betong är i alla fall mer stabila än 
både bro och brofästen. Jag har funnit den säkraste 
platsen, men ändå skriker min lärare på mig att jag 
måste hålla mig innanför räcket. Det är bara mig hon 
skriker på, trots att flera av mina skolkamrater också 
hittat ut på fundamenten.

Hur kan du vara så korkad? Det är ju farligt och du 
kan förstöra för hela klassen om du trillar i. Hur kan 
du vara så dum att du inte fattar det? Hon vräkte sig 
fram genom de andra barnen och precis innan hon 
nådde fram tog jag ett kliv ut… och hoppade i ån….

Tips på aktivitet! Grilla
“Svarteplätten” ligger i Lomma, i naturreservatet 
Kyrkfuret. Det är en stor glänta mitt i skogen som 
är en populär samlingsplats i Lomma. Här finns en 
bra grillplats och det är trevligt att grilla här under 
sommaren och våren. Gläntan är stor och det  finns 
plats för ett större sällskap, man kan utan problem 
vara upp till 20 personer där. Ta med egen ved eller 
grillkol. Det går enklast att ta sig dit med bil som tar 
ca 15 minuter från Lund.

Det går att ta sig dit med buss också men det är 
lättare med bil om man har mycket packning med sig 
eftersom man annars behöver släpa på packningen 
från busshållplatsen. Om man vill ha lite roligt kan 
man ta med kubbspel. Namnet Svarteplätten sägs 
komma från att man lade kol på den platsen under 
andra världskriget som gjorde hela marken svart. 

Tips! Närvaroövning 
Närkontakt med ett träd. Vår hjälpledare Ulf leder 
övningen. Han går fram till en hög tall, lägger försik-
tigt handen på stammen och berättar: 
“Det här är ett träd som har stått här.. i kanske 50 - 
60 år … Det är ett furträd.”

Du ser här på barken - det är en skimrande mintgrön 
färg. Titta upp mot trädets grenar! 
Se hur de svingar i vinden! 
Se hur ljuset träder igenom. 

Barndomsminne från en gångbro 
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Fakta
Sittgrupp: Ja.
Eldstad: Ja, flera.
Vindskydd: Ja.
Papperskorg: Ja. 
Toalett: Ja.
Transport: Lättast att ta sig hit med bil, gratis 
parkering finns. Det är svårt ta sig hit på ett 
smidigt sätt med buss från Lund. Närmsta buss-
hållplats är Davidslid, 1,5 km promenad bort 
från Badsjön. Bussresan från Lund tar ca 45 min 
inklusive byte.
Tillgänglighet: Promenadstigarna runt sjöarna 
är av typen naturstig men om du har rörelsehan-
dikapp kan du kan ta dig till badsjön. Parkera då 
vid den östra parkeringen vid brukshundsklub-
ben.
Badplats: Ja.
Restaurang/Kiosk: Nej.
Övrig info: Sjöarna är en del av det större 
strövområdet Järavallen, som motorvägen skär 
igenom. En stor del av området är naturrreser-
vat, tex närmast Fågelsjön medan området kring 
badsjön ligger utanför naturreservatet. Det finns 
gångbro över motorvägen så man kan ta sig från 
sjöarna till den andra sidan Järavallen till fots.
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Vi gjorde en utflykt med bil till Saxtorpssjöarna en 
riktigt regnig och blåsig novemberdag. Bilfärden  
från Lund tar ca 25 min och det finns gott om parke-
ring.

Det finns två gratis parkeringar, en i norr och en i ös-
ter nära brukshundsklubben. Vi parkerade i norr och 
redan från den stora parkeringen kunde vi se taket på 
vindskyddet på andra sidan sjön. Vädret var inte på 
vår sida men vi var förberedda för regnet med regn-
jackor och presenningar. Skönt också att det väntade  
ett vindskydd på andra sidan sjön. Vid vindskyddet 
finns också en bra grill där vi tillagade en smaskig 
måltid över öppen eld. Glöm inte att ta med egen 
ved! Ta gärna med en presenning och snören om det 
regnar. Det hade vi gjort och vi hjälptes åt att spänna 
upp presenningen i trädet bredvid vindskyddet som 
extra regnskydd. 

