
   
 Knivsås-Borelund 

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

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Knivsås-Borelund 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/knivsas-borelund. 

ORKIDÉER OCH BACKSIPPOR 
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. 
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. 

HITTA MIG 
Backsippan växer på 

naturreservatets enefälad. Arten 
är fridlyst i hela Sverige samt i 
flera andra europeiska länder.
Illustration: Katarina Månsson 

FRILUFTSLIV 
I detta reservat finns det vältrampade stigar som går att kombinera för att gå en fin 
rundvandring. Missa inte att ta dig upp på rullstensåsen (Knivsåsen) som finns i de 
centrala delarna av reservatet. Genom reservatet går även Skåneleden (SL2 nord till 
syd, etapp 13A och 13) som norrut tar dig in i Skrylleområdet. Vandrar du söderut 
kommer du till Häckeberga. I södra delen i reservatet ligger det gamla stenbrottet 
som är en populär badplats. I anslutning till stenbrottet finns grillplats med bänkar, 
toalett och parkering. 

HITTA HIT 
Närmaste busshållplatsen i söder är Knivsåsen, ca 10 minuters promenad från  
reservatet. I norra delen finns busshållplatsen Nylid. Parkeringsplats finns i  
reservatets södra del vid Veberödsvägen. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1994 

Storlek: 159 hektar 
Kommun: Lund 

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 plocka eller 
gräva upp växter. 

Det är inte tillåtet 
att cykla utanför 
 anvisad väg. 

Det är inte tillåtet 
att rida utanför 
 anvisad väg. 

Det är inte  
tillåtet att tälta 
eller att sätta upp 
utrustning för 
övernattning. 

Det är inte tillåtet 
att parkera eller 
ställa upp husvagn, 
husbil eller liknan-
de mellan kl. 22.00 
och kl. 06.00. 

Det är bara  
tillåtet att elda eller 
grilla på anvisad  
plats vid Dalby 
stenbrott. 

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

www.lansstyrelsen.se/skane/knivsas-borelund
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