
Samverkan på Kullaberg 

En gemensam satsning för att tillgängliggöra 

Kullabergs natur för prioriterade målgrupper.



Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne, naturum 

Kullaberg, Ekoturismföreningen och lokala guideföretag på Kullaberg. 

Syftet är att tillgängliggöra svensk natur för prioriterade grupper som 

skolklasser, gamla på äldreboende, nyanlända och grupper med olika 

funktionsvariationer. Genom att använda guideföretagens lediga kapacitet under 

lågsäsongens vardagar förbättras även möjligheterna att utveckla professionella 

och konkurrenskraftiga upplevelser till sommarens högsäsong. 

234 personer deltog i projektet som pågick mellan april-maj 2018.

Samverkan



Aktiviteter för ett bostadsområde

I projektet har vi haft besök av en klass från en skola i ett socioekonomiskt utsatt 

område i Helsingborg och från samma område har vi även haft besök av en 

Familjecentral där mammorna går på SFI samt ledarna i en nystartad friluftsgrupp för 

ungdomar. De har fått prova på vandring, klättring, tumlarsafari och skattjakt med 

GPS samt fått en naturvägledd aktivitet av personal från naturum. De naturvägledda 

aktiviteterna har bestått av besök på naturum och fyren, grottvandring, stenarna på 

strandens historia samt en tipspromenad med allemansrättsfrågor.

Guideföretag: Go Climb och Kullabergsguiderna

Antal deltagare: 54 barn, 4 ungdomar och 7 pedagoger



Skolklasser

Två skolor från Höganäs och Helsingborg har besökt Kullaberg och de fick klättra, 

grottvandra, vandra, besöka naturum och fyren, gå en tipspromenad om våren, prova 

på en våtmarksvandring samt grilla. 

Guideföretag: Go Climb och Kullabergsguiderna

Antal deltagare: 80 barn och 7 pedagoger



Förskoleklassen

En förskoleklass från Helsingborg där flera av eleverna är nyanlända samt har 

hörselnedsättning fick lyssna på sjörövarhistorier i fyren, gå på skattjakt (naturens 

skatter) samt besöka naturum. 

Guideföretag: Kullens fyr

Antal deltagare: 44 barn och 5 pedagoger



Äldre

Ett äldreboende från orten fick en guidad busstur till Kullaberg där de bjöds på 

krabbelurer, småkakor och kaffe i vårsolen. Besöket avlutades med en promenad samt 

en guidad busstur till fyren.

Guideföretag: Kullens fyr

Antal deltagare: 25 boende och 8 personal



De som har samverkat i projektet är:

Projektledare: Lovisa Cederström, lovisa@lisskulla.com