Medan ett gäng stannade vid vindskyddet, gjorde 
upp eld och började med maten gick vi andra en 
promenad runt sjöarna. Det är en ganska lagom lång 
promenad runt sjön på några kilometer. Vi peppade 
varandra och gjorde värmande rörelseövningar och 
hjälptes åt att hålla humöret uppe. 

Saxtorpssjöarna är egentligen två sjöar, Badsjön och 
Fågelsjön.  Man kan enkelt gå runt båda sjöarna 
på naturstig. Fågellivet här är väldigt rikt så ta med 
kikare och fågelskåda om du känner för det! Badsjön 
ligger utanför naturreservatet och har fina badmöj-
ligheter. Sjöarna ingår i det större strövområdet 
Järavallen.

Den hårt trafikerade E6:an drar igenom området och 
skiljer sjöarna från resten av Järavallen. Motorbruset 

hörs helt klart när man kommer närmare vägen men 
är inte så störande att man inte kan njuta av miljön. 
Man kan låtsas det är havets brus. Efter en kall men 
ändå härlig novemberdag kändes det skönt att sätta 
sig i bilen igen och värma upp sig på vägen tillbaka 
mot Lund.

Tips! Reflektionsövning
Vi gjorde en reflektionsövning där vi skrev ner vad 
vi upplevde med våra fem sinnen just i den stunden. 
Prova gärna du med!

Vad hör du?
Vad ser du?
Vad luktar du?
Vad känner du? 
Vad smakar du?

Saxtorpssjöarna



38



39

Reflektioner om Saxtorpssjöarna
Jag hörde motorvägens mummel, glada röster och 
ljudet från en sprakande eld
Jag såg leenden omkring mig i gråa november
Jag insöp doften av rök och nylagad mat
Jag kände mig kall och stel i kroppen men ändå glad 
inombords.
Jag smakade kärleksmums i både kakform och ge-
menskap

•

Hörde det ljuva brummandet från en V8 -motor
Såg solen ge liv åt sjölandskapet
Luktade röken från en öppen eld
Kände kylan bita i fingertopparna
Smakade härlig mat

Hörde den oupphörliga trafiken
såg ljungen på den regniga heden
luktade röken från den tända elden
kände mina frusna fötter
smakade den goda maten

•

Hörde bilarna 
såg sjön
luktade röken
kände kylan men också värmen
smakade gott
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Fakta
Sittgrupp: Ja.
Eldstad: Nej, man får inte elda på platsen. Zink-
baljan som står där är inte avsedd för grillning. 
Däremot finns det många riktiga grillar på resten 
av St Hans-området som du kan använda.
Papperskorg: Nej.
Toalett: Nej, men finns vid vindskyddet i St 
Hans backar. 
Transport: Stadsbuss 3 (hållplats Monumentet 
+ fem minuters promenad), gång, cykel eller bil, 
parkeringsplats finns i närheten.
Tillgänglighet: Det är enkelt att ta sig till Slipa-
rebacken, inne i själva skogsträdgården är under-
laget mindre flisstigar och gräsytor. Vintertid kan 
det vara  blött i marken så  ta på bra skor.
Övrig info: Varning för ogräset vildpalsternacka 
som är fototoxiskt, undvik att gå barfota!
Platsen ligger i närheten av kommunens gröny-
tekompost där det ibland pågår högljutt arbete 
dagtid, men efter kl 16 på vardagar och på helger 
brukar det vara lugnt och stilla.
*Denna plats är certifierad av Lunds Fontänhus 
som extra bra för mental återhämtning. 
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Sliparebackens skogsträdgård*
Sliparebackens skogsträdgård ligger i det nordvästra 
hörnet av S:t Hans backar, mellan järnvägen och de 
små reningsdammarna och har blivit en av våra små 
oaser dit vi gärna gör utflykter och tar med oss pick-
nick eller bara sitter och njuter en stund.

