
 

Svedala 

Vandringar våren 2013 

Tycker du om att promenera i naturen? Känna doften av mylla och växter och höra fåglarnas sång? 

Känner du dig lite osäker på vart du ska ta vägen? Eller vill du bara ha sällskap? Följ med oss, vi 

leder dig till de bästa naturupplevelserna! 

Friluftsfrämjandet Svedala lokalavdelning ordnar under våren 2013 sex vandringar varav de flesta i 

Svedalas närområde. Vandringarna genomförs i ett måttligt tempo med tid för att rasta och njuta 

av stillheten i naturen. Följ med oss och upptäck det vackra landskapet som finns så nära, om vi 

bara vågar ta oss lite förbi de stora allfarvägarna! Du får gärna ta en liten matsäck med dig eftersom 

vi stannar på något trevligt ställe längs stigen för en fika paus. 

Vandringarna är kostnadsfria för den som är medlem i Friluftsfrämjandet och det kan du bli på 

www.friluftsframjandet.se. Ta med medlemskort eller kvitto på inbetald medlemsavgift. Om du inte 

är medlem är kostnaden kr 50 per person och tillfälle. 

Vill du veta mer, kontakta Astrid Holmberg på tel 0703-154437 eller maila till 

svedala@friuftsframjandet.se. Med hänsyn till miljön samåker vi gärna och samlas då vid Statoil i 

Svedala! 

Söndag den 3 mars 

Holmeja - Eksholmssjön 

I brytningstiden mellan vinter och vår inleder vi med en vandring från Holmeja och genom 

naturreservatet kring Eksholmssjön. Ett lättillgängligt och lättgånget område med omväxlande 

natur och ett rikt djurliv. 

Vägbeskrivning: Samling kl 10.15 vid lastbilsgaragen i Holmeja. Från Svedala kör norrut på väg 108 

mot Lund. Strax efter Bökeberg sväng höger mot Holmeja. Efter sågverket på hö hand finns en 

byggnad med stora portar. I bortre änden av grusplanen kan vi parkera. Samåkning från Statoil, 

Svedala kl 9.45. 

Vandringens längd ca 9 km, 3 tim. 

  

http://www.friluftsframjandet.se/
mailto:svedala@friuftsframjandet.se


 

Söndag den 24 mars 

Börringe bygdegård och Lemmeströtorp  

Vi vandrar i det kuperade landskapet norr om Börringe bygdegård. Vi hittar en liten cypresskog, där 

finns även ett litet ganska nytt naturreservat, Lemmeströtorp. Reservatet är inrättat 2010 och 

området utgör den västra utposten för lövgrodans utbredning i Skåne, där finns även ätlig groda 

och vatten salamander. 

Samling: Samåkning från Statoil kl 09.45 annars 10.15 vid Börringe bygdegård. 

Vägbeskrivning: Från Svedala kör E 65 mot Skurup. Passera Börringe kyrkby, kör förbi vägkorsningen 

vid Lemmeströkyrkoruin. Strax efter ta höger vid skylt Bygdegård. Kör under E65:an och stanna vid 

Bygdegården, en stor ljusgrön byggnad. 

Vandringens längd ca 8 km, 3 tim 

Ansvarig ledare Agneta Löfqvist 

 

Söndag den 7 april 

Gabeljung 

Strax söder om N Grönby finns ett vackert kuperat område med vid utsikt över det Skånska 

backlandskapet. Här växer bokskogen hög och rak omväxlande med lärk- och tallskog. Här finns ett 

rikt fågelliv och vi hoppas att de första vårblommorna ska hinna slå ut inför vårt besök. 

Vägbeskrivning: Väg E65 från Svedala mot Skurup. Passera Sturupsrondellen, efter ytterligare 4 km 

tag hö mot Grönby. I nästa y-korsning håll höger. Strax söder om N Grönby, sväng vä  mot 

Gabeljung. På höger sida av vägen finns en parkeringsficka. Samling här kl 10.00. Samåkning från 

Statoil Svedala kl 9.30 

Vandringens längd 9 km ca 3½ timme 

 

Söndag den 21 april 

Dalby gamla stenbrott 

Vi tar en tur i Knivås-Borelunds naturreservat.  
Emil följer med och ger oss lite teori och praktik om geocaching. 
Du som har, tag med din GPS.  
Samling 10:00 på stenbrottets parkering. 

Vägbeskrivning: 
Väg 108 till Staffanstorp. 
Väg 11 mot Sjöbo. 
Sväng av mot Knivåsens naturreservat. 
Kör ca en kilometer, sväng vänster in på stenbrottets parkering. 
Samling 9:20 vid Statoil för samåkning. 
 

Vandringens längd beror på hur många cachar vi hittar men vi räknar med att vara ute ca 3 timmar. 

Ansvarig ledare: Eva Olsson 

 



Söndag den 12 maj 

Marsvinsholm 

Marsvinsholms slott har anor från 1300-talet och är utgångspunkt för vår vandring. I parken finns 

ett av Skånes äldsta äkta kastanjeträd som planterades av Linné år 1746. Vi vandrar mot 

Ensligheten och passerar Storsjön med rikt fågelliv!  Denna vandring är hämtad från en av Karin 

Hoffmans böcker. 

Samling på P-platsen bakom stallarna mitt för slottet kl 10.00. 

Samåkning från Statoil Svedala kl 9.30. 

 

 

Söndag den 2 juni 

 

Hillehögs dalar, Glumslövs backar 

Vi gör en lite längre utflykt och tar oss ut till kusten norr om Borstahusen. Här finns naturreservatet 

Hillehögs dalar som består av böljande backar, gräsbevuxna branter och betagande dalgångar.  I 

området finns en rik flora med bl a den sällsynta klintsnyltroten. Här häckar backsvalor och 

kornknarren har synts i området. 

Vägbeskrivning: Från E6 söder ifrån: ta av vid norra infarten mot Landskrona. Kör 

Helsingborgsvägen i riktning mot Landskrona, vänd hö mot Borstahusen, kör 1 km till nästa vägskäl 

vid Erikstorps Kungsgård. Följ därefter skyltning för en motionsslinga och parkera i norra änden av 

badplatsen, Lill-Olas parkering. Samåkning från Statoil, Svedala kl 9.00. 

Vandringens längd ca 7 km, 5 tim inkl transport t o r Svedala. 

 

 


