
   i Eslövs kommun!
Cykla ut 





I den här foldern finns olika cykelturer runt om i Eslövs 
kommun beskrivna. De är mellan 8,7-15,9 km.

Kartorna finns även på webben, www.eslov.se/cykelturer

• Billingeturen 11,4 eller 15,2 km
• Flyinge-Gårdstånga-Holmbyturen 14,3 km
• Harlösaturen 9,4 km
• Hurvaturen 14,6 km
• Kungshultsturen 14,9 km
• Löberödsturen 13,3 km
• Marieholmsturen 15,9 km
• Stehagsturen 8,7, 9,9 eller 11,7 km
• Stockamöllanturen 12,7 km
• Örtoftaturen 8,6 km

Tänk på att barn under tolv år inte bör cykla i trafik. 
Använd alltid hjälm!



Billingeturen 15,2 eller 11,4 km

Billingeturen är drygt femton kilometer med en kortare variant på drygt 
elva. Den som vill cykla längre kan kombinera den med Stockamöllanturen. 
Turen går genom varierande natur med skog och öppet kulturlandskap. 
Har du inte med egen fikakorg finns det fikamöjligheter i Billinge. 

Rönne å
Rönne å slingrar sig fram från Ringsjön till 
Skälderviken och femton av åns 83 km finns 
inom Eslövs kommungräns. 
Det är lätt att hålla med dem som  
anser att Rönne ås dalgång är det vackraste  
kommunen har att bjuda på. Naturen kring 
ån är varierande. Här finns flacka, betade  
stränder, betad skog, ädellövskog, fuktlöv-
skog, och fuktängar. Ibland rinner ån fram 
genom flack betesmark, ibland omges den av 
skogsklädda branter. 
Det kan vara lite knixigt att ta sig fram längs 
ån, men med kanot går det lätt. Du kan hyra 
kanoter och kajaker i Stockamöllan, söder 
om Billinge, för den som vill uppleva ådalen 
på riktigt nära håll.

Ån bjuder på varierade upplevelser.

Natur i närheten
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Cykelturen Flyinge-Gårdstånga-Holmby är drygt fjorton kilometer. Turen 
går genom öppet landskap på grusväg och asfalterad cykelväg. Missa inte 
chansen att besöka Flyinge ängar. 

Natur i närheten
1. Flyinge ängar
Flyinge ängar mellan Flyinge tätort och Kävlingeån är ett 
högintressant naturområde. På de betade, magra, sandiga 
markerna ner mot ån finns en fantastiskt artrik flora. Här 
stortrivs också smådjur och insekter. Parkera gärna cykeln 
och gå ner mot ån. Är du ute i maj är chansen stor att du 
får se backsippor. 

2. Kävlingeån
Kävlingeån är ett av Skånes största vattendrag. Den slingrar 
sig från Vombsjön västerut och möter havet i Lommabukten. 
Eslövs kommun är en av nio kommuner som länge samarbe-
tat för att förbättra Kävlingeåns vattenkvalitet. I projektet har 
bland annat 150 våtmarker med en total yta på 350 hektar 
anlagts. Våtmarkerna minskar näringsläckaget ut till havet 
och bidrar till att utveckla den biologiska mångfalden. Vit 
stork är en av de många arter som har gynnats. 

Backsippor och mycket annat kan du se i 
området Flyinge ängar.

Kävlingeån på väg mot Lommabukten. 

Flyinge-Gårdstånga-Holmby 14,3 km
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Harlösaturen är drygt nio kilometer och går längst den vackra Harlösadalen, 
genom skogar och öppna fält. Turen är kuperad och bjuder på vackra 
utsikter ut över Vombsjön, Kävlingeåns dalgång och Rommelåsen. 

1. Harlösabäckens dalgång
Mellan Hjularöd och Harlösa skär en skarp dalgång 
djupt ner i berggrunden. I botten rinner Harlösa-
bäcken fram på sin väg ner mot Kävlingeån.  
En del av Skåneleden går genom dalgången. På 
hemsidan www.skaneleden.se kan du läsa mer mer 
om den. 

2. Stenbron
Norr om dalgången finns en stenvalvsbro med 
inskriptionen 1759, vilket gör den till Skånes 
troligtvis äldsta daterade bro.

3. Hjularöds slott
Hjularöds pampiga slott ligger som ett bastant smycke i  
landskapet, omgivet av skogar och fält. År 1391 omnämns slottet för 
första gången, men det nuvarande slottet byggdes 1894-97. Slottet är byggt i 
romantiskt medeltidsstil och har torn, vallgrav och vindbrygga.  
Hela parken utanför vallgraven är öppen för allmänheten under hela året.

Natur i närheten

Harlösabäckens dalgång

Harlösaturen 9,4 kilometer
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Hurvaturen är drygt fjorton kilometer lång och går genom öppet landskap på grus- och 
asfaltsvägar samt en gammal banvall. Längs turen har du fin utsikt över Brååns dalgång. 

