H

eologin kan studeras i det
G
nedlagda stenbrottet vid
Skryllesjön.

R

krylle, Skrylleskogen och Skrölle backar
är namn som är förknippade med det
stora, skogsbeklädda området mellan
Dalby, Södra Sandby och Torna Hällestad.
Skrylle är naturreservat.
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åryds naturreservat erbjuder vacker
och omväxlande natur med fälader
och skog. Fin utsikt över Vombsänkan
från Måkullsbacken. Reservatet nås via
vägen mellan S Sandby och Tvedöra.
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NATURSTIGAR & ÖVRIGA LEDER
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Gryteskog
Sinnenas stig

vattenfyllda stenbrott, fälader
och skog skapar en inbjudande variation. På Billebjer
har mer än 300 olika kärlväxter noterats. Stigar med
god tillgänglighet finns.

H Busshållplats Skånetrafiken

lätta spåret 1,2 km, elbelyst

kryllegården erbjuder elljusspår, motions
slingor, strövstigar, dusch, bastu, vindskydd, grillplatser, parkering, restaurang
och mycket mera. Här finns naturum med
utställningar om djur och natur.

Rögle dammar

Teckenförklaring
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S

ögle dammar erbjuder ett
bra fiske efter gädda och
regnbåge. Fiskekort krävs.

Hållplats ”Måryd”

rästaskogen är en åsformation med
aturreservatet Gryteskog är
P
stora lövskogsområden som inramas
N
mest känt för sitt vresbokbestånd
av hävdade fäladsmarker.
kallat Trollskogen.
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Torna-Hällestad

Prästamöllan

Brända tomten
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D

alby Söderskog och Dalby
Norreskog med mellanliggande betesmarker utgör
tillsammans Dalby hage. Söderskogen, med sin fina vårflora,
är nationalpark. Spångad stig.
Grusad lättillgänglig stig finns.
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aturreservatet Dalby
fälad är en del av det
stora fäladsområdet mellan
Dalby och Torna Hällestad.
Fin naturbetesmark med
intressant flora.

D

albybadet. Friluftsbad som
är öppet under sommarhalvåret. Entré till Skrylle.
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Kaninlandet

Dalby
fälad

Borelundsåsen

rästamöllan och Borelunds
P
åsen är getryggsåsar som är
bevuxna med gammal bokskog.

Rökepipan

H
Lun

aturreservatet Rökepipan
N
är ett kuperat område med
betesmarker, skogdungar och

Dalby

d

våtmarker. Fjärilsstig anläggs
under 2015.
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Hitta hit!

Cykla i Skrylleområdet

Parkeringsplatsen vid Skryllegården (6176484, 1346148) är ofta
fullbelagd fina helgdagar. Använd
gärna parkeringsplatsen vid Dalbybadet (6174495, 1345654).

Det är tillåtet att cykla på cykelvägar
och de mindre vägar där det finns en
cykelsymbol uppsatt. MTB-spåret är
markerat med MTB-skyltar och rosa
färgmarkeringar.

Cykel: Från Lund via Arendala
och Billebjer eller via Hardebergaspåret. Cykelväg finns mellan
Dalby och S Sandby.
www.skrylle.se

H

H

d

sta

e
äll

t

åre

p
ss

Skåneleden

till

nivsåsen (Knivsås-BoreK
lund) är en getryggsås
som sträcker sig genom

H

Knivsåsen

kåneleden genomkorsar
S
Skåne och omfattar 100
mil av sammanhängande

vandringsleder. Den 15 km
långa Skryllerundan startar
vid Skryllegården och
passerar Torna Hällestad
för att vid Knivsåsen vända
åter mot Skryllegården.
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Busshållplats Knivsåsen ca 0,7 km, Väderkullen 5 km (Skåneleden).
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Hållplats ”Knivsåsen”

fälader och bokskog. Ett
gammalt vattenfyllt stenbrott finns i södra delen.