I detta tidigare igenvuxna hörn av parken växer nu 
en frodig skogsträdgård fram i en glänta. Här är ka-
raktären på växtligheten lite annorlunda än i en sed-
vanlig park, grönskan är lite mer vildvuxen och kan 
vid första anblick te sig lite ovårdad. I själva verket 
är Sliparebackens skogsträdgård inte slumpmässigt 
utformad utan den är noga designad efter permakul-
turens principer där man vill värna om den biologis-
ka mångfalden. En skogsträdgård kännetecknas av 
att varje växt har sin nisch där alla delar samspelar 
för största möjliga gemensamma nytta. Här samsas 
fruktträd, buskar och växter med varandra som alla 
fyller en funktion som t.ex. mat, som pollinatörsväxt 
eller att de ger näring till de ätbara växterna. 

Äldre träd, såsom valnötsträden, har bevarats och det 
planteras in nya nöt- och fruktträd, örter, perenner 
och buskar i olika skikt och nivåer för att skapa en rik 
mångfald som efterliknar naturens ekosystem. Det 
ger en härlig och mysig plats med annorlunda karak-
tär som vi tyckt om att göra små stadsnära utflykter 
till. Vi i Naturkontakt tilltalas av mångfalden och att 
platsen är lite vildvuxen. Det känns nästan som att 
komma in i en hemlig trädgård när vi går över bron 
in i skogsträdgården..

Lunds kommun äger marken men själva skötseln ut-
förs i stort av ideella krafter genom Lunds Skogsträd-
gårdsförening. Arbetet påbörjades av föreningen 
2015 med ekonomiskt stöd från Region Skånes Mil-

jövårdsfond och det växer fram i stilla mak. Alla är 
välkomna att engagera sig i föreningen och vara med 
i det praktiska arbetet för att göra skogsträdgården 
bättre. Du kontaktar isåfall föreningen via deras 
facebookgrupp, Sliparebackens skogsträdgård, där 
du också kan följa arbetet med skogsträdgården och 
se de guidade turer, workshops och annat spännande 
som händer under året. Alla Lundabor är välkomna 
att njuta av och besöka platsen och provsmaka grö-
dorna, men plocka inte mer än att det räcker till fler 
besökare. 

Skogsträdgården är öppen för allmänheten dygnet 
runt, alla dagar i veckan. Här finns en trevlig sittplats 
som ligger lite lagom undanskymt. På denna plats  
har vi haft turen att få vara lite ifred då det ligger lite 
avsides från resten av parken och vi tycker att det  är 
en bra plats att söka mental återhämtning och still-
het på. Gör som vi, ta med dig lite fika och sätt dig i 
denna “hemliga trädgård” och njut av den biologiska 
mångfalden!
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Fakta
Papperskorg: Ja. 
Toalett: Ja, vid campingen.
Restaurang: Ja, flera, Barsebäck strands badho-
tell samt kiosk sommartid vid campingen. Även i 
Barsebäcks hamn finns restaurang.
Transport: Ca 25 minuters bilfärd från Lund, 
gratis parkering både i Barsebäcks hamn eller vid 
Barsebäcks strand Sjöbobadet.
Bussresa hit innebär regionbuss nr 124 med byte 
till nr 126 och resan tar ca 45-50 min från Lund. 
Du går av vid hållplats Sjöbobadet.
Tillgänglighet: Promenadstigen som går längs 
med havet är en del av Skåneleden som är 
orangemarkerad led, mestadels naturstig. Vandra 
mellan Barsebäcks hamn och Barsebäcks strand 
Sjöbobadet och tillbaka igen. Denna promenad 
tog oss drygt en timma.
Övrig info: Vallarna och befästningarna byggdes 
på 1710-talet som skydd mot dansk invasion och 
är uppkallade efter en guvernör Stenbock. 
Mycket bra badmöjligheter.
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Stenbocks vallar
Gruppen vandrade längs med stranden och senare 
upp i en av de många hagarna. Stigen dit vindlade 
över våtmarken och för att vi inte skulle trampa i de 
blötaste partierna fanns det långa smala träspänger. 

Vi klättrade upp på ett monument och blickade ut 
över havet. Det var fortfarande många fåglar som 
svanar och änder som höll till längs med stranden 
och den långa stenbryggan. Botten var marmorerad 
i grönt och vattnet var väldigt klart runt bryggan. Jag 
pratade med Hilda. Hon sa att hon trivs väldigt bra i 
gruppen och tycker om att vara ute i naturen. 