1. Bråån
Bråån klassas som nationellt särskilt värdefull 
bland annat eftersom den är viktig som repro- 
duktionsområde för havsöring. I ån lever flera 
mycket sällsynta arter, bland annat grönling (fisk), 
toppig hattsnäcka och tjockskalig målarmussla. 
Längre söderut ansluter sig Bråån till Kävlingeån 
som slingrar sig vidare ut i Lommabukten.

2. Skarhults våtmark
Bråån är övergödd och för att minska ut- 
släppen av näringsämnen i ån anläggs dammar som  
fångar upp näring och skapar livsutrymme för flera 
hotade arter. Skarhults våtmark har anlagts inom 
Kävlingeå-projektet som i över femton år enga- 
gerat nio kommuner i kampen mot övergödning. 

Bråån pekas ut som ett särskilt värdefullt vatten. 
Här lever flera ovanliga arter.

Natur i närheten   

Hurvaturen 14,6 kilometer
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Kungshultturen är nästan femton kilometer och går genom öppet landskap 
och i lummig skog på grus- och asfaltsvägar. Vill du cykla längre kan du 
kombinera Kungshultturen med Hurvaturen. 

1. Stavröds mosse
Stavröds mosse var en gång för länge sedan 
en sjö. Men som alla sjöar förr eller senare gör, 
grundades den upp, växte igen och blev ett kärr 
som nu omges av en lummig sumpskog. 
Mossen har växt igen eftersom den dikats ut och 
torkat upp. I området finns ett rikt djurliv och i 
den fuktiga miljön trivs också många olika sortens 
mossor, lavar, växter och svampar.

Natur i närheten   

I den fuktiga miljön på den igenvuxna mossen trivs 
många arter. Här en majbräken.

Kungshultturen 14,9 kilometer



K
u

n
g

sh
u

lttu
re

n
 14,9

 kilo
m

e
te

r

1



Löberödsturen är drygt tretton kilometer lång och går genom öppet landskap på 
cykelvänliga grus- och asfaltvägar. När du ändå är i närheten rekommenderar vi 
ett besök i naturreservatet Rövarekulan. 

1. Brååns dalgång
Norr om Löberöd rinner Bråån fram genom 
åkerlandskapet i en dalgång på sin väg ner 
mot Kävlingeån. Naturreservatat Rövarekulan 
(Höörs kommun) är en del av den ravin 
Bråån skurit in i lerskiffern på sin väg fram. 
Här finns vandringsleder och inom det 
ganska lilla området finns flera olika miljöer; 
betade ängsmarker, sumpskog, bokskog och 
rikkärr. Mitt inne i naturreservatet finns den 
egentliga ”Rövarekulan” som gett reservatet 
dess namn. Förr sas det att här fanns ett 
tillhåll för rövare. Nu, när det är rövarfritt, 
är området en skön oas med fantastisk natur 
insprängd i odlingslandskapet.

2. Arups mosse
Arups mosse är ett våtmarksområde som utvecklats till sumpskog. 
Här finns ett rikt djurliv och här växer björk och en del stora ekar. 
I området finns gravar efter torvtäktning och dessutom en gammal 
soptipp som höjer sig upp ur mossen. 

Rövarekulan. Mitt i reservatet finns denna mäktiga stenvalvsbro över 
Bråån från tiden när landsvägen gick genom dalgången.

Natur i närheten   

Löberödsturen 13,3 kilometer
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Marieholmsturen är nästan sexton km lång och går på ganska kuperade 
grus- och asfaltsvägar. Höjdskillnaden betalar sig i fantastiska utsikter över 
slättbygden. Har du tur med vädret kan du se både Turning Torso och 
Öresundsbron från Östra Karaby kyrka. 

1. Saxån
Saxån är utpekad som nationellt särskilt värdefull. Ån 
rinner upp i odlinglandskapet kring Trolleholm och 
mynnar ut i havet på skånska västkusten strax söder 
om Landskrona. Den slingrande ån är en viktig vand-
ringsled för havsöring. I ån finns den rödlistade (mycket 
ovanlig och skyddsvärd) tjock-skaliga målarmusslan.  
Har du tur kan du få se den vackra fågeln kungsfiskaren 
som trivs i strandbrinkarna längs ån.

2. Laddran
Laddran är ett nitton hektar stort område i Marieholms 
sydvästra del. Det låglänta området är ett rekreations-
område med våtmarker och vandringsstigar. Det finns 
sittplatser och grillplats utmed stigarna.
Förutom att våtmarker ger livsrum för många arter av 
 växter och djur bidrar de också till att minska övergöd-
ningen av vattendrag, sjöar och hav.

