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MITTSKÅNE

CYKLA OCH VANDRA



Tomassons cykelverkstad
Stora Torg 5, 241 30 Eslöv

+46 (0)413-128 60

CY-MEK
Råbygatan 9, 242 30 Hörby

+46 (0)415-10214

cymek.se

Heléns cyklar
Slagto�av.30, 242 35 Hörby

+46 (0)415-12806

Åkermans cykel & div
Handelsgatan 1B, 243 30 Höör

+46 (0)70-832 85 36

GELWEL uthyrning & cykel
Transportv.6, 243 35 Höör

+46 (0)413-22035

gelwel.se

Skåneleden, orange prickar 

Etapp med “Nord till syd-leden”

Från Tjörnarpssjön i norr, till Silverdalen, 
Ullstorp, Vaxsjön, över Sjunnerup, Bjeveröd, 
ner till Hörby Ringsjöstrand och Rövarekulan i 
söder.

Etapp med “Ås till ås-leden”
Vandringsled från vulkanen “Allarps Bjär” 
(norr om Höör) till Kvesarumsån (vid Hörby), 
Fulltofta Naturcentrum, Fulltofta.
The Skåneleden Trail, orange marking, consists 
of over 1 000 kilometers through the beautiful 
countryside of Skåne. 

skaneleden.se

1 Frostavallen Strövområde
Vid Frostavallen finns det fem vandringsleder 
mellan ca 3 och 10 km. Pilgrimsleden och Skå-
neleden passerar området. På vintern kan man 
åka skridskor på Dagstorpssjön, på sommaren 
kan man plocka svamp i området.
The Scanian Landscape Foundation offers five 
hiking trails, the shortest is 3 km and the long-
est 10 km. Pilgrimsleden and Skåneleden pass 
through the area. During the winter you can go 
ice skating at Lake Dagstorp and during the 
summer you can pick mushrooms in the area. 

skanskalandskap.se/frostavallen

2 Fulltofta Naturcentrum
Mitt i Fulltofta strövområde finns Fulltofta 
Naturcentrum där du kan pausa efter vand-
ringen. Café, utställning, lekplats, grillplats 
och konferensmöjligheter erbjuds genom 
Stiftelsen Skånska Landskap.
In the middle of Fulltofta hiking area is Fulltofta 
Nature & Visitor Centre situated, where you can 
have a break after your hike. Café, exhibition, 
playground, barbeque area and conference 
opportunities are offered through The Scanian 
Landscape Foundation.

INFOPOINTS ESLÖVS KOMMUN
Antikvariat Källaren ...................antikvariat-kallaren.com

Bränneriets Gård............................................... brannerietsgard.se

Eslövs Bowling ...........................................eslovsbowling.se

Eslövs kommun ............................................................................. eslov.se

Eslövs Leksaksmuseum...................eslovsleksaksmuseum.se

Gamlegårds Hembygdsmuseum................. gamlegårdsmuseum.se

Hotell Stensson................................................. hotellstensson.se

Medborgarhuset............................................ medborgarhuset.com

Slottscafé & Galleri Borgstugan................cafeborgstugan.se 

Smedjan i Getinge .................................................. smedig.se

INFOPOINTS HÖRBY KOMMUN
Fullto�a Naturcentrum ..................... fulltoftanaturcentrum.se

Hälsoboden Naturligtvis...................................................facebook.com/

halsobodennaturligtvis

Hörby Kommun ...........................................................................horby.se

Lina & Evas Lanthandel ..............................................linaocheva.se

Ringsjöstrand .............................................................ringsjostrand.se

Önneköps Lanthandel ..............................................facebook.com/

Önneköps-Lanthandel

INFOPOINTS HÖÖRS KOMMUN
Backagården Kurs & konferens....................... backagarden.se

Bosjökloster Slott ........................................................bosjokloster.se

Elisefarm Golf Club .................................................... elisefarm.se

Gro�byn Vandrarhem och Camping ............................grottbyn.se

Höörs Gästgifwaregård ........................................... hoorsgastis.se

Höörs Kommun ...............................................................................hoor.se

Jägersbo Camping............................................ jagersbocamping.se

Skånes Djurpark.....................................................skanesdjurpark.se

Stiftsgården Åkersberg..................................................akersberg.se

Ullstorps Stugor ..................................................................... ullstorp.se

BIKE POINT 
MITTSKÅNE 
Med Bike point MittSkåne hittar du 
som cyklist de matställen, boenden, 
butiker som erbjuder lite extra just 
för dig. 

