
  

 
 

 

 
 

 

Fyledalen 

Med storslagenhet och en sällan skådad mångfald är Fyledalen ett 
av Skånes mest spännande naturområden. Dessutom finns det goda 
möjligheter till friluftsliv just här. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Fyledalen är ett naturreservat, och för att skydda områdets natur 
och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att  
bevara områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal.html. 

BÅDE SMÅ OCH STORA DJUR 
Arterna som man kan hitta i  
reservatet är många och vitt skilda. 
Allt ifrån kronhjortar till klockgrodor
finns här. Även lövgrodan, den större 
vattensalamandern, svampen vinfjällskivling 
och den hotade fladdermusarten barbastell 
kan hittas i området. Fyledalens naturreservat 
är rentav Sveriges artrikaste fladdermuslokal. 
Totalt har 17 av landets 19 arter setts i området. 
Dessutom förekommer det även gott om  
betesberoende växter som backnejlika,  
brudbröd och mandelblomma. 

HITTA MIG 
Den ovanliga fladdermusarten 
barbastell har sina jaktmarker i 

reservatet. Barbastellen är mycket 
sällsynt och globalt hotad. Med mycket 

stor tur kan man få se barbastellen 
fladdra förbi en sen kväll när den 

jagar småfjärilar. Illustration: 
Katarina Månsson 

FRILUFTSLIV 
Det finns en kortare markerad led i centrala delarna av reservatet, Stenbyrundan. 
Men här finns även omarkerade skogsvägar. Här kan du ta dig fram till fots, med
cykel eller på hästryggen. Strax norr om reservatet går Skåneleden (SL4 Österlen, 
etapp 11) förbi. Rastplats med grillplats finns i anslutning till Stenbyrundan, centralt 
i reservatet och här finns även parkeringsplats. De närmaste busshållplatserna är
Benestad kyrka och Benestad Örvabyvägen. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren.   

HITTA HIT 
Närmsta hållplats är Benestad kyrka eller Benestad Övrabyvägen, ca 1 km  
promenad från södra delen av reservatet. Från Tomelilla kör söderut på Ystads- 
vägen mot Benestad. Parkering finns bland annat vid Stenby backar.  

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2015 
Storlek: 946 hektar 
Kommun: Sjöbo, Tomelilla 
   & Ystad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 
Telefon:  010-224 10 00 
Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att starta  
eller landa 
luftfartyg eller 
flyga obemannade 
luftfartyg. 

Det är inte  
tillåtet att bryta 
kvistar eller  
bortföra död ved 
eller skada träd 
och buskar. 

Det är inte  
tillåtet att gräva 
upp växter. 

Det är inte  
tillåtet att parkera 
eller ställa upp  
husvagn, husbil  
eller liknande  
annat än på  
anvisade platser. 

Det är inte  
tillåtet att cykla  
annat än på  
befintliga vägar. 

Det är inte  
tillåtet att rida  
annat än på  
befintliga vägar. 

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full. 

www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal.html
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
https://facebook.com/skansknatur
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