Natur i området

Den tjockskaliga målarmusslan är starkt hotad och 
fridlyst. Den får inte plockas upp ur vattnet!

Marieholmsturen 15,9 kilometer

Laddran
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Stehagsturen finns i flera varianter; nio, tio eller nästan tolv kilometer. Den går på 
asfalt- och grusvägar i ett vackert och varierande landskap. Längs vägen passerar 
du ett par fina skogsområden så ta gärna med picknickkorg. 

1.  Bosarps jär
Ett par, tre kilometer väster om Stehag ligger natur-
reservatet Bosarps jär. Jären är en liten välformad 
rullstensås, en så kallad ”getrygg” som skär genom 
kulturlandskapet som en grön kil. Åsen bildades en gång 
av inlandsisens smältvattenströmmar. I dag strosar betes-
djur omkring i området som delvis är bevuxet med stora 
ekar och bokar men också av björk, lind och lönn. Vid 
vägen till Hemmingsberga finns en rastplats och därifrån 
kommer man upp på åsen via en trappa. Vårblomningen 
är fantastisk och höstfärgerna magnifika.

2. Gyaskogen
I utkanten av Stehag ligger den populära och välbesökta 
Gyaskogen. Den kallas så eftersom trollmor Gya sägs  
bo i en topp längst i söder. För dem som inte tror på 
trollhistorier kan toppen förklaras vara slutet på den 
diabasgång som skär genom skogen. Gyaskogen är 
kuperad och här finns mycket lövskog men också en 
del granplanteringar. 
I skogen finns flera motionsslingor, den längsta på 4,1 
kilometer. Elljusspåret är 1,4 kilometer. 

Natur i närheten

Bosarps jär är ett av kommunens naturreservat

Stehagsturen 
11,7, 9,9 eller 8,7 kilometer
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Natur i närheten
Rönne å
Rönne å slingrar sig fram från Ringsjön till Skälderviken. Femton av åns 83 kilometer finns 
inom Eslövs kommungräns. Det är lätt att hålla med dem som anser att Rönne ås dalgång är 
det vackraste kommunen har att bjuda på. Naturen kring ån är varierande. Här finns flacka 
betade stränder, ädellövskog, fuktlövskog, och fuktängar. Ibland rinner ån fram genom låglänt 
betesmark, ibland omges den av skogsklädda branter. 

1. Paddla
Det kan vara lite knixigt att ta sig fram längs ån, men med kanot går det lätt. Den som vill 
uppleva ådalen på riktigt nära håll kan hyra kanot i Stockamöllan.

2. Stenbocksstenen
Längst turen finns Stenbocksstenen som pekar ut den plats där svenska armén korsade ån på 
väg mot segern mot danskarna i Helsingborg år 1710. 

3. Billinge mölla
Norr om Stockamöllan ligger Billingemölla, ett av kommunens naturreservat. Förr låg här 
en repdragarindustri. Nu har naturen tagit över men fortfarande finns spår, till exempel det 
vackra vattenfallet. Här finns en fuktlövskog som sköter sig själv och förutom all fågelsång och 
en och annan kanotist, är området väldigt tyst och lugnt.

Stockamöllanturen är nästan tretton kilometer lång och går genom om-
växlande natur på, för det mesta, cykelvänliga grusvägar. Vill du cykla längre 
kan du kombinera den med Billingeturen. 

Stockamöllanturen 12,7 kilometer



 Håll till vänster efter 
den lite gömda skylten 
på vänster sida. 

Stockamöllanturen 12,7 km 
Beskrivningen gäller med start vid Kanotcentralen 
och vidare norrut, medsols.
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 Håll höger. 

Kommer du hit, har du 
cyklat för långt. Vänd för 
att slippa cykla på starkt 
trafikerad  väg. 

 Följ skylt ”Hasslebro 5”. 

Upp till höger 
innan vägkorset 
och innan skylten

 Följ skylt ”Hasslebro 6”. 



Örtoftaturen är knappt nio kilometer lång och går genom vacker 
natur längst Kävlingeån på grus- och asfaltvägar och en gammal 
banvall. 

Natur i närheten   

Kävlingeån
Kävlingeån är ett av Skånes största vat-
tendrag. Den slingrar sig från Vombsjön 
västerut och rinner ut i havet i Lomma-
bukten. I flera år har Eslövs kommun 
och åtta andra kommuner samarbetat 
för att förbättra Kävlingeåns vatten- 
kvalitet. I projektet har bland annat 
150 våtmarker med en total yta på 350 
hektar anlagts. Våtmarkerna minskar 
näringsläckaget ut till havet och bidrar 
till att utveckla den biologiska mångfal-
den.  Bland många andra har den vita 
storken gynnats av de nya våtmarkerna.

Vacker livsnerv, Kävlingeån 

Örtoftaturen 8,6 kilometer
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