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naturum Skrylle
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Vindskyddet Belsebo

Här vid Skrylle Central hittar du information om Skrylle 
naturreservat, Skryllegården och dess olika aktiviteter.

Skrylleområdet är ett stort motions- och friluftsområde som består av flera sammanlänkade naturreservat. 
Skryllegården är en naturlig utgångspunkt för besökare till naturområdet. Här finns en motionsanläggning 
med gym, dusch och bastu samt restaurang och café som har öppet alla dagar i veckan.

I Skrylle finns rika möjligheter till fina upplevelser i naturen året om. Spår och stigar leder ut i både skogs- och 
kulturlandskap av skiftande karaktär. Ta med barnen, packa matsäcken och gå på upptäcktsfärd. Mullestigen 
och Vilsestigen är spännande och anpassade för de minsta. Besök naturleken med en linbana som kittlar i 
magen.
Tre av motionsspåren är elbelysta varav ett är rullstolsanpassat. Intill ”Lätta spåret” finns en motorikbana för 
de som gillar att utmana sig själv. 
I naturum Skrylle finns utställningar om områdets kulturhistoria, geologi, djur och växter. Naturum är öppet 
under dagtid och bemannat med en naturvägledare stora delar av året.
Grillplatserna och vindskydden bokas i receptionen där det också finns ved att köpa. Några av grillplatserna är 
inte bokningsbara och därmed öppna för alla.

Läs mer på skyltarna: 
”Spår och stigar” och ”Vad kan man göra i Skrylle?”

I receptionen och naturum hjälper vi dig gärna tillrätta och besvarar dina frågor kring området och dess aktiviteter. 
Här kan du även hämta broschyr med karta samt andra foldrar med information om naturmiljön och upplevelser 
i området.

Ge dig ut i skogen och njut!

Skrylle Central
Här står du

Reservatsgräns

Busshållplats

Parkeringsplats

Motionsspår

Lätta spåret, 1,2 km, elbelyst

Motorikbana, 55 m

2,2 km, elbelyst

3 km

5 km, elbelyst

10 km

Mullestigen, 1 km

Vilsestigen, 1 km
Start vid naturum

Myrstigen, naturstig, 2,8 km

Ulastigen, naturstig, 3 km

Skåneleden/Skrylleslingan 
Slinga via T Hällestad och Knivsåsen 15km

Billebjersrundan, 8,5 km

Hundspår, 4,7 km

           MTB-spår, 11 km

Dalby Söderskog NP, 2,7 km

Reception

Restaurang och café

Motionsanläggning/gym

Bastu

Grillplatser 1-14

Stockstugan

Övriga spår och leder
Du hittar mer information på:

www.skrylle.se
 

Naturguide Lund är en app som presenterar omkring 
40 besöksvärda naturområden inom Lunds kommun 
med bland annat information, foto, vägbeskrivning, 
leder och service.

At Skrylle Central you can find information about Skrylle 
Nature Reserve, Skryllegården and the various things to 
do here. 
Skrylle is a large exercise and recreation area which consists of several interconnected nature reserves.  
Skryllegården is a natural starting point for visitors to this area of countryside. It has a fitness centre with gym, 
showers and a sauna as well as a restaurant and café which are open every day.
 
There are lots of opportunities to enjoy the countryside all year round at Skrylle. Tracks and trails lead 
you out into a diverse landscape of both woodland and farmland. Bring the children, pack a picnic and 
go exploring. The trails Mullestigen and Vilsestigen are exciting and suitable for even the smallest of visitors. 
Visit the natural playground with a rope slide which gives you butterflies in your stomach.                      
Three of the running tracks are lit and one is suitable for wheelchairs. Adjacent to the “Easy Trail” there 
is a training area for disabled visitors that like a challenge.                                  
The Skrylle Visitor Centre contains exhibitions about the cultural history, geology, animals and plants 
in the area. The Centre is open daily and is manned by a guide for the majority of the year. 
The barbeque areas and shelters can be booked at the reception, where firewood can also be purchased. 
Some of the barbeque areas cannot be booked and are thus available to everyone. 

Read more on the signs: 
“Tracks and footpaths” and “What can you do in Skrylle?”

At the reception and visitor centre we will be happy to help you find your way and answer your questions in 
relation to the site and the various activities. You can also pick up a leaflet with a map as well as other leaflets 
with information about the countryside and things to do in the area. 

Go out into the woods and enjoy!

Ängsleken

Ängsleken


