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Spårcentral och information

Motionsspår
1,2 km, elbelyst, Lätta spåret
2,2 km, elbelyst
3 km, elbelyst
5 km, elbelyst
9,7 km

Mullestigen, 800 m
Naturstigar och övriga spår

Vilsestigen, 800 m
Myrstigen, 3 km
Ulastigen, 3 km
Skåneleden/Skrylleslingan, 15 km
Billebjerspåret, 8,5 km
Hundspåret, 4 km
Stig till Dalby Söderskog
MTB-spår
Cykelväg mot Lund

Reception/Gym
Restaurang och café
Bastu, omklädningsrum
Grillplatser

Friluftsfrämjandet/Kvisten
Vindskyddet Belsebo

Stockstugan

Naturum Skrylle
Skogsgym
Motorikbana
Naturlek
Torrklosett

Parkering
Busshållplats Skånetrafiken

Teckenförklaring

Skrylle
Motion, friluftsliv & natur Välkommen till Skrylle!
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Hitta hit
Skryllegården ligger direkt öster om vägen mellan Dalby och 
Södra Sandby, ca 12 km öster om Lund. Det är skyltat mot Skryl-
legården från Dalbyvägen.

Du kan åka buss till hållplats Skrylle och promenera längs cykel-
vägen ca 500 m österut till Skryllegården. Naturbussen, linje 
159, avgår från Lund C och kör till Skryllegården samt flera andra 
fina naturområden i närheten. Tidtabeller och övrig information 
finns på Skånetrafikens hemsida.

Det går fina cykelvägar från Lund, Södra Sandby och Dalby. En 
vacker tur från Lund går via Hardebergaspåret och Billebjer.
Vid Skryllegården finns en stor parkering och utmed Dal-
by-Sandbyvägen, vid Rögle dammar samt vid Måryd finns också 
parkeringsplatser. Det går även bra att parkera vid Dalbybadet 
varifrån det är en kort promenad till motionsspåren. Vid Torna 
Hällestad och Trollskogen finns det också parkeringsplatser.

Förvaltning
Lunds kommun förvaltar naturreservaten Skrylle, Måryd, Kanin-
landet, Rökepipan och Dalby fälad no 5. Övriga naturskyddade 
områden förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Friluftsfrämjan-
det driver Skryllegården på uppdrag av Lunds kommun. Delar av 
södra Skrylle naturreservat ägs och drivs av Stiftelsen Skånska 
Landskap som har hand om 18 andra skånska strövområden.

Kontakt & mer att läsa 
Skryllegården: friluftsframjandet@skrylle.se, 046-585 25.
Lunds kommun: park- och naturavdelningen, 
naturreservat@skrylle.se, 046-359 50 00, www.lund.se.
Stiftelsen Skånska Landskap: info@skanskalandskap.se,  
044-309 39 30, www.skanskalandskap.se
Länsstyrelsen Skåne: skane@lansstyrelsen.se.
Naturum: naturum@lund.se, 0761 33 53 73,  
www.lund.se/naturum.

www.skrylle.se

Välkommen till Skrylle
Natur för alla
Vid Skryllegården finns grusbelagda spår, vindskydd och grillplatser 
som är anpassade för personer med rörelsenedsättning eller barn-
vagn. Delar av utegymmet är tillgänglighetsanpassade och handi-
kapparkering och toalett finns vid Skryllegården. Även restaurang, 
reception och gym är tillgänglighetsanpassade. 

Naturumbyggnaden är tillgänglighetsanpassad och naturum kan 
ordna aktiviteter eller guidningar för dig med särskilda behov eller 
ledsaga dig i naturen. Vid Rögle dammar finns en fiskebrygga 
anpassad för personer i rullstol och toaletten vid dammarna är han-
dikappanpassad.

Lätta spåret söder om Skryllegården är anpassat för personer med 
rörelsenedsättning, rullstolar och rullatorer. Utmed detta spår finns 
bänkar placerade med 100 meters mellanrum och vindskyddet 
Wege med en grill och plats för rullstolar. Vid spåret finns en moto-
rikbana som utmanar den som använder rullstol. Längs spåret finns 
också en tavla med ljudvev som visar en del av skogens djur.  Även 
3 och 5 km spåren är preparerade och ganska lättframkomliga men 
det finns partier med kraftig lutning.

Vandringar i området
Skrylleområdet erbjuder många fina naturstigar och vandringsleder. 
Motionsspåren vid Skryllegården går även bra att promenera på och 
är lämpliga för dom som vill kunna gå torrskoda.

I nationalparken Dalby Söderskog finns en tillgänglighetsanpassad 
stig som är fantastiskt vacker under vårblomningen. Vid Billebjer 
kan en vårpromenad bland backsipporna kombineras med en pick-
nick med utsikt över Lundaslätten.