Under lunchen berättades det en saga om att man 
går i skogen och hittar en nyckel och vi får frågan om 
man plockar upp den eller låter den vara kvar. Eller 
lägger man den mer synligt så att någon annan hittar 
den? 

Nyckeln symboliserade våra möjligheter och vad vi 
gör med dessa. Sen kom man till ett hus och man fick 
fundera på om man gick in och hur det såg ut. Huset 
representerade jaget. Bakom huset var en sjö och 
man fick fundera på om man ville bada i den sjön 
och hur man tog sig dit. 

•

Vi började vår promenad med en “landa”-övning på 
stranden. 

Tre djupa andetag och en doft av hav och tång. Vi 
fortsatte sedan att gå och sjönk ned då och då ned i 
sanden. 

Vi  kom fram till Stenbocks Vallar. Gröna och mju-
ka kullar på ena sidan och på den andra stenar som 

mynnade ut som en väg ut i havet. 

Vi gick förbi ett konstgalleri och gick vidare på en 
träbro. Vassen prasslade och fåglarna flög över oss 
och satte sig på stenar i havet. 

En lunchpaus blev det på en av vallarna och vi kunde 
slå oss till ro för en stund. 
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Fakta
Sittgrupp: Ja, fina bryggor och sittgrupper. 
Eldstad: Ja, det finns en fin grillplats nere vid 
å-promenaden.
Papperskorg: Ja.
Toalett: Nej.
Restaurang: Pizzeria.
Transport: Bil eller tåg.
Tillgänglighet: Det är väldigt nära från tågsta-
tionen till slottets park och likaledes nära ner 
till ån. Stigarna är handikappvänliga, breda och 
lättrampade.
Övrig info: Ta med kikare och håll utkik efter 
den ovanliga fågeln kungsfiskare som kan skådas 
kring vattendragen i Örtofta.
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Örtofta
Örtofta ligger i Eslövs kommun och här finns Sve-
riges enda kvarvarande sockerbruk. Det finns också 
ett vackert slott med omgivande park och ett kortare 
strövområde längs ån. 

Örtofta slott är ett av Skånes äldsta gods och den 
nuvarande ägaren familjen Melinder övertog slot-
tet 1989. De har tagit vara på slottets historia och 
häst-tradition med målsättningen att levandegöra en 
unik kulturmiljö, där slott, ekonomibyggnader, stal-
lar, hagar och barockpark nyttjas för en verksamhet i 
tiden. Örtofta ligger ju i nära anslutning till tågtrafik 
från Malmö, Köpenhamn och Lund-området och 
hyrs ut mycket till bröllop och andra events. I den 
vackra slottsparken, spatserar fasaner omkring fritt. 
Vi besökte Örtofta under hösten då träden sprakade 
av färg och marken dignade av prassliga löv. Det var 
en väldigt vacker tid att besöka Örtofta. Till lunch 
grillade vi korv på grillplatsen nere vid Bråån och 
satt och åt i solen på bryggorna. Några förbipassera-
de hundar hade tur och blev bjudna på våra överbliv-
na korvar.

Det går lätt att ta sig hit med kollektivtrafik från 
Lund, pågatåget mot Eslöv stannar här och det finns 
också gratis bilparkering. Från tågstationen är det 
bara något hundratal meter till vackra grönområden. 
Väster om spåret följer du gångvägen norrut och 
kommer till Örtofta slott och dess vackra omgivning-
ar. Om du istället vill ta dig ner till å-promenaden 
och grillplatsen går du österut från tågspåret ett par 
hundra meter. 

Tips! Närvaroövning
Känn in platsen genom att använda dina fem sin-
nen och fokusera på ett sinne i taget: Känsel, Hörsel, 
Lukt, Smak och Syn. Upplev det du har omkring dig 
sinne för sinne och  studera detaljerna.

Vi plockade löven med våra händer och lyssnade på 
susandet mellan träden. Vi lyssnade på det porlande 
vattnet vid slottet och en del av oss provade att smaka 
på lövet vi hade plockat. Sen lekte vi att vi var olika 
djur. Vi provade  att röra oss som ett rådjur och låta 
som ett - en härlig mindfulness-övning i att vara här 
och nu och vara lekfull både enskilt och i grupp. 
Plocka fram ditt inre barn och prova att leka lite i 
parken du med! 