I kartan hittar du turförslag för cykel 
samt cykelikonen som markerar 
Bike point MittSkåne. 

Bike point MittSkåne finns vid 
Grottbyns camping, Stiftsgården 
Åkersberg, Bränneriets gård och 
Lina & Evas lanthandel.

Alla erbjuder:

• Säker cykelförvaring

• Cykelpump

• Cykeltvätt

• Dricksvatten

• Laddmöjligheter

Besök en av våra InfoPoints så får du personliga tips på 
vad du kan se och göra under ditt besök i MittSkåne. 

Visit one of our InfoPoints to get personal tips on what to 
see and do during your visit in MittSkåne.

visitmittskane.se

info@visitmittskane.se

+46 (0)415-37 81 80

Pilgrimsleden, blå prickar 

Sankt Olofsleden sträcker sig mellan Lund 
i väst och Simrishamn i öst. Pilgrimsleden går 
genom de södra delarna av MittSkåne förbi 
bland annat Harlösa Kyrka, naturreservatet 
Borstbäcken och Hjularöds slott där julkalen-
dern Mysteriet på Greveholm spelades in.
The Pilgrim trail Sankt Olofsleden goes west to 
east between Lund and Simrishamn. The trail 
passes through the southern parts of MittSkåne 
where you will see the church in Harlösa, the 
nature reserve Borstabäcken and the castle 
Hjularöd.

Sankta Magnhilds väg sträcker sig mellan 
Klippan i norr och Sankt Olof på Österlen.  
I Höör passerar du Skånes mittpunkt. På vä-
gen möter du också Sankta Magnhild, Skånes 
enda helgon, och följer genom natursköna 
skogsområden i hennes spår förbi hennes 
källa och Fulltofta kyrka. I Harlösa ansluter 
Sankt Olofsleden.
The Pilgrim trail Sankta Magnhilds väg goes 
north to south between Klippan and Sankt Olof 
in Österlen. In Höör, you reach the centre of 
Skåne. On the way you will also meet Sankta 
Magnhild, the only saint of Skåne. You follow her 
tracks through beautiful woodlands to a sacred 
spring and the church in Fulltofta. 

pilgrimsvagen.se

2 Fulltofta Strövområde
Fulltofta strövområde är Skånes största 
friluftsområde i en naturskön trakt av fälader, 
gammal granskog och lövträd. Tio markerade 
vandringsleder erbjuds av Stiftelsen Skånska 
Landskap som även har Fulltofta Naturcentrum 
med café i området. Flera stigar är tillgäng-
lighetsanpassade för rullstol och barnvagn. 
Skåneleden passerar området.
Fulltofta hiking area is Skåne’s largest open-air 
area and is situated in a scenic nature. Fulltofta 
has 10 different hiking trails, offered by the founda-
tion Skånska Landskap. Fulltofta Nature & Visitor 
Center is located in the area and runs a café as 
well. A couple of the hiking trails are accessible to 
persons of all abilities.

skanskalandskap.se/fulltofta

3 Orups Strövområde
I området finns flera markerade slingor bland 
kuperad terräng och omväxlande natur.
In the area there are several marked hiking trails 
in hilly terrain with varied nature.

4 Rövarekulan Naturreservat
Nere i den djupa ravinen slingrar sig Bråån fram 
genom skogsklädda marker. Förr i tiden kunde 
man höra dansmusik och skratt från dalgången 
under ljusa sommarkvällar. Idag får man istället 
njuta av åns porlande och den rika fågelsången. 
I det 2,5 km långa reservatet finns en väldig 
artrikedom och flera vandringsstigar.
Down in the deep ravine, Bråån winds its way 
through wooded land. In the past, you could 
hear dance music and laughter from the valley 
during bright summer nights. Today you can 
instead enjoy the sounds of the river and birds 
singing. In the 2.5 km long reserve there are 
several hiking trails.

5 Vandringsleder Mölleriket
Brukssamhället Stockamöllan ligger intill 
Rönneås dalgång med varierad, kuperad 
och vacker natur med stora strövområde. 
5 slingor från 1 km till 6 km.
Stockamöllan – next to Rönneås valley a hilly, 
beautiful nature with large hiking area from 
1 km to 6 km.

