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1. Skrylle central  N 55 41.534 • E 13 21.609 1. Skrylle central  N 55 41.534 • E 13 21.609    6. Asfaltweg  N 55 40.263 • E 13 24.261   6. Asfaltweg  N 55 40.263 • E 13 24.261
2. Y-splitsing  N 55 41.242 • E 13 21.8502. Y-splitsing  N 55 41.242 • E 13 21.850    7. Wegwijzer  N 55 40.750 • E 13 24.907    7. Wegwijzer  N 55 40.750 • E 13 24.907 
3. Splitsing breed pad  N 55 40.874 • E 13 23.1283. Splitsing breed pad  N 55 40.874 • E 13 23.128    8. Pad scherp naar links  N 55 41.099 • E 13 24.468    8. Pad scherp naar links  N 55 41.099 • E 13 24.468 
4. Asfaltweg  N 55 40.089 • E 13 23.2864. Asfaltweg  N 55 40.089 • E 13 23.286    9. Gemarkeerd pad links N 55 41.030 • E 13 23.855   9. Gemarkeerd pad links N 55 41.030 • E 13 23.855
5. Södra Knivsåsvägen  N 55 39.609 • E 13 23.7665. Södra Knivsåsvägen  N 55 39.609 • E 13 23.766  10. Splitsing N 55 41.297 • E 13 22.813 10. Splitsing N 55 41.297 • E 13 22.813

 GPS-COÖRDINATEN WANDELING 1 - DALBy: ZWERFTOCHT DOOR ZES NATUURRESERVATEN
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DALBy

zwerftocht door zes natuurreservaten

Er Naar tOE
Dalby ligt ten zuidoosten 
van Lund aan de E11. Volg 
in Dalby de borden richting 
S. Sanby, in noordelijke 
richting. Na ruim 3 km neem 
je de afslag naar rechts naar 
Skryllegården Naturum. Na 
500 meter kun je je auto 
kwijt op de grote parkeer-
plaats. Wandel naar het  
centrale punt ‘Skrylle  
central’, vlak voor het 
Naturum. Skrylle is ook per 
bus bereikbaar.

WaarOm?
Skrylle is de verzamelnaam van in totaal tien verschillende natuurreservaten die vlakbij 
elkaar liggen en onderling verbonden zijn via groene zones en mooie wandelroutes. 
In deze wandeling doe je er zes aan, waaronder Knivsåsen, waar de in de ijstijd 
opgestuw de zandruggen nog duidelijk herkenbaar zijn. De weides tussen de diverse 
gebieden worden begraasd door koeien en zijn qua bloemen een lust voor het oog. 
Jaarlijks bezoeken zo’n 500.000 mensen Skrylle, het merendeel om te joggen over de 
goede onderhouden grindpaden waarover je in het begin van de wandeling loopt. 
Maar al snel laat je de ‘drukte’ achter je en zwerf je op eigen houtje door dit prachtige 
gebied. In het Naturum bij de start vind je informatie over de flora en fauna (waaronder 
wilde zwijnen) die je hier kunt verwachten. Behoefte aan nog meer natuur? Bezoek dan 
ook het nabij gelegen Nationale Park Dalby Söderskog.

AFSTAND:  15,3 km
TyPE: rondwandeling
TIJD:  circa 5 uur
ZWAARTE:  2 (afstand)  
KAART:  Terrängkartan 505 Eslöv
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Dalby

Torna-Hällestad

Naturum Skrylle
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DE WaNDElINg
Vanaf Skrylle central (gpS1) ga je rechtsaf en na 30 meter linksaf. Vanaf hier volg je  
de oranje markering van de Skåneledsrunda. Je loopt rechts langs het Naturum.  
Na 800 meter ga je op de splitsing aan het einde rechtsaf en gelijk weer links.  
Na circa 150 meter kies je op een y-splitsing (gpS2) het linker pad.
Na 900 meter ga je in een bocht naar rechts linksaf, een bospad op. Volg de oranje 
markering. Negeer zijpaden en aan het einde ga je op een splitsing met een breed pad 
(gpS3) rechtsaf.
Na 150 meter steek je op een splitsing recht over en ga je een smal pad met oranje 
markering in. Even verderop ga je via een overstap over een muurtje. Volg het gemar-
keerde pad door het meer open terrein. Via twee overstapjes kom je in een volgend 
veld, volg ook hier de markering. Aan de overkant van het veld buigt het pad naar links. 
Via een overstap kom je in het volgende veld. Houd links aan en volg de oranje mar-
kering langs de rand van het veld tot je uitkomt op een asfaltweg (gpS4).
Steek de weg recht over en ga na 20 meter linksaf. Je loopt nu op een landweg. Na 750 
meter ga je met de markering rechtsaf. Via een overstap kom je in een veld. Volg het 

BW-skane.indd   16 17-11-15   23:00



17

pad naar de overkant. Via een overstap en een plankier ga je verderop het bos weer 
in. Op een splitsing met een karrenspoor ga je rechtsaf. Je passeert een hek en kort 
daarna ga je linksaf, de Södra Knivsåsvägen (gpS5) in.
Op een y-splitsing kort daarna houd je links aan. Volg de oranje markering, na 400 
meter kom je op een splitsing met wegwijzer. Hier houd je links aan, richting ‘Skryl-
legården – över Hällestad’. Je loopt het bos weer uit. Je passeert een hek en volgt 
het pad door het veld. Verderop buigt het pad naar links en draait dan strak rond 
een heuveltop met daarop een grote dode boom. Volg de oranje markering, het pad 
buigt naar rechts. Je passeert twee hekken en vervolgt het pad. Je klimt en daalt dan 
af naar een smalle asfaltweg die je naar rechts volgt. Je steekt een bredere asfaltweg 
(gpS6) recht over.
Ga na 10 meter rechtsaf een smal pad op. Via een steile klim kom je bovenop een 
heuvel. Ga rechtsaf en volg het gemarkeerde pad over de heuvelkam geruime tijd.  
Het pad daalt en je komt uit bij een open veld. Volg de markering langs de linker-
kant. Na ruim 100 meter ga je linksaf een smal pad op. Bovenaan ga je rechtsaf. Volg 
het pad tot je uitkomt op een asfaltweg. Steek deze over en vervolg het steenslagpad 
langs de oranje markering. Na circa 200 meter ga je bij een wegwijzer (gpS7) linksaf, 
richting Skryllegården.
Je passeert een hek en kort daarna houd je op een splitsing rechts aan. Volg het pad 
omhoog. Je loopt langs een hek dat je even verder via een overstap oversteekt. In het 
veld houd je links aan. Volg de markering op de bomen en steek zo schuin het veld 
over. Aan de andere kant zie je de markering op het hek. Dat passeer je even verder 
via een overstap en 10 meter daarna ga je scherp naar links (gpS8).

Na 100 meter ga je nog voor een hek 
naar rechts. De oranje markering zit op 
de grote beukenboom. Je wandelt langs 
een ven en over een plankier. Op de 
splitsing direct daarna houd je links aan. 
Je loopt nu via een lang plankier het 
bos weer in. Op een splitsing houd je 
links aan. Volg het gemarkeerde pad dat 
uitkomt op een brede bos weg. Hier ga 
je rechtsaf en na 200 meter neem je het 
eerste pad naar links (gpS9).
Blijf het pad en de markering alsmaar 
rechtdoor volgen. Op de splitsing aan het 
einde (gpS10) ga je rechtsaf.
Je volgt dit pad in totaal 1,6 km. Negeer 
alle zijpaden, je komt weer uit bij het  
Naturum van Skrylle (gpS1).
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Handekenskruid
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