
Natur- och kulturstigen – en vandring genom Fulltoftas landskap i tid och rum

När du går längs natur- och kultur-
stigen tas du på en resa i tiden. 
Hur såg landskapet ut 1772 och 
hur ser det ut idag? 

1772 var skogarna öppna och 
ljusa med lågväxta, krumma, 
gamla ekar och bokar. Där gick kor, 
getter, grisar och får på bete. De 
stora ängarna slog man med lie 
för att få vinterfoder till djuren. 

Det vi ser idag är något helt 
annat: Mörkare, tätare skogar med 
mycket gran. De stora ängarna 
med sina gamla ekar och bokar 
är borta. Längs stigen kan du 
lära dig om olika metoder för 
att försöka återskapa en del av 
naturvärdena från 1700-talets 
jordbrukslandskap. 

A walk along the Nature and 
History Trail takes you on a 

journey through time. What did the 
landscape look like in 1772 and what 
does it look like today? 

In 1772 the woodlands were more open 
and light with squat and gnarly old oaks 
and beech trees. Cows, goats, pigs and 
sheep grazed in the woodlands. The 
large meadows were cut with a scythe 
to provide winter fodder for the animals. 

It looks completely different today: dark, 
dense woodland with lots of spruce. The 
large meadows with the old oak and 
beech trees are gone. Along the trail you 
can learn about the different methods 
being used to try and restore some of 
the nature conservation values from the 
rural landscape of the 1700s. 

Ester är 10 år och 1772 
hjälpte hon sina föräldrar 
att passa Kvarrödgårdens 
djur. Hon följer med er på 
vandringen längs natur- 
och kulturstigen.

Hej! Vet ni - när jag var ute för att 
titta till korna i skogen såg jag en 
varg! Jag sprang hela vägen hem. Vi 
grävde en varggrop för att få tag i 
den men den trillade aldrig i.

Stengärdesgårdarna 
markerade ägogränsen 
mellan gårdarna, men 
användes också för att hålla 
djuren borta från ängar och 
åkrar.
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Gamla ekar fanns på 
1700-talets ängar, medan 
boken var vanligare i de 
betade skogarna.

Utmarken – Fulltofta bys 
gemensamma betesmark. 
Marken var näringsfattig 
och hårt betad. Här växte 
nästan inga träd, mest 
enesnår och buskar.

Gården Kvarröds inägor, 
d v s åkrar och ängar, 
på den bördiga marken 
närmast gården.

Kvarröd Brinkesholm

Ramstorp
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