6 Vandringsleder Tjörnarps Station
Kliv av vid Tjörnarps tågstation och vandra 
rakt ut i bokskogen eller mot Tjörnarpssjöns 
vatten. Fina, välmarkerade leder på naturstig 
och småvägar.
Jump off at Tjörnarps train station and walk 
straight into the beech forest or towards Lake 
Tjörnarpssjön. Nice, well-marked hiking trails on 
small roads.

7 Stehag
I Gyaskogen varvas ekdungar med bokskogar. 
Här finns många lättvandrade promenadstigar 
att välja mellan. Ta trappan upp på Gyaberget, 
där trollgumman Gya enligt gamla sägner 
huserar. Här finns markerade leder på mellan 
en dryg km och fyra km. Vandringsturerna utgår 
från slutet av Skogsvägen i Stehag. 
In Gyaskogen there are great oaks and beeches. 
The trails are easy to walk. Take the stairs up to 
the hill Gyaberget where the old troll Gya is said 
to live. There are way-marked trails of 1 to 4 km. 
They all start and finish at the end of Skogsvä-
gen in Stehag.

there. For example, you can start at Eslöv train 
station and ride towards Ringsjön lake. Enjoy 
a fantastic view over the water – the Pearl of 
Skåne – before continuing on via Stehag, past 
Trollenäs Castle and through Mölleriket (King-
dom of the Mills). The hills start after Tjörnarp, 
but the views are well worth the effort. You will 
come across plenty of opportunities to take 
a swim before you reach the top of the ridge, 
where you will find a Bike Point at Lina & Eva’s 
lanthandel (country store). The route starts to 
run downhill again when you reach Önneköp. 
Following small roads, you make your way 
towards the wonderful area of Vombsjösänkan, 
passing Hjularöd Castle en route. At Bligehöj, 
you can look out over a vast stretch of coun-
tryside. After another steep descent, you will 
reach Kävlingeån river, which you need to cross 
before following it all the way to a trio of castles: 
Svenstorp, Örtofta and Ellinge. There is another 
Bike Point at Bränneriets gård (farm). Immedi-
ately after that, you will arrive back in Eslöv. The 
route is dotted with great places to spend the 
night and wonderful places to eat. There is also 
no shortage of opportunities to enjoy peace, 
quiet, tranquillity and rural idyll. There are direct 
trains to this trip in Eslöv, Örtofta, Stehag, Höör 
and Tjörnarp.

Lilla Ringsjöleden på 51 km låter dig möta 
Ringsjön och allt vad den är. Här finns flera 
boenden, spa och god mat. Upptäck gärna 
Ringsjöns alla sidor med en båttur eller ett 
dopp. Börjar du i Höör rullar du söderut mot 
Sätofta. På små vägar tar du dig fram mel-
lan villor, stugor och storkbon. Med en kort 
avstickare kan du cykla ner mellan Östra och 
Västra Ringsjön för att besöka Bosjökloster 
Slott och trädgårdar. En annan avstickare 
kan gå till Fulltofta Naturcentrum med café. 
En Bike point finns i Höör på Stiftsgården 
Åkersberg, här går det utmärkt att bo, äta och 
besöka spa. Tåget går direkt till denna tur i 
Höör och Stehag. 
Lilla Ringsjöleden (The Lesser Ringsjö Route) 
covers 51 km and introduces you to Ringsjön 
lake and all its delights. There are a number 
of great places to stay here, as well as a spa 
and restaurants serving delicious meals. Take 
a boat trip to visit all sides of the lake, or treat 
yourself to a refreshing dip in the water. If you 
start in Höör, the route will lead you south 
towards Sätofta. Following minor roads, you 
make your way past villas, cabins and storks’ 
nests. If you make a short detour, you can cycle 
down between Östra and Västra Ringsjön (the 
east and west lakes) to visit Bosjökloster castle 
and gardens. Another detour will take you to 
Fulltofta Nature Centre and café. There is a 
Bike Point at Stiftsgården Åkersberg farm in 
Höör, where you can spend the night, enjoy a 
good meal and visit the spa. There are direct 
trains to this trip in Höör and Stehag.

Fyra sjöar på 80 km är för dig som vill 
svalka dig med jämna mellanrum. Med början 
i Höör passerar du Tjörnarpssjön, Kvesa-
rumssjön, Bosarpasjön och sist men störst 
Ringsjön. Och svalka dig kan du behöva efter 
många härliga backar upp och ner. Från Lin-
deröd susar du fram på den gamla banvallen 
hela vägen in i Hörby. Turen passerar flera 
boenden i tätorterna, i Frostavallen och intill 
Ringsjön. Matställen hittar du i Tjörnarp och 
Fulltofta. Tåget går direkt till denna tur i Höör 
och Tjörnarp.

