
VÄLKOMMEN ATT RIDA
I SKRYLLEOMRÅDET
Det finns omkring två mil markerade ridvä-
gar i området – från Rögletippen i väster till 
Revingefältet i öster. Ridvägarna går genom 
skogen i Skrylle och över de öppna fälten 
mellan Dalby och T Hällestad. Underlaget är 
varierande men består till största delen av 
anlagda grusspår och skogsvägar. 

Vad gäller inom naturreservaten?
Många friluftsutövare ska samsas om naturen i skrylle
området. Som besökare i ett naturreservat är man 
skyldig att informera sig om ridning är tillåten eller 
inte. Använd markerade ridvägar för att undvika slitage 
på känslig vegetation. Inom naturreservaten gäller inte 
allemansrätten.

För att ge besökarna en bra naturupplevelse i Skrylle 
separeras bl a löpspår, naturstigar och ridvägar så långt 
möjligt. På vissa stig och skogsvägssträckor samsas 
cyklister, ryttare, joggare och övriga reservatsbesökare. 
Detta ställer krav på att de olika besökarna visar varan
dra stor hänsyn.

Inom Skrylle naturreservat får ridning endast ske på 
anvisade, dvs markerade, ridvägar och skogsvägar. 

Flera privata markägare i området upplåter sina fastig
heter för ridvägar.

Viktigt att tänka på
• Ta hänsyn till andra som rör sig i området. Hälsa gärna på 

dem du möter!

• Sakta ner till skritt vid möte. Håll till höger.

• Rid endast på anvisade ridvägar inom naturreservaten.

• Rid inte på vandringsleder, motionsspår eller i skidspår.

• Rid inte med hund. Det går inte att ha full kontroll över en 
hund från hästryggen. 1 mars  20 augusti gäller generellt 
koppeltvång för hundar i skog och mark (hunden skall 
hållas under sådan tillsyn att den hindras från att springa 
lös).

• Utanför naturreservaten gäller allemansrätten. Vid rid
ning ska stor hänsyn tas för att undvika markskador. På 
tomtmark, planteringar, åkrar och vallar är det förbjudet 
att rida.

Mer information om ridning i Lunds kommun kan fås 
via www.lund.se/ridning

Kontaktpersoner
Samordningsgruppen:
 Bitte Langéen, Kultur & Fritid, 046-35 83 72.
Förvaltning av Skrylle naturreservat och skötsel av 

ridvägar: Cecilia Backe / Peter Johnsen, Tek-
niska förvaltningen, 046-35 58 90 / 

 046-35 52 76.
Skrylles hästintressenter: 
 Per Svensson, 0706-450 995.

Text och foto: P Johnsen, Lunds kommun.
Karta: Naturcentrum AB.
Produktion: Naturcentrum AB 2012.

Parkeringsplatser
Det finns inga parkeringsplatser speciellt anpassade för 
bil med hästsläp inom området. Ett par av de platser där 
det normalt går bra att komma till för av och pålastning 
beskrivs nedan:

I områdets västra del, norr om Rögle dammar, finns en 
parkeringsplats med anslutande ridväg.

Utmed SandbyDalbyvägen är det möjligt att parkera intill 
”Skrylles” Hällestadsväg. Ridvägen går förbi parkerings
platsen.

Tänk på att parkera så att andra fordon kan komma fram. 
Sopa inte av gödsel på parkeringen. Gödsel som hamnar 
på parkering och rastplats sprids helst ut i skogen.

Ridslingor inom området
I den västra delen av Skrylle kan man rida en kort kupe
rad slinga över Rögletippen på anlagd ridväg. En lite 
längre runda på cirka 40 minuter går från Rögletippen 
österut via skogsvägar mot Pplatsen vid Billebjersvä
gen. Efter en kortare slinga norrut vänder ridvägen åter 
västerut mot Rögletippen. Söderut, mot Dalby, finns en 
passage över Dalbyvägen. 

Skrylles ”Hällestadsväg” leder från Dalbyvägen mot T 
Hällestad (cirka 5 km). Därefter går det att rida vidare 
ut mot Revingefältet i öster. I söder löper den gamla 
banvallen, Hällestadsspåret, från Dalby mot T Hällestad. 
Mellan skogsvägen i norr och Hällestadsspåret i söder 
finns en slinga som är drygt 5 km lång. Det är cirka 1 km 
från slingan till Dalbyvägen och cirka 2 km till T Hälle
stad.
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Ridning i 
Skrylleområdet

Skrylleområdets hästintressenter 
Föreningen företräder hästägare och ryttare inom skrylle
området. Det stora antal hästgårdar och ryttare inom områ
det gör det svårt för kommunen att ha enskild dialog med 
alla berörda. Utnyttja därför gärna intresseföreningen för 
att föra fram idéer och synpunkter till Lunds kommun.

Lunds kommun arbetar för fler ridvägar
Inom Lunds kommun finns en samordningsgrupp för 
ridning. Gruppen arbetar med ridvägar och hästrelaterad 
samhällsplanering. I denna grupp ingår representanter från 
kultur & fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och 
tekniska förvaltningen.


