
  

 

 

 

HITTA MIG 
Under våren blommar 

en stor mängd backsippor 
i Risens böljande landskap. 

Backsippan är giftig och 
undgår på så vis betes-

djurens mular. 
Risen 

Risens omväxlande natur ger fina upplevelser året om. Här kan du 
vandra över blomstrande fälads mark, förbi blöta kärr och genom 
ek- och bokskog. Här finns även en MTB-slinga för dig som gillar att 
cykla i skiftande natur. Eller varför inte leka lite kurragömma bland 
enarna? Ta tid på dig och håll ögonen öppna efter djur och växter.  
Risens naturreservat ingår i ett större område på Romeleåsen och 
runt Häckebergasjön med goda friluftsmöjligheter. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra -  
var du än vistas. Risen 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/risen. 
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BETESMARK MED BLOMSTERPRAKT 
Om våren är blommande backsippor en stor 
attraktion i den vidsträckta betesmarken. 
Kattfot, solvända och granspira visar sig senare 
samtidigt som orkidéerna majnycklar och 
ängsnycklar. Soliga och varma dagar syns färggranna 
fjärilar flyga över den blommande fäladsmarken.  
Flera är sällsynta, exempelvis svartfläckig blåvinge. 
Skogen i Risen är ganska ung, men här och var står riktigt grova 
och gamla bokar och ekar. I högstubbar av bok och björk lever den 
ovanliga skalbaggen bokblombock. Den finns på flera platser i  
Häckebergaområdet, en av få platser i Sverige. Ätlig groda är en vackert grön  
groda och vårt lands största. I maj hörs hanarnas högljudda kväkanden från de  
blöta kärren. 

FRILUFTSLIV 
I Risens omväxlande natur finns många friluftslivsmöjligheter. Här finns vandrings-
leder i varierande längd, men också ridled och mountainbikeled. Om du behöver 
en paus eller vill grilla finns det flera rastplatser med eldstäder. I de centrala delarna 
finns ett vindskydd. Vid en av parkeringarna, Sandvägen, finns det toalett. 

HITTA HIT 
Närmaste busshållplats är Genarp busstation som ligger 500 meter norrut. Det finns 
tre parkeringsplatser i anslutning till reservatet. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1972 

Storlek: 229 hektar 
Kommun: Lund 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är bara  
tillåtet att elda  
på anvisade 
platser. 

Det är bara  
tillåtet att rida  
på anvisade  
ridleder. 

Det är bara  
tillåtet att cykla  
på anvisade  
cykelleder. 

Det är bara  
tillåtet att campa 
en natt och i  
anslutning till  
eldplatserna. 

Det är inte  
tillåtet att ställa  
upp husvagn,  
husbil eller liknande 
över natten. 

Det är inte  
tillåtet att plocka 
växter inom  
angivet område. 

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

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 

Telefon:  010-224 10 00 

Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 
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Karl XI:s väg 

Naturreservatet 
Dörröds fälad 

Genarp 

Naturreservatet 
Häckeberga 

Naturreservatet 
Risen 

Slottet 

Naturreservatet 
Häckeberga - Skoggård 

Naturreservatet 
Häckeberga - Degebergahus 

parkering 

kollektivtrafik 

torrtoalett 

eldplats 

rastplats 

vindskydd 

reservatsgränser 
vägar 
omarkerad stig 
ridstig 
MBT-stig (mountainbike) 

Skåneleden 

barr- och blandskog 

lövskog 

öppen mark 

åker 

förbjudet att plocka växter 

sankmark 

svårframkomlig sankmark 

risenrundan 5 km 
skogsrundan 4,5 km 
fäladsrundan 3 km 

Km 
0 0,25 0,5 1 1,5 2 