NATURUPPLEVELSER
Wildlife & nature

TURFÖRSLAG CYKEL
Trail suggestions bicycle

CYKELVERKSTÄDER
Bicycle Repair Shops

CYKELUTHYRNING
Bicycle Rental Services

CAFÉER
Cafés

BOENDE
Accommodation

RESTAURANGER
Restaurants

BADPLATSER
Bathing places

SLOTT
Castles

LIVSMEDELSBUTIKER
Grocery Stores

ALLEMANSRÄTTEN
Right of public access

GUIDEFÖRETAG
Guide Companies

C/O Nature
Kontaktperson: Carina Eriksson

+46 (0)733641192

careofnature.se

Hjärterum i Skåne
Kontaktperson: Viktoria Hemmingsson

+46 (0)733641192

hjarterumiskane.se

Högalunds kulturvandring 
Kontaktperson: Helena Olofsson

070-208 70 61

kulturvandring.se

Inspira Tilia
Kontaktperson: Eva Karlsson

inspiratilia.se

Källarbacken
Kontaktperson: Marianne Larsson

kallarbacken.nu 

Robusta äventyr
Kontaktperson: Camilla Jönsson

robustaaventyr.se

Mer information om boenden finns på 
visitmittskane.se. More information about 
accommodation on visitmittskane.se
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29 Sjögårdens Café vid Vombsjön

30 Önneköpsbageriet & Noy ś Thaikök 
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ALLEMANSRÄTTEN 
– The Swedish Right of Public Access

Allemansrätten är i många fall det som gör 
aktiviteterna i MittSkåne möjliga, så respek-
tera att du rör dig över andras marker och i 
naturreservat. Den gyllene regeln – inte störa, 
inte förstöra – gäller här liksom överallt annars.
The Swedish Right of Public Access is often 
what enables the activities in MittSkåne so 
respect the fact that you are moving across land 
that belongs to and is treasured by somebody. 
Nature reserves included. 
The golden rule: No disturbing – no destroying,
is applicable everywhere. 

You may:
• Walk, cycle, ride and skate as long as you do 

not harm crops, forest plantations and other 
sensitive land.

• Swim in most natural waterways.
• Pick wild flowers (excluding those protected 

by law), berries, mushrooms, fallen pine cones, 
acorns and beechnuts on land that is neither in 
building site, garden nor plantation.

• Put up a tent or park a caravan or trailer for 
24 hours. The landowner´s permission must 
be sought for longer stays.

• Make a fire as long as there is no damage. 
Listen to weather reports for fire warnings 
during dry season. It is not permitted if there is 
a risk of forest fire. Fallen branches and twigs 
can be used as fire wood.

Remember:
• You are not entitled to cross or stay on 

private land, close to residential buildings, 
without permission.

• Close all gates when passing through 
pasture land.

• Do not litter, take your entire rubbish 
home with you.

• Do not light fires if there is the slightest 
risk due to dry conditions.

• The Right of Public Access to the Countryside 
is limited in national parks and nature reserve.

MittSkåne har många härliga sjöar med fina 
badplatser att välja mellan. Det finns även 
roliga friluftsbad. Vid lite kyligare väder finns 
det spännande äventyrsbad inomhus.
MittSkåne has many nice bathing places around 
the lakes to choose from. There are also open-
air pools. In case of chilly weather, there are 
exciting indoor water parks. 

Dagstorpssjön
Dagstorpssjöns natursköna stränder har både 
sand, gräs och klippor. Vid badplatserna på 
Dagstorpssjöns norra sida samt vid Sjöhuset på 
sjöns södra sida finns parkeringsplatser, toalet-
ter och informationstavlor. Vid det östra badets 
parkeringsplats är toaletten, parkeringen och 
skogsvägen ner till sjön anpassad för rullstolar.
Around Lake Dagstorpssjön there are fine 
beaches with forests close by. On the north side 
and the south side you will find parking spots, 
toilets and information. At the east side beach 
the toilets, parking and the road to the lake are 
adapted for wheelchairs.

Kvesarumssjön
Kvesarumssjön är en trevlig badsjö med en 
liten sandstrand. På motsatt sida från stranden 
ser du Kvesarum slott. 
Kvesarumssjön is a nice lake with a small sandy 
beach. On the opposite side, you can glimpse 
the Kvesarum Castle.

