
NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN

Knivsås - Borelund

Du är välkommen att besöka naturreservatet året 
om. Men tänk på detta när du besöker Knivsås - 
Borelund.

• Du måste ha din hund kopplad

• Du får bara göra upp eld på anvisade platser

• Du får inte tälta eller ställa upp eller övernatta i 
husvagn eller campingbil 

• Du får inte plocka blommor eller gräva upp   
växter

• Du får bara cykla och rida på anvisade vägar

Fullständiga föreskrifter för besökare finns på 
informationstavlor vid p-platsen.

Ytterligare information: Länsstyrelsen Skåne 

www.lansstyrelsen/skane.se

Getrygg, bokskog och fäladsmark

Naturreservatet som ligger strax öster om Dalby 
har fått sin särprägel genom de rullstensåsar 
som löper genom reservatet. Här kan man 
vandra uppe på åsens rygg genom en gles 
bokskog och ut på uråldriga betesmarker. Som 
avslutning kan man vila bland väldoftande timjan 
på Lunnarps fälad.

Åsar från istiden

Rullstensåsarna bildades under istidens slutskede 
genom att sten, grus och sand blev liggande i stora 
sprickor i isblocken. När isen smälte rasade kanterna 
på åsarna och kvar blev de skarpa getryggarna.Om 
man går upp på rullstensåsen i bokskogen och följer 
dess rygg kommer man ut på betesmarkerna i öster. 
Här har man en fantastisk utsikt över Vombsänkan 
med dess lövskogar och betesmarker. 

En rest av stora fäladsmarker

I den öppna enefäladen öster om stenbrottet, 
Lunnarps fälad, kan man ha picknick bland vårens 
backsippor och sommarens timjan, gulmåra och 
tjärblomster.  Knivåsen är en rest av den stora 
fäladsmark som skapades när skogen höggs 
på 1700-talet och hela Romeleåsen var trädlös 
betesmark. 

Det svagt kuperade landskapet med fäladsmarker 
som ligger mellan Dalby och Hällestad tillhör de 
värdefullaste områdena på Romeleåsen sett ur både 
geovetenskaplig och biologisk synvinkel. Merparten 
av fäladsmarkerna, även utanför reservatet är 
opåverkade av gödsling och har därför den typiska, 
artrika vegetationen som bara ogödslade, urgamla 
betesmarker kan uppvisa. Rökepipan och Dalby Fälad 
no 5 är två kommunala naturreservat som också 
skyddar denna fäladsmark.

Skåneleden går igenom reservatet och man kan 
fortsätta vandringen söderut till Häckebergas skogar 
eller norrut mot Skrylleområdet.
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I området finns även ett 
gammalt stenbrott, idag 
vattenfyllt. 

Dyk inte från klipporna. På 
grund av rasrisk och klippor 
under vattenytan finns risk för 
skador.

Skåneleden är markerad i 
orange och naturreservatets 
gräns i grönt.