Örtofta
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Utflykt till Örtofta
Det är en sval höstdag när vi traskar fram på stigarna 
omhuldade av färger - allt från klargrönt till djupt 
brunrött. Jag bara njuter, hösten är nog min favo-
ritårstid just på grund av färgerna. Jag kan inte låta 
bli att le när jag ser dem. Som att se en hund eller en 
jollrande bebis - man blir bara glad. En direkt dopa-
mininjektion.

Efter ett tag kommer vi fram till den gamla kyrkan 
vid Örtofta slott. Ledarna ger oss en övning: vi ska 
utforska våra sinnen, d.v.s. försöka koppla bort allt 
annat och bara fokusera på ett specifikt intryck i 
taget tills de säger åt oss att byta. Vi går igenom lukt, 
känsel och hörsel. När det är dags för att utforska 
smak tittar jag lite skeptiskt på resten av gruppen och 
bestämmer mig för att skippa den delen och spara 
mitt smaksinne till lunchen istället.

Det märks att en del av de nyare deltagarna i gruppen 
är tveksamma till övningarna och helt ärligt var jag 
också det i början, det tog ett tag för mig att komma 
in i det men när jag väl listat ut hur man kopplar bort 
omgivningen tillräckligt för att bara känna ett sinne 
åt gången finns det ett väldigt lugn i det. Personli-
gen blir jag lätt överstimulerad när mycket händer 
omkring mig, t.ex. när jag är på stan eller i en större 
grupp, då har det hjälpt mig att göra en liknande 
övning i de situationerna. När vi är klara för dagen är 
jag kall om fötterna, har rosiga kinder och en varm 
känsla i magen.

Jag är glad och det känns j-vligt bra.
 •

Vi sitter på bryggan nere vid Örtoftaån. Det är en 
vacker oktoberdag. Vi grillar korv och gör små 
skrivövningar. Vi tänker på på ett barndomsminne vi 

har från naturen och  kastas tillbaka i tiden…..

”....till granskogen uppe förbi Knutsbo. Torra breda 
stigar täckta av barr. Stora knotiga rötter. Vi är vid en 
rastplats. Leker med kottar som har ben (bondgård). 
Det är flera med, ett helt gäng, stämningen är trygg 
och mysig. Ljud av folk som knäcker grenar när de 
kliver fram.
Lukt av höst, fukt, barr, kåda. 
Tar med mig en känsla av gemenskap och lek i sko-
gens stora sal.”
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Fakta
Sittgrupp: Ja.
Eldstad: Ja, flera grillplatser. 
Papperskorg: Ja.
Toalett: Ja, bajamaja nordväst om hästhagen, vid 
den röda pricken på kartan.
Transport: Bil, stadsbuss, gång, cykel.
Stadsbuss nr 6  avgår från Botulfsplatsen mot St 
Lars, gå av vid hållplats St Lars. Flera gång- eller 
cykelvägar till området finns. Om du kör bil kan 
du t.e.x. parkera vid Källbybadet (avgiftsbelagd 
parkering). 
Tillgänglighet: Stigarna är breda och lättrampa-
de. I hästhagen behöver du kunna öppna grindar 
men det finns dock en stig som går på utsidan av 
hästhagen som du kan ta.
Restaurang/Kiosk: Lunchrestaurang finns på St 
Lars företagspark. Närmsta mataffär vid Kloster-
gårdens centrum eller bensinstationen vid Södra 
utfarten.
Övrig info: Finns en facebookgrupp som heter 
“Mitt Höje å” som är rolig att följa där besökare 
lägger upp foton och tipsar varandra.
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St: Lars parken och östra Höje å-dalen är ett lättill-
gängligt naturområde i södra Lund med flera trevliga 
stigar och vandringsleder. Det är lätt att ta sig dit 
både med kollektivtrafik, cykel, bil eller t.o.m. till 
fots. Från Lund C kan man ta buss 6 mot St Lars som 
tar ca 15 min. I området finns det stigar, grillplatser, 
lekplatser, toalett, bryggor, soptunnor och delvis är 
det belyst. Stora delar av området har stigar som är 
handikappvänliga.