Ringsjön
Sjöholmen vid västra Ringsjön har en lång-
grund sandstrand som är perfekt för barn-
familjer. Det finns även en fotbollsplan, 
frisbeegolf och badflotte.
Sjöholmen at the west side of Lake Ringsjön 
has a shallow beach, perfect for families. 
You can play football, disc golf and there is 
a swimming pontoon. 

Gamla-Boo vid Västra Ringsjön är en idyllisk 
badplats som passar bra för barnfamiljer som 
vill bada där det är långgrunt. 
Gamla-Boo at the west side of Lake Ringsjön 
is a perfect bathing spot for families with a shal-
low beach.

Sätofta badplats vid Östra Ringsjön är en barn-
vänlig badplats med möjlighet att sola både på 
sandstrand och på gräs. 
Sätofta at the east side of Lake Ringsjön is a 
child friendly bathing spot with sand and grass.

Fulltofta badplats, perfekt för småbarns-
familjen. Långgrunt, sandstrand. 
Fulltofta beach at Lake Ringsjön is perfect for 
little children with a shallow sand beach.

Ringsjöstrand vid norra Ringsjön är en barn-
vänlig badplats vid Ringsjöstrand med gräs, 
lekplats och campingområde. 
Ringsjöstrand at the north side of Lake Ringsjön 
is a child friendly bathing spot with grass, play-
ground and a camping area. 

Tjörnarpssjön
Det finns ett promenadstråk runt sjön med 
några grillplatser och en badbrygga med ett 
hus för omklädning. Bastuflotte till uthyrning.
Hiking trail around the lake Tjörnarp, barbeque 
places and a jetty. You can rent a floating sauna.

Vaxsjön
Vaxsjön har sandstrand och badbryggor och är 
en populär familjebadplats. Det finns en plan 
för att spela beachvolley. Runt Vaxsjön finns en 
tre kilometer lång rullstolsvänlig vandringsled.
If you are looking for a small idyllic lake with 
crystal clear water in the middle of the forest 
Vaxsjön is just right for you. There are recreation 
spots, jetties to dive from, beach volleyball area 
and a three kilometer long wheelchair friendly 
trail around the lake.

Vombsjön
Vombsjön ligger vid naturreservatet Fågelri-
ket. Badplatser finns runt Vombsjön. Grillplat-
ser och toaletter finns vid fågeltornet, på den 
västra och östra stranden.
Vombsjön is situated at the nature reserve The 
Avian Kingdom. You’ll find bathing spots around 
the lake Vombsjön. Barbeque places and toilets 
are situated at the west and east side.

60 Bosjökloster Slott & Trädgårdar 
Kloster 1100-talet, guidad tur, trädgård, evene-
mang, konst-/hantverksutställningar, konser-
ter, kyrka från 1100-talet, restaurang, café.
12th century monastery, rose garden, guided 
tours, art/handicraft exhibitions, fairs, concerts, 
12th century church, restaurant, café.

bosjokloster.se

61 Ellinge Slott
Herresäte från 1100-talet, bröllop, 
fest, konferens, guidad tur.
12th century castle, wedding, 
party, conference, guided tours.

ellinge.se

62 Fulltofta Slott
Magnifik festsal för bröllop, fest, 
konferens, evenemang.
Fulltofta manor can be rented for 
wedding, party, conference, events.

fulltoftaslott.se

63 Skarhults Slott
Renässansslott 1560-talet, utställning, 
guidade visningar, park, café. 
16th century renaissance castle, 
exhibitions, guided tours, garden, café.

skarhult.se

64 Trollenäs Slott
Slott från 1380-talet, slottsvisningar, café, 
bröllop, fest, konferens, evenemang. 
14th century castle, guided tours, café, 
wedding, party, conference, events.

trollenasslott.se

65 Örtofta Slott
Medeltida borg från 1000-talet, guidad tur, 
bröllop, fest, konferens, hotell, evenemang. 
11th century castle, guided tours, wedding, party, 
conference, hotel, events.

ortoftaslott.se

Livsmedelsbutiker finns även i Eslöv, 
Hörby och Höör.
Grocery stores can also be found in Eslöv, 
Hörby and Höör.

