NATURRESERVAT
Välkommen till Billebjer

– utsiktsberget på slätten

Här är du!
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Den resliga växten
slåttergubbe Arnica
montana växer i den
vackra enefäladen.
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Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• gräva upp eller plocka växter,
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• borra, gräva, mejsla, måla eller på annat
sätt skada berghällar, block, stubbar,
levande eller döda träd och buskar,
• göra upp eld annat än på anvisad plats,
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Populär utsiktspunkt. Billebjer har varit ett
omtyckt utflyktsmål ända sedan 1800-talet.
Flera stigar leder upp mot toppen av berget,
den minst branta vägen är den från öster.
Från platån ovanför den dramatiska klippan
ser man ända till Malmö vid fint väder.
Blommande backar. Backsippa färgar enefäladen och sluttningen nedanför berget i
blåviolett om våren. Senare på säsongen

blommar blodnäva,
brudbröd, slåttergubbe och backtimjan i de torra backarna.
Enefäladen hålls öppen av
betande djur. Betet är en förutsättning för den rika floran och gynnar
också fjärilar och andra insekter.

• framföra moped eller annat motordrivet
fordon,

Dalby,
Lund

Billebjer reser sig högt över det omgivande
landskapet. Från toppen har du en fantastisk utsikt över Lundaslätten. I naturreservatet kan du också vandra i en vacker enefälad och besöka ett övergivet stenbrott.

Historia. Hela naturreservatet var tidigare en
öppen betesmark. Lövskogen som idag växer i
delar av reservatet planterades under 1940-talet i samband med att stenbrottet avvecklades.
Stenbrottet var i bruk mellan åren 1943 och
1946. När täkten övergavs fylldes den på ett
naturligt sätt med rent och klart vatten.

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt,
snitsel, inskrift eller därmed jämförlig
anordning,
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• cykla eller rida annat än på anvisad led
eller väg,
• medföra ej kopplad hund.
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Pulsatilla
vulgaris
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xxxx

brudbröd
Filipendula
vulgaris

Billebjer naturreservat bildades 1994 och är cirka 23
hektar stort. Syftet med naturreservatet är att bevara ett
geologiskt intressant urbergsområde med öppna betesmarker, lövskog och vattenytor som har en stor betydelse
för rekreation och friluftsliv. Floran, som är präglad av
långvarigt bete, ska också bevaras.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skane
Naturreservatet ingår i
EU:s ekologiska nätverk
av skyddade områden,
Natura 2000.
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• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil
eller liknande,