Ursprungligen har parken tillhört mentalsjukhuset 
S:t Lars. Här bedrevs psykiatrisk vård mellan åren 
1879-2013. Sedan dess har psykiatrin flyttat till Bara-
vägen i närhet till Lunds lasarett. Numera huserar 
företag och friskolor i de gamla psykiatribyggnader-
na men parken finns kvar, lika vacker som förr. 
I parken finns många intressanta träd, t.ex. tulpan-
träd, turkisk ek, magnolia och svarttall. Det finns ett 
par lunchrestauranger i området.

Naturen i Höje å-dalen är varierande med träd, vat-
tendrag och öppna hagmarker med betande får och 
hästar. Ett par koloniområden finns också i närheten.
Höje å-dalen invigdes som nytt naturreservat i maj 
2022 och rustades upp med toaletter, fler sittplatser, 
informationsskyltar och bättre stigar, m.m.

Detta nya stadsnära naturreservat sträcker sig som 
en grön korridor kring ån från Höjebromölla vid 
södra utfarten till Värpinge by. Järnvägen passerar 
reservatet mitt på men det går bra att ta sig till fots 
eller med cykel under järnvägen från den östra delen 
av området vid S:t Lars/Klostergården till den västra 

delen vid reningsdammarna ut mot Värpinge. Om 
du istället vill utgå från den västra delen promene-
rar du under järnvägsbron eller så tar du buss mot 
Värpinge och börjar där. Du som är fågelintresse-
rad rekommenderas verkligen att besöka det västra 
området. Reningsdammarna lockar nämligen väldigt 
många fåglar och här finns också ett fågeltorn.

Längs ån finns mycket att upptäcka. Här finns en rik 
biologisk mångfald, en frodig vegetation och rikt 
djurliv med spännande fåglar och insekter. Det finns  
bland annat flera sällsynta svampar och grodor i om-
rådet och i de ihåliga träden trivs även fladdermöss. 
Vintertid finns det stor chans att se änder, svanar 
och småfåglar vid ån. Det är tillåtet att fiska i ån med 
fiskekort. Sällsynta fiskar som öring och grönling 
simmar i Höje å.

Vandringsstråket som går från S:t Lars mot Källby 
passerar genom hästhagen som ligger vid ån. Som-
martid betar busiga hästar här som gärna söker när-
kontakt. Om du är rädd för dem eller vill ha en mer 
handikappanpassad stig så välj stigen som går utan-
för hagen. Vissa vintrar blir hästhagen översvämmad 
av vatten från ån och förvandlas till en sjö. Om det 
fryser på kanske du kan ta en tur på skridskor i häst-
hagen istället. I hagen finns också en håvningsbrygga 
och en mysig berättarplats nere vid ån. Precis utanför 
hagen i sydöst finns en bra och lättillgänglig grillplats 
som också är hyfsat nära busshållplatsen S:t Lars.

Östra Höje å-dalen och 
S:t Lars
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Vinden i håret, pärlor i pannan och andan i halsen. 
Jag trampade mig fram i samma takt som jag gjort 
femton år tidigare - då på skolutflykt i naturveten-
skapligt syfte - sen som vanligt. Nu fanns varken 
klasskompisar eller provrör med i bilden, men plat-
sen var densamma.

Höje å är för mig inte bara en schemalagd exkursion 
jag minns från högstadiet, det är också en fristad. 
Hit kunde man cykla på bara några minuter för att 
komma bort från vardagstjafset, familjeproblemen 
och den intensifierande tonårsångesten. Tillräckligt 
med natur, tillräckligt nära stan. Trots min jäktade 
ditresa, räcker det med att jag sätter ner foten i gräset 
för att känna den 
komma… krypande. 
Sinnesron.

Varning för buffliga hästar

Varning för buffliga hästar
Farliga räliga djur
Bits fram och sparkas bak
Buffas Knuffas Trampas 
Och står ute i ur och skur 

Varning för buffliga hästar
Fina levnadsglada djur
Unga och leriga, med bus i kubik
Nyfikenheten på topp
Kanske har du något gott i din ficka?