Harlösa ICA Nära

Lina & Evas lanthandel, Killhult

Ludvigsborg ICA Nära

Löberöd ICA Nära

Matboden i Stehag

Önneköps lanthandel

GELWEL uthyrning & cykel
Transportv.6, 243 35 Höör

+46 (0)413-22035

gelwel.se

Önneköps cykel
Per Bings väg 4, 242 98 Hörby

+46 (0)415-60300

onnekopscykel.blogspot.com

Ravlunda cykel
Vitabyvägen 9, 277 37 Kivik

+46 (0)739-720 548

ravlundacykel.se

Travel shop
Malmö centralstation, Centralplan 10, 211 20 
Malmö

+46 (0)40-330570

travelshop.se

Rentbike
Hagadalsvägen 10A, 352 46 Växjö

+46 (0)735-536 158

rentbike.se 

InfoPoint

MOUNTAINBIKE

Hörby MTB-arena
Hörby Cykelklubb har byggt upp en av södra 
Sveriges bästa XCO-banor med flera tekniska 
hinder. Arenan har redan dragit flera stora 
namn inom MTB men här tränar och tävlar 
cyklister på alla nivåer. Här finns ett grönt, ett 
blått och ett svart spår på upp till 5 km. Spå-
ravgift eller medlemskap i Hörby Cykelklubb 
krävs för att cykla på banan. 
Hörby Cycling Club has built one of the finest 
XCO trails in Southern Sweden, featuring more 
than a few technical obstacles. The arena has 
already attracted some big names from the 
world of MTB, and it is also a popular place for 
riders of all levels to train and compete. There is 
a green, a blue and a black track here, measur-
ing up to 5 km. If you are not a member of Hörby 
Cycling Club, you need to pay a track free to 
ride the track.

Orups strövområde
På Orupsberget finns en 3 km lång svartmar-
kerad bana för mountainbike. Här cyklar du 
i vacker natur och möter spännande spår av 
äldre tider. Det finns gravhögar och övergivna 
gårdstomter gömda i grönskan. Högst upp på 
krönet tronar Orups gamla sanatorium. MTB-
banan är möjlig genom ett samarbete mellan 
föreningen Frosta Multisport, markägaren och 
Höörs kommun.
At Orupsberget, there is a 3 km-long, black 
signposted track for mountain-bikers. The trail 
leads you through beautiful countryside with 
interesting features from ages past. There are 
burial mounds and overgrown farm plots hidden 
in the greenery. And when you reach the peak, 
you will encounter the wonderful sight of Orup’s 
old sanatorium. The MTB track has been made 
possible by a working relationship between the 
Frosta Multisport association, the landowner 
and the Municipality of Höör.

Cykelleden Skåne är den regionala cykel-
leden som ska markeras upp och invigas 
sommar 2023. Den ska gå som ett stort 
kryss genom Skåne. Dellederna är Ängel-
holm – Kristianstad, Kristianstad – Lomma 
och Ystad – Båstad. De två senare är på 
ungefär 15 och 26 mil och möts i MittSkåne 
mellan Höör och Hörby. På dessa tre del-
leder får du uppleva det mesta av vad Skåne 
har att erbjuda. Du möter kust och land, hav 
och sjö, skog och slätt, myller av människor 
och fridfull enskildhet. Kombinera med de 
lokala turförslagen nedan för att upptäcka 
ännu mer.
Cykelleden Skåne is the regional cycle route 
that is scheduled to be signposted and officially 
opened in summer 2023, marking a large cross 
through the Region of Skåne. The route is 
divided into the following sections: Ängelholm–
Kristianstad, Kristianstad–Lomma and Ystad–
Båstad. The latter two measure approximately 
150 km and 260 km, respectively, and meet in 
Central Skåne between Höör and Hörby. These 
three sections of the route introduce you to most 
of the delights Skåne has to offer. For example, 
they will take you along coastlines and open 
country, past lakes and sea, through woodland 
and meadows, to places packed with people 
and to areas of tranquil solitude. Combine a ride 
along the different sections with the local routes 
described below to experience even more.

