
10.Mossbystrand, 52km 

Hållpunkter: via Elsagården, Rydsgård, Katslösa, V Nöbbelöv, Mossby, Mossbystrand, Abbekås golfbana, 
Skivarp, Torsjö, Dalaled, Hylteberga Ö, Slimminge, Ekarp, Hindberget 

Rulla ner för backen. Ta vänster på Herrebergavägen och vänster på Slimmingevägen i riktning mot 
Blentarp. Sväng höger mot Stenvred. Vägen delar sig vid hönseriet; håll höger. Vägen går mellan två stallar 
och svänger sedan vänster. Vik av åt höger på en privat väg strax därefter. Håll höger i ett T-kors, cykla 
över en färist och sväng vänster framför Elsagården 1812. Följ en allé. Passera grindstolpar. Bortse från 
avstickare på höger sida skyltade Elsagårdsvägen och Frishög. Håll vänster i vägskälet 
Brotorp/Ågerup/Elsagården. Passera Blentarps Bergtäckt/Bellinga Makadamfabrik. Håll höger på 
Rydsgårdsvägen. Se upp för fasaner vid Rydsgårds gods. Cykla rakt genom ett fyrvägskors i riktning mot 
Rydsgård 4. Passera skylten, Rydsgård 2, men vik strax därefter vänster på en smal, asfalterad cykelbana. 
Denna ansluter till Ville Kyrkväg, går under den trafikerade, E65: an och når fram till ett T-kors i 
utkanten av Rydsgård. Ta vänster mot Trunnerup, men sväng höger efter några tiotal meter i riktning mot 
Katslösa4. Rulla över en bevakad järnvägsövergång. Passera Varmlösa! Sväng höger mot Katslösa1 i nästa 
T-kors. Cykla genom Katslösa och håll höger mot V. Nöbbelöv. Cykla rakt genom ett fyrvägskors framför 
kyrkan i V. Nöbbelöv. Följ hänvisning till Mossby. Vid kyrkan finns en välbevarad runsten. Cykla genom 
Mossby och sväng höger mot Anderslöv på väg 101. I vägskälet ligger Mossby Smedja. Vik av åt vänster 
efter ett par hundra meter i riktning mot Mossbystrand. Besökande till Mossbylund håller vänster på 
kustvägen (