Jag vill bara få kolla
Vilken fin blomma du håller i handen
Vilket väldoftande hår
Varning för buffliga hästar

Reflektioner om Höje å
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Vår
Himlen var märkligt orangerosa i morse vilket av-
speglades i ljuset som föll in i huset. Tänkte att idag 
regnar det nog inte på väg till bussen. När jag sedan 
tog på ytterkläderna och funderade på hur mycket 
regnkläder jag behövde ha med bara i fall så såg jag 
mystiska långsamma former som föll ned i trädgår-
den. Rymdvarelser? Nej, övergick snabbt i snöfall. 
Faktiskt riktigt mysigt att gå till bussen med dansan-
de snöflingor runt mig. Fast synd om solen som sken 
så fint på ekorrtallarna när jag först upptäckte snön. 
Aprilsnö är dock bättre än spöregn. 

•

Vem bor här? Inte jag, jag är bara på besök 
bland blommor och blad

Grönt grönt grönt - har du smyckat ditt hem
Skönt skönt skönt - att vi får träffas igen

Späda boklöv som smakar syrligt i min mun
Ett par fjärilar som dansar förbi en liten stund

Det bjuds ett stänk solsken och två droppar regn
En nyvaken humla och tre myror till efterrätten

Fågelsång till kaffet och pollen i mitt hår
Tack för att jag får komma på besök Kära Vår

•
Tre saker jag gillar med 
våren…

1. Knoppar som slår ut - alla färger
2. Ljuden från djur och insekter
3. Ljuset och värmen

Tre saker i naturen jag gillar med våren:
ljuset som fortsätter sent på kvällarna
All energi som surrar i naturen känns som ett slags 
uppvaknande
Känslan av mycket plats och rymd innan träden har 
fått löv!

•

Prisa våren!
Jag såg en humla idag.
Alla mina bekymmer är som bortblåsta.
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Sommar
När lockropet kommer 
från vildmarken
Då är det sommar
Stanna först upp 
och lyssna till tonen
från sommaren
Den vill dig väl!!!
Plocka sen en förgätmigej
till minne av mig

•

Framtidsplanen är bäcken som skapar den trånga 
ravinen vi inte kan ta oss ur,
som tvingar oss att hoppa på vickande stenar mot 
nästa krök.
Bakom kröken ligger en annan krök.
Bakom den en annan.
Framtidsplanen är alltid en plan på en ny framtids-
plan, alltmedan nuet porlar förbi.

Naturens alla olika färger, blommor som växer, barn 
som skrattar ute på gatan.
Grönt är en färg som finns mest i skogen
Fåglar och andra djur är en del av naturen.
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Höst
En sval bris uppkommen från sjölandskapet vand-
rade över höstens färggranna trädkronor. Grenarna 
svarade vinden och lät hundratals löv, röda, orange, 
havsgröna och gula, singla neråt och varsamt läg-
ga sig på jorden där de träffades och tillsammans 
bildade ett varmt mosaikmönster under den grå-
mulna förmiddagshimlen. Från det robusta tornet 
som vakat över Krankesjön sen urminnes tider, förbi 
bryggan som skar genom den vassbeklädda våtmar-
ken, sågs svanar och änder tryggt och i stillhet vila på 
det spegelblanka vattnet. Brisen vandrade än en gång 
genom trädkronorna och frigjorde ett regn av färger. 
Snart är vintern här.

•

Kylan biter i kinderna och fingertopparna.
Kroppen är trött och känner sig utmanad av 
årstidens förändringar.
Dagarna blir mörkare och kortare.
Men i mörkret syns löven lysa upp, gula, orange och 
röda.
Färgerna av hösten värmer och befriar.
Med denna värme väcks hoppet om en ljusare dag.
                                

•
Spring! 
Men inte för fort
Stanna!
Men inte för länge
Gå!
I din egen takt
Flyg!
Som en fågel i skogen
Dansa!
Som lövet i vinden
Fall!