Stora Ringsjöleden på 188 km är kanske 
värstingen för dig som vill cykla långt och 
länge. Den är också för dig som vill upp-
leva hela MittSkåne i dagsetapper och bo 
på olika ställen. Du börjar exempelvis vid 
Eslövs tågstation och cyklar mot Ringsjön. 
Njut av en fantastisk utsikt över vattnet, 
Skånes pärla, innan du fortsätter via Stehag 
förbi Trollenäs slott genom Mölleriket. Efter 
Tjörnarp börjar backarna men de är väl värda 
vyerna. Här finns flera chanser till bad innan 
du är högst uppe på åsen. Här uppe hittar 
du en Bike point vid Lina & Evas lanthandel. 
När det börjar bära av neråt når du Önne-
köp. På mindre vägar tar du dig nedåt mot 
Vombsjösänkan förbi Hjularöds slott. Vid 
Bligehöj ser du ut över hela slätten. Efter en 
brant backe ner når du Kävlingeån som du 
korsar över innan du följer den hela vägen 
till slottstrion Svenstorp, Örtofta och Ellinge. 
Här finns även Bike point vid Bränneriets 
gård. Strax därefter är du tillbaka i Eslöv. 
Turen knyter samman härliga boenden och 
spännande matställen men det finns också 
många chanser att uppleva enskildhet, lugn 
och landsbygd. Tåget går direkt till denna tur 
i Eslöv, Örtofta, Stehag, Höör och Tjörnarp.
Stora Ringsjöleden (The Great Ringsjö Route) 
covers 188 km and is simply perfect for every-
one who loves to ride long distances. It is also 
ideal for everyone keen to discover wonderful 
Central Skåne and to stay at various places 

Fyra sjöar (Four lakes) in just 80 km are ideal 
for everyone who likes to take a dip at regular 
intervals. Starting in Höör, you will pass Tjör-
narpssjön, Kvesarumssjön and Bosarpasjön 
lakes, finishing at the biggest lake on this route: 
Ringsjön. You may actually need to take a 
refreshing swim or two, because you will en-
counter more than a few hills on the way. From 
Linderöd, you can speed along the old railway 
route all the way to Hörby. The route passes 
several places to stay in the built-up areas, in 
Frostavallen and on to Ringsjön lake. There are 
great places to eat in Tjörnarp and Fulltofta. 
There are direct trains to this trip in Höör and 
Tjörnarp.

Linderödsåsen på 52 km börjar i Hörby och 
tar dig upp, upp, upp för den gamla banvallen 
till Linderöd. Här svänger du av mot Kilhult 
där du hittar Bike point Lina & Evas lanthan-
del. Sedan planar det ut ett tag tills du når 
Önneköp med lanthandel, bageri och matser-
vering. Sedan går det mest nerför hela vägen 
tillbaka till Hörby. En liten avstickare till Östra 
Sallerup och 1600-talsparken är väl värt. Vill 
du ta dig hit med tåg gör du turen lite längre 
och börjar i Höör.
The Linderödsåsen route covers 52 km. It starts 
in Hörby and takes you up, up, up along the old 
railway line to Linderöd. Here, you turn towards 
Kilhult, where you will find a Bike Point at Lina & 
Eva’s lanthandel (country store). From there, the 
ride levels off for a while until you come to Ön-
neköp with its country store, bakery and eatery. 
After that, it is pretty much downhill all the way 
back to Hörby. A short detour to Östra Sallerup 
and the seventeenth century park is well worth 
the effort. If you would like to go there by train, 
the trip is a little longer and starts in Höör.

Toppen är 91 km lång och turen passerar 
nära MittSkånes högsta topp. Detta är inte så 
överraskande en tur för den som tycker om 
backar. Från Hörby klättrar cyklisten uppåt 
på Linderödsåsen längs den gamla banvallen 
och vidare på små vägar till Bike point Lina & 
Evas lanthandel. Snart har du nått en högsta 
punkt på 185 m.ö.h. Högsta toppen på 212 
m.ö.h. ligger strax norr om Önneköp. Sedan 
bär det av neråt mot Öveds kloster. Några 
backar till hinner det bli längs höjden ovanför 
Vombsjösänken som tar dig förbi Hjularöds 
slott och Bligehöj innan du når en lägsta 
punkt vid Ringsjön på 56 m.ö.h. Förutom 
i Hörby tätort finns mat och boende nära 
Önneköp. I Harlösa finns café och livsmed-
elsbutik. En kort avstickare tar dig enkelt till 
Elisefarm. Vid Ringsjön kan du både bo och 
äta gott. Vill du ta dig hit med tåg gör du 
turen lite längre och följer Cykelleden Skåne 
från Eslöv eller Höör.
Toppen measures 91 km and the route passes 
the highest peak in Central Skåne. Hardly 
surprisingly, this is a route primarily for cyclists 
who live for the climbs. From Hörby, the route 
wends its way up onto Linderödsåsen ridge, 
following the old railway line, before continuing 
along minor roads to the Bike Point at Lina & 
Eva’s lanthandel (country store). You will soon 
find yourself at the impressive altitude of 185 
metres above sea level (m.a.s.l). The highest 
peak in the region (212 m.a.s.l) is immediately 
north of Önneköp. After that, it’s all downhill to 
Öved monastery. You will then have to tackle a 
few more hills along the ridge above the Vomb-
sjösänkan area, which leads you past Hjularöd 
Castle and Bligehöj burial mound before you 
come to the lowest point on the tour: Ringsjön 
lake, 56 m.a.s.l. Apart from the built-up area in 
Hörby, you will find places to eat and to spend 
the night near Önneköp. There is also a café 
and grocery store in Harlösa. A short detour will 
take you easily to Elisefarm. You can find great 
places to eat and to stay near Ringsjön lake. If 
you would like to go there by train, the trip is a 
little longer and follows the Cykelleden Skåne 
cycle route from Eslöv or Höör.