Försommarens fågelsång kan avnjutas i hela området, men en 
vandring genom bokskogen och ut över betesmarkerna vid Knivså-
sen är en särskilt härlig försommarupplevelse. En längre vandring 
kan göras på Skåneleden som i en rundslinga passerar Skryllegår-
den och Torna Hällestad.

I den södra delen av Skryllereservatet finns en trädslinga där ett 
femtiotal olika trädarter beskrivs på skyltar uppsatta vid träden.

Viktigt att veta!
Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen 
ska samsas om samma stigar och områden. Om vi tar hänsyn till var-
andra får vi alla en härlig naturupplevelse.

Skrylleområdet består av ett flertal olika naturreservat. Det innebär 
att särskilda bestämmelser gäller för området som medför vissa 
inskränkningar i allemansrätten.

Bestämmelserna kan skilja sig mellan de olika naturreservaten. Mer 
info på www.lansstyrelsen.se för mer information.

Skada inte mark och växter - bryt inte kvistar på buskar och träd.
Stör inte djurlivet - ha hundar i koppel.
Rid och cykla endast på anvisade ridspår och cykelvägar.
Kontakta Skryllegården eller förvaltarna för råd om tältplatser och 
övernattning.
Elda endast på iordningställda eldplatser.
Lämna inget skräp efter dig.

Naturbussen - linje 159
Linje 159 utgår från Lund C och tar dig till Dalby Söderskog, Skrylle-
gården, Torna Hällestad och Södra Sandby med hållplatser vid flera 
fina naturområden. Bussen kör från mitten av mars till första 
veckan i november. Övrig tid går det bussar till hållplats Skrylle, en 
kort promenad från Skryllegården. Karta över hållplatserna finns på 
skrylle.se.

Grupper som är större än tio personer ska göra en reseanmälan till 
Skånetrafiken minst 3 dagar innan på tel. 0771 77 77 77
Se tider och hållplatser på skanetrafiken.se.

Skrylleområdet är ett stort motions- och friluftsområde som 
består av tolv olika naturreservat och nationalparken Dalby 
Söderskog.  Områdets hjärta är Skryllegården med motions-

anläggning, gym, dusch och bastu samt restaurang och café som 
har servering alla dagar i veckan. Utanför väntar grillplatser, vind-
skydd, markerade motionsspår och vandringsleder och en spän-
nande naturlek. Receptionens personal besvarar gärna dina frågor 
och här kan du också få kartor och köpa ved till grillen.

Naturum Skrylle - din port till naturen
Välkommen på guidade turer, naturaktiviteter och upplevelser kring 
natur och kultur.  I utställningen får du veta mer om djur, växter, 
geologi och kulturhistoria som format naturen i Skrylle och i Lunds 
kommun. Utställningen är öppen dagtid hela året, undantaget 
några röda dagar då receptionen har stängt.

Skolklasser och andra grupper kan boka en naturvägledare för en 
visning av utställningen, promenader eller särskilda program.  Vi 
kan tipsa om stigar och upplevelser och har koll på när vitsippan 
blommar.
Info och aktuellt program finns på skrylle.se och lund.se/naturum.

Motion
Från Skryllegårdens motionsanläggning finns många motionsspår 
av olika längd. Fyra av dessa spår är elbelysta. Vid Skryllegården och 
i anslutning till gymmet finns omklädningsrum, dusch och bastu.

Fiske i Rögle dammar
Rögle dammar är känt för sin stora braxen och abborre. I en av 
dammarna sätts det ut regnbåge.  Det är tillåtet att fiska med fluga, 
spinnfiska och meta. Fiskekort krävs. Besök skrylle.se för kontakt-
uppgifter, fiskeregler och öppettider.

Viltgömslet Gyltan
Inne i det ombonade viltgömslet har du möjlighet att se vildsvin 
och andra vilda djur på nära håll. Gyltan är en liten stuga 1 km från 
Skryllegården med sittplatser, värme, toalett och fönster att kika ut 
genom. Gömslet rymmer upp till 8 personer. Bokning sker genom 
Skryllegårdens reception. 

Höstfärgerna gör sig som allra bäst i vresbokarnas kronor vid Gry-
teskog norr om Torna Hällestad. Bokarnas speciella utseende - 
knotiga och vridna - har gett området namnet Trollskogen.

När vintern gör sig påmind med svala vindar är det behagligt att 
vandra in i skogen vid Skrylle och promenera utmed Ulastigen som 
startar vid naturum. Vandringen söker sig genom bokskogar och ut 
på den öppna betesmarken vid Skrölle backar, för att sedan söka 
sig ner mot Ula kärr och den stilla granskogen.

