
NATURRESERVAT

Naturreservatet Knivsås-Borelund bildades 1994 och är cirka 160 hek-
tar stort. Syftet med naturreservatet är att bevara det märkliga  
åslandskapet som har höga geovetenskapliga värden. Syftet är också 
att bevara områdets kulturhistoriska och naturvetenskapliga värden 
samt dess betydelse för friluftslivet. 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 
www.lansstyrelsen.se/skane

Delar av naturreservatet ingår i EU:s 
ekologiska nätverk av skyddade  
områden, Natura 2000.
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Knivså
sen

Dalby

Borelund

Välkommen till Knivsås-Borelund
– varierad natur i åslandskap

Dalby

Allmän metallvingesvärmare
Adscita statices på vädd Scabiosa spp.

väg 11

majnycklar 
Dactylorhiza majalis

Blommande åsar och kärr, lummig bokskog och ett 
mäktigt stenbrott   – i naturreservatet Knivsås-Bore-
lund finns mycket spännande att upptäcka! Ett nät av 
vältrampade stigar gör det lätt att ta sig fram.

Rullstensås... Knivsåsen är en av flera rullstenså-
sar i trakten. Åsarna härstammar från senaste istiden 
då stora isälvar lämnade sten, grus och sand i detta 
område. Knivsåsen är en så kallad getryggsås med 
markerat och spetsigt krön. 

... med bokskog och enefälad. Sydvästra åsen är 
klädd med lummig bokskog. Här och var står mäktiga 
högstubbar av bok – värdefulla livsmiljöer för skal baggar 
och andra småkryp. 

I öster öppnar skogen på åsen upp sig mot en vacker 
enefälad med fin utsikt över omgivningen. Fäladen är en 
utmärkt plats för picknick i maj månad då marken färgas 
blåviolett av blommande backsippor. 

 
Orkidérika kärr. Reservatets kalkkärr är som vackrast 
under försommaren. Då blommar de ståtliga orkidéerna 
Sankt Pers nycklar, majnycklar och Jungfru Marie 
nycklar tillsammans med en rad andra växter. 

Stenbrott. Stenbrottet var i 
bruk fram till 1958. Här bröts 
en rödaktig gnejs som ger 
väggarna i brottet en 
karaktäristisk färg. Den 
övergivna täkten är nu 
vattenfylld med rent 
och klart vatten.

backsippa
Pulsatilla vulgaris

jordtistel
Cirsium acaule

Föreskrifter 

Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• borra, gräva, mejsla, måla eller på annat sätt skada block 

och mark,
• plocka eller gräva upp växter,
• medföra ej kopplad hund,
• parkera eller ställa  upp husvagn, husbil eller liknande  

mellan kl. 22.00 och kl. 06.00,
• göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
• rida eller cykla utanför anvisade vägar,
• framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg 

och plats,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig 

anordning.

Vidare är det utan skriftligt tillstånd från Länsstyrelsens  
förvaltare förbjudet att:
• sätta upp tält eller tälta. 
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Här är du!

naturreservat

Skåneleden

övriga stigar

ridning och cykling tillåtet

parkering

eldstad

bord och bänkar

torrklosett

You are here

reserve boundary

”Skåneleden” trail

other paths

horseriding and cycling permitted

parking

fire place

tables and benches

dry toilet

fäladsmark 

ädellövskog

övrig betesmark

åker

restaurerad 
betesmark 

semi-natural pasture

deciduous forest

cultivated pasture

arable land

restored pasture