Fyra slott är 59 km och presenterar en 
kvartett av skånska slott. Du börjar i Eslöv. 
De vackra och varierande slotten du möter 
är Ellinge, Örtofta och Svenstorp nästan 
direkt efter varandra. Du korsar Kävlingeån 
och kanske skymtas Viderups slott. Efter en 
ordentlig stigning passeras °ärde slottet vid 
Löberöd. Nu cyklar du ända fram till Ringsjön 
för att få en smak av Skånes pärla. Sedan rull-
ar du in till Eslöv igen. Förutom i Eslövs tätort 
finns Bike point vid Bränneriets gård där det 
serveras fantastisk mat. En avstickare tar dig 
enkelt till Elisefarm eller boende och mat vid 
Ringsjön. Tåget går direkt till denna tur i Eslöv 
och Örtofta.

Four castles is a 59 km route which, as the 
name suggests, presents a quartet of fine 
Skåne castles. The route starts in Eslöv and 
leads you to the beautiful, different castles in 
Ellinge, Örtofts and Svenstorp one after the 
other. You then cross Kävlingeån river, where 
you may catch a glimpse of Viderup Castle. 
After a demanding climb, you will come to the 
fourth castle at Löberöd before continuing 
along your way to Ringsjön lake and a taste of 
the “Pearl of Skåne”. It is then time to head for 
Eslöv again. In addition to the built-up area in 
Eslöv, there is a Bike Point at Bränneriets gård 
(farm), which serves truly delicious meals. A 
quick detour will take you easily to Elisefarm, 
or to places to stay and eat near Ringsjön lake. 
There are direct trains to this trip in Eslöv and 
Örtofta.

Mölleriket är 59 km lång och tar dig nära 
vattnet och landsbygden. Med början i Höör 
cyklar du uppför i Frostavallens strövområde 
förbi Dagstorpssjön där du kan bada. Från 
Hallaröd rullar du neråt till Rönneå utanför 
Billinge. Sedan bär det av uppåt igen till 
Trolleholms slott. Strax kommer du till Västra 
Strö, nära Trollenäs slott med den ikoniska 
silhuetten på teglet. Du cyklar sedan vidare 
förbi Bosarps jär genom lövskogen på en 
slingrande väg in i Stehag. Förutom i Höörs 
tätort finns längs turen flera boenden, café, 
livsmedelsbutik och badmöjligheter. Tåget 
går direkt till Höör och Stehag.
Mölleriket (Kingdom of the Mills) covers 59 km 
and brings you close to the water and the coun-
tryside. Starting in Höör, you cycle up through 
Frostavallen rambling area, past Dagstorps-
sjön lake, where you can stop for a swim. From 
Hallaröd, the road runs down to Rönneå river 
outside Billinge. It then climbs up once more to 
Trolleholm Castle. You will immediately come to 
the village of Västra Strö, close to Trollenäs Cas-
tle, which roof is famed for its iconic silhouette. 
The route then takes you on past Bosarps jär, 
through deciduous woods and along a winding 
trail to Stehag. In addition to the built-up area 
around Höör, the route passes several places to 
stay, cafés, grocery stores and places to swim. 
There are direct trains to Höör and Stehag.

Marieholm

Kastrup
Copenhagen

Airport

Hässleholm

Osby

Rolsberga

Hörby

Trelleborg
Ystad

Kristianstad

Höör

Stehag

Helsingör

Landskrona

Helsingborg

Ängelholm

Malmö

Lund

Örtofta

Eslöv

Köpenhamn

Tjörnarp

Malmö
Airport

Travemünde
Swinoujce

E22

E6

E4

E22

E20

17

23
13

13

VÄLKOMMEN TILL MITTSKÅNE
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