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Du kan även ta dig hit med landsvägsbussar 140, eller cykla över Ekobyn ut på 

Svedalavägen fram till fasanskogen.  

Här finns en bra grusparkeringsplats att stanna på. 

Med ryggsäck, sittskydd och kaffetermosen vandrar vi jäms med järnvägen och den 

plöjda åkern. 

 

Pågatågen susar förbi här mot Malmö och Ystad och de ljudliga bommarna varnar all 

trafik. Vi följer den naturligt upptrampade gången och fortsätter in i den varierande 

skogen av ek, björk, gran, sälg, vide, vild kaprifol, björnbärssnår mm. 

Idag går vi åt höger för att fånga solstrålarna och skymtar då åkern samt 

Törringelund. Stigen är något lerig med tidvis uppstickande trädrötter.  

 

                 

Ett naturskönt fågelbad har uppkommit genom en ihålig stam som samlat på sig 

regnvatten där några nya rotskott har hittat sin försörjning intill vattensamlingen. 

Vi träffar på ett par promenerande herrar som hälsar vänligt åt oss och lämnar god 

plats åt oss att kunna passera. 

En Spillkråka låter sig höras och flyger över skogen mot Skabersjö. Talgoxar och 

Koltrast fåglar gör sig hörda i den annars så tomma skogen. 

Ett halvdant staket visar en avgränsning mot planteringen av Kungsgran. Här tar vi 

vänster vidare fram en bit till den öppna platsen. Här brukar kor beta lojt av det 

saftiga gräset på våren och sommaren. Ett rangligt fågeltorn finns för de djärva att 

klättra upp i ifall man vågar. Då får man milsvid syn och kan njuta av hjordar av vilt 

och rovfåglar. Men vi, nöjde oss åt att lägga ut våra sittskydd och plockade fram vårt 

välsmakande kaffe. 

Här satt vi utmärkt med en fantastisk vy över Sege å och Skabersjö Gods. Här sitter 

vi en god stund, avnjuter varandras sällskap, kaffetåren och vår stund i naturrummet. 
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En Ormvråk fångar vår uppmärksamhet. Den sitter på en stolpe på långt håll, men vi 

känner igen flykten och dess klagande läte. Så dyker den och kanske den fick sitt 

dagliga skrovmål i ett däggdjur. 

      
 

Molnen tornar upp sig och kylan tränger sig på. Vi packar ihop och vandrar samma 

väg tillbaka denna gång. 

Några vackert mossrika grenar sträcker sig ut mot mig. Även en lav fick bli avbildade 

med min mobilkamera.   

Hit återvänder vi snart igen! 

Vi rekommenderar, bra skodon, lager på lager klädsel. 

Gör toalettbesöket innan du åker hit (svårt att dölja sig, inga löv än). 

Vi ses i Naturrummet! 
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