Ner i jordens famn
Vänta!
Du reser dig snart igen

•

Ett täcke av moln
Ett bländande ljus
En mark av guld
Ett ändlöst sus

En friskare doft
En värmande skrud
Ett plask i en pöl
Ett krasigt ljud

En bädd av löv 
Ett knaster under skon
Rosiga kinder 
Natur i passion
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Vinter
Hösten
Grönt, gult, rött
Nu har allting dött

Vintern
Bart, fult, trött 
Kallt är torrt och
varmt är blött

Våren
Klart, fint, sött 
snart är allting återfött

•
”Mörkret jekar
Vinternattens lopp
Vinterjekens knopp
Skogen med bara ekar”
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Vad betyder Naturkontakt för
Under en av våra picknickar i Sliparebackens 
skogsträdgård pratade vi om vad Naturkontakt 
betyder för oss. Ida, My och Daniel, tre av våra unga 
vuxna deltagare och Ulf, en av hjälpledarna, berättar 
om hur de upplevt tiden i Naturkontakt.

Ida, vad har Naturkontakt betytt för dig? 
Enormt mycket! Det har varit en motivation att 
komma hemifrån. Det har varit väldigt givande 
socialt och hjälpt mig att känna mig bekväm att 
prata med folk. Det är verkligen trevliga människor i 
gruppen. 

Är det något särskilt utflyktsmål som du kommer i 
håg? 
När vi var i Lomma och blev guidade av David i reg-
net och och när vi var i Skrylle och gjorde mandalas 
med Johanna. Jag tyckte allra mest om de utflykterna 
där vi hade ordentligt med tid.

Daniel berättar att för honom har Naturkontakt 
inneburit chansen att komma ut i naturen och att 
ha fått lära känna nya människor. Han har upptäckt 
hur mycket lättare det är att komma igång på dagen 
när man har ett mål. Om inte Naturkontakt funnits 
så skulle jag bara ha suttit hemma, säger Daniel, det 
hade varit tråkigt. Att vara en del av Naturkontakt 
har gjort att jag mår bättre generellt, jag känner mig 
lugnare i kroppen och har mindre stress.

Är det någon speciell utflykt som har betytt extra 
mycket för dig? 
I Genarp träffade vi får som jag matade. Det tyckte 
jag mycket om. Vi tog även en fin promenad på 

Risen. En annan av mina favoritdagar var när vi åkte 
till Krankesjön och lagade trerättersmat utomhus.

My säger att Naturkontakt nog betytt mer än vad 
hon själv inser. 
Jag har haft två psykoser på två år, berättar My och 
jag tror inte återhämtningen hade gått så fort om jag 
inte hade haft Naturkontakt som har varit ett helan-
de moment för mig. Det är en fin grupp, jag har känt 
mig hemma i gruppen och trivts jättebra med både 
ledare och deltagare. 

Är det något speciellt utflyktsmål som du kommer 
ihåg? 
Det var när vi var vid havet vid Stenbocksvallar och 
Sara, en av ledarna berättade en meditativ saga om 
en nyckel för oss. Det speciella var att vi fick nyckeln. 
Det var så skönt att lyssna på en saga för vuxna.

Ulf (som nu är tillbaka i arbetslivet), nämnde särskilt 
hur viktig gemenskapen i projekt Naturkontakt har 
varit för hans rehabilitering tillbaka till arbetsmark-
naden, att få umgås inte bara i vackra naturmiljöer 
men också i en socialt snäll och förlåtande miljö, ett 
kravlöst sammanhang där man gradvis kunnat ta på 
sig ansvar när man själv känt sig mogen för det. Ulf 
är en av de medlemmar som tagit på sig en hjälple-
darroll och använt sina kunskaper inom friluftsliv 
och scouting för att frikostigt dela med sig till sina 
kamrater.

oss?
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Tack Medverkande
Ett stort tack till alla deltagare och hjälpledare som 
medverkat till att skapa guideboken och alla som 
bidragit till våra grymma utflykter och till en fin 
gemenskap i gruppen!

Ett varmt tack riktas också till projekt Naturkontakts 
finansiärer och samarbetspartners, som gjort Natur-
kontakt och denna guidebok möjliga: EU:s Lands-
bygdsfond och Leader Lundaland.

Texter: Ida, Sofija, Tove, David, Daniel, My, Lisa, Jo-
hanna, Elin, Kristoffer, Nicklas J, Åsa, Hilda, Nicole, 
Peach, Ulf, Maria M, Johan, Alexandra, Sam, Emil, 
Mattis, Justyna, Sara Olof, Nicklas E, Albert, Emma
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