Skrylleskogen förr och nu
Fram till medeltidens slut var den magra jorden på Romeleåsen 
bevuxen med lövskog och området var utmarker (fälad) för byarna 
kring åsen där man tog ved och lät boskapen beta. Det fick till följd 
att skogen successivt ersattes av trädlös och ljungbeväxt betes-
mark. Vid Skrölle backar finns det en liten restaurerad fäladsmark 
som kan ge en förnimmelse av det gamla kulturlandskapet.

I slutet av 1800-talet köpte staten skogsområdet och det plantera-
des granskog för att få större ekonomiskt utbyte av marken. Skryl-
leskogen har påverkats kraftigt av flera svåra stormar. En stor del av 
den äldre granskogen blåste ner under stormen 1967. Ny granskog 
planterades efter uppröjningen. I början av 80-talet blåste ytterli-
gare skog ner men denna gång återplanterades det med lövträd. 
Områdets betydelse för friluftslivet ökade och 1993 bildas naturre-
servatet Skrylle. 

En decembernatt 1999 började en ny epok i områdets skogshisto-
ria. Då blåste drygt 100 hektar granskog ner i en av de svåraste 
stormar som någonsin drabbat skrylleskogen. Efter denna storm, 
kallad Carola, planteras ingen ny gran.

Inom naturreservaten planteras nu lövträd för att skapa en vacker 
och attraktiv skogsmiljö för framtida besökare.  Bok och ek domi-
nerar tillsammans med björk men även tall, al, lind, lönn och hassel 
planteras. Ett mindre inslag av gran kommer att finnas kvar för att 
ge skydd åt vilda djur och besökare under vintermånaderna.

Skogsvård är en lång och tidskrävande process vilket gör att 
omvandlingen från gammal granskog till vacker högrest ädellöv-
skog kommer att ta tid.

www.skrylle.se

Saker att göra

Motionera & bada bastu
Ge dig ut för att löpträna eller 
jogga på motionsspåren som 
utgår vid Skryllegården. Ett av 
dem är tillgänglighetsanpassat. 
Fyra spår är elbelysta morgon 
och kväll. Omklädningsrum, 
dusch och bastu finns på Skryl-
legården.

Träna ute & inne
Vid Skryllegården finns ett stort 
utomhusgym där du kan träna 
hela kroppen. Delar av tränings-
redskapen är tillgänglighetsan-
passade. På Skryllegården finns 
även ett inomhusgym där kan 
träna både kondition och 
styrka. Medlemskap krävs.

Spana på djuren
Boka en kväll i viltgömslet Gyl-
tan så har du möjlighet att se 
och lyssna på vildsvin och andra 
vilda djur på nära håll. Gömslet 
kan inte besökas på dagen. 
Bokning sker genom Skryllegår-
dens reception. 

Vandra & promenera
Många markerade naturstigar 
finns i området för den som vill 
vandra kort eller långt. Vilse- 
och Mullestigen är aktivitets-
rundor anpassade för mindre 
barn. Skåneleden har även en 
rundslinga på 15 km genom 
området

Upptäcka & lära
Naturum är en kul och intres-
sant plats för både liten och 
stor och en rik kunskapskälla för 
nyfikna. Titta in på utställ-
ningen, följ med på guidningar, 
naturaktiviteter och spännande 
upplevelser i naturen. 

Äta & fika
På restaurangen kan du njuta av 
en god lunch, en härlig middag 
eller bara kaffe med kaka. Slå 
dig ner framför den sprakande 
brasan eller på vår härliga ute-
servering. Det mesta är hemba-
kat och närproducerat.

Cykla över stock & sten
På slingriga stigar i terrängen 
går mountainbikespåret i 
Skrylle. Spåret är ca 11 km långt 
och graderas som medelsvårt, 
med vissa krävande passager. 
Var uppmärksam när slingan 
korsar vandringsleder och 
skogsvägar.

Fiska öring & abborre
I Rögle dammar kan du fånga 
regnbåge med fluga eller spinn. 
Där finns också möjlighet till 
mete av abborre och gädda. 
Fiskekort löser enkelt du på 
plats. Se öppettider på skrylle.
se.

Grilla & sova ute
I området finns många iord-
ningsställda rastplatser med 
eldstad. Ett flertal har vindskydd 
där du kan övernatta om du vill 
stanna ute lite längre. De flesta 
vindskydd kan bokas via recep-
tionen.

Balansera & åka linbana 
Upptäck naturleken ca 500 m ös-
ter om Skryllegården. Hoppa mel-
lan stubbarna, testa linbanan som 
kittlar i magen eller den annorlun-
da klätterväggen. Här finns två 
grillplatser.

Hundar & hästar
Hundar är välkomna i Skrylle 
men kom ihåg att din fyrfota 
vän alltid ska hållas kopplad 
inom Skrylle naturreservat öster 
om Dalby-Sandbyvägen. Det 
finns omkring två mil marke-
rade ridvägar i området – från 
Rögletippen i väster, genom 
skogen i Skrylle till Revingefäl-
tet i öster. 

Tillgängligt och utmanande
Utmed det Lätta spåret söder 
om Skryllegården finns en 
motorikbana som utmanar 
styrka och balans. Ljudveven 
ger dig en upplevelse av sko-
gens vilda djur. Vid Wege finns 
grillplats och regnskydd.

Gyltan
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Skrylle
Motion, friluftsliv & natur

Spår och stigar

Motionsspår
    Gula spåret 5 km (elljusspår) 

Preparerat motionsspår som är väl lämpat för barnvagn och löpning. Går genom 
både blandskog och granskog och passerar Ula kärr. Mestadels svag lutning med 
enstaka mindre backar. 

    Röda spåret 3 km (elljusspår) 
Preparerat spår som i stora delar går samma sträckning som gula spåret.

     Blå spåret 2,2 km (elljusspår) 
Preparerat motionsspår som är lätt kuperat. Spåret går genom björk- och bland-
skog.

    Lätta spåret 1,2 km (elljusspår) 
Ett lättpromenerat spår med hårdare grusunderlag anpassat för rullstol och rullator. 
Längs spåret finns bänkar för vila, en ljudvev, motorikbana samt ett tillgänglighets-
anpassat vindskydd.

     Gröna spåret 9,7 km 
”Milen” löper längs både preparerade spår, opreparerade stigar och partier av 
grusväg. Går genom blandskog, granskog och mäktig bokskog. Passerar trollsko-
gen med sina vackra vresbokar. Spåret har i stora delar svag lutning och vissa 
sträckor med branta backar. 

     Gulgröna spåret 7 km 
Efter ca 5 km på milspåret kan du ta av till vänster längs en sträckning som är 
markerad gul/grön. Efter ca 800 meter ansluter det till milspåret igen.

Naturstigar och övriga leder
       Myrstigen ca 3 km 

Varierad naturstig som passerar Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken och 
Boijsens dammar. Från Måkullsbacken har du en magnifik utsikt och vid dammarna 
finns en fin rastplats. Längs stigen finns steniga partier och ett par branta stättor.   

       Ulastigen ca 3 km 
Naturstig med omväxlande miljö, delvis spångad. Går genom bokskog och trolsk 
granskog, över fäladsmark, alkärr och hällmark med tallskog.

    Hundspåret 4 km 
Spåret går på både naturstigar i skogsterräng och lättgångna cykel- och skogs-
vägar. Sträckan kan kortas ner genom att starta på parkeringen vid Billebjersvägen. 

     Billebjersrundan 8,5 km 
Passerar blandskog, fiskedammar samt jordbrukslandskap och består i stora delar 
av lättgången grusväg. Ungefär halvvägs kommer du till Billebjer, ett litet berg med 
fin utsikt över slätten. Här är stigen kuperad med vissa branta partier.

     Skåneleden 15 km rundslinga 
Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden passerar förbi skog av 
olika karaktär, fäladsmark, ett vattenfyllt stenbrott, spännande åsformationer och 
vresbokar med trolska grenverk. Variation av naturstig och preparerade motions-
spår. 

       Sinnenas stig 
Utgår från parkering Åkestorpsvägen. Längs stigen kan du komma ner i varv och 
låta naturen kommer nära. Passerar varierad lövskog och även ett kärr med gamla 
tallar. 

       Trädstigen ca 1 km 
I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad stig 
som passerar drygt 50 olika träd-och buskarter. I anslutning till stigen 
finns en parkering och en grillplats.

       Fjärilsstigen 1,5 km 
Startar vid vattentornet i Dalby och slingrar sig genom ett mosa-
iklandskap. Vid gräsmarken, kohagen, fäladen, kärret och ravinen finns 
livsmiljöer för insekter och fjärilsarter. 

       Vresbokstigen 1 k m
Utgår från parkeringen vid Prästaskogen. Naturstig som slingrar sig 
förbi de ovanliga vresbokarna med sitt trolska grenverk och genom 
fäladsmarker med små dammar. 

     Mountainbikespåret 11 km
På slingriga stigar, över rötter och stenar och genom barr- och lövskog 
går mountainbikespåret. Graderas som medelsvårt med enstaka 
svårare hinder. Var uppmärksam på andra besökare, slingan korsar 
motionsspåren vid ett flertal ställen. Finns flera lämpliga parkerings-
platser längs sträckan.

       Stig till Dalby Söderskog 3,5 km enkel väg
Från Skryllegården går en stig genom lövskog och hagar till Dalby 
Söderskogs nationalpark. Från nationalparken kan du ta buss 159 eller 
vandra samma sträckning tillbaka.


