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Breanäs strövområde ger känslan av en halvt vild och 
orörd skog. I det lilla området vid Immelns västra strand 
möter du omväxlande gammal tallskog, ljus blandskog, 
blöta myrar och betad skog. Rester från boplatser och 
torp efter jordbrukare och boskapsskötare vittnar om att 
Breanäs varit bebott under lång tid. Immeln var länge en 
viktig transportled där sten och tjära fraktades från 
strövområdet över till andra sidan sjön för att sedan 
fraktas vidare österut. Se om du kan hitta korallav på 
träden, blåmossa vid strandkanten, storlom och 
fiskgjuse över sjön. Vandra gärna vidare till Sporrakulla 
naturreservat genom att följa Skåneleden.

Läs mer om Stiftelsen Skånska Landskaps strövområde 
på www.skanskalandskap.se/breanas

 

Leden är inte utmärkt på denna sträcka. 

NATURRESERVAT

Trollskog vid glittrande sjö

                            Stenstigen – 3,3 km
Stigen tar dig förbi ett gammalt stenbrott och genom ett 
delvis kuperat område med väldiga stenar och äldre barr-
skog. Delar av stigen går på lättvandrad grusväg genom 
granskog och luftig blandskog. För dig som vill hålla dig 
till grusvägar går det att vandra Skåneleden längst österut 
och på så vis undvika det kuperade området vid stenbrot-
tet.

                            Sjöstigen - 2,1 km

Genom gles blandskog slingrar sig stigen fram genom 
blåbärsriset och större delen av sträckan har du utsikt över 
Immelns vatten. Det finns flera grillplatser längs med le-
den.                 

    Tillgänglig stig - 0,3 km

En delvis kuperad stig som leder fram till en grillplats 
med utsikt över sjön. Här kan du njuta av lugnet och 
tystnaden.

                  Skåneleden
Skåneleden SL1 Kust-kustleden gör en avstickare till 
Breanäs, etapp 6A Breanäsleden. Du passerar kultur-
historiska pärlor som Sporrakulla gård, Rodatorpet och 
angränsande Kullaskogen. 


