
 Restaurant Stockstugan

 naturum Finnbastum

 Motionsanläggning Elins  äng 

 Belsebo Grillplatser 1-14 

Tillgänglighet

början av maj. Spången kan vara hal p g a löv och 

 entrén.

Det handikappanpassade 
1,2 km långa spåret söder om 
Skryllegården är framkomligt med rullstol men ledsagare 

jämna men backar kan utgöra hinder.

Skryllegården — spår, leder & service
 blå spåret 2,2 km

 röda spåret, 3 km

 gula spåret, elbelyst, 5 km

 gröna spåret/milspåret, 10 km

 Skåneleden, via T Hällestad och Knivsåsen, 15 km

 handikappanpassat spår, 1,2 km

 Ulastigen, naturstig, 3 km

 Myrstigen, naturstig, 2,8 km
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Skryllegården

Text: Peter Johnsen. Foto: Mick Olsen. Karta: Carina Lindkvist, Naturcentrum AB.
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In- & Utfart

Grönytan vid informationstältet
Information om dagens aktiviteter av Friluftsfrämjandet.

Mulleloppet klockan 11.30 
Start från grönytan vid informationsstället. Ett lopp för barn mellan ca 3-12 år, spring, lunka eller 
gå 1,2 km. Mulle med vänner hälsar på – diplom till alla deltagare. 

Jubileumsceremoni klockan 13.30
Tal av Inga-Kerstin Eriksson och Markus Arebom. Trädplantering och besök av Mulle. 
Det bjuds på jubileumskaka, kaffe/saft så långt det räcker.

Skogsmulles karta
Upptäck Skrylle och lär om naturen med Skogsmulles digitala karta. En vandring på ca 3 km på stigar 
med stenar, rötter och gärdsgårdar.

Naturum
Barfotavandring klockan 10.30, 11.30 och 12.30. Tag av dig skorna och följ med på en kort vandring på 
olika underlag. Vi vandrar i tystnad och lyssnar på naturens ljud och upplever markens skiftningar. Sam-
ling utanför naturum, ca 15 min vandring. Ingen förbokning.
Det vilda Skrylle klockan 10-13.30. Hur vet vi vilka djur som finns omkring oss? Vad kännetecknar en 
gnagare, en växtätare, ett rovdjur och en allätare? Lär dig vilka karaktärer du ska titta på för att kunna 
avgöra vilket djur ett kranium kommer ifrån. Tag gärna med egna fynd som du vill visa upp eller vill ha 
hjälp att artbestämma. Drop-in framför naturum. Lär dig mer om djurens spår i en tipsrunda och kom 
förbi på spårpyssel.

Motionsanläggningen
Öppet hus – lär dig mer om träning – mät din kroppssammansättning.

ACTIC
Gratis gruppträningspass klockan 10.30 och 12.00. Instruktion av instruktör på utegymmet. 
Jubileumserbjudande under dagen på medlemskap. Tävling med priser från ACTIC.

Öppet arkiv 
Se bilder och urklipp från Skryllegårdens 50 år.

Björnstorp IF
Aktiviteter med Björnstorp IF.

Orientering - Lunds OK
Testa på att orientera med Lunds OK – en bana som passar alla.

Lägereld vid grillplats 3 med Friluftsfrämjandet Lund. 
Hör berättelser om Skryllegårdens historia vid lägerelden. Vi bjuder på korv, kaffe, saft och tilltugg 
så länge det räcker.

Skryllesjön, Kanotpaddling
Klockan 10-13 testa kanotpaddling i Skryllesjön.

Tipin är öppen
50 års erbjudande på fika, våfflor och spännande viltkorv eller en hemgjord gulaschsoppa serveras i tältet.

Rögle dammar
Kllockan 10-13 har du möjlighet att provfiska gratis i Rögle dammar 3-5, tag med ditt eget kastspö 
eller metspö. Tävling om största fisken.

Välkommen till Skryllegården!
Skryllegården är en av de mest besökta friluftsanläggningarna i landet. I Skrylle naturreservat finns 
mängder av motionsspår och naturstigar. Skryllegården är omgiven av 12 naturreservat. Vid Skrylle-
gården finns vindskydd och grillplatser, ett naturum och restaurangen bjuder på hemlagad mat. An-
läggningen drivs av Friluftsfrämjandet Lund på uppdrag av Lunds kommun.

Skryllegården

50 år

24 september 

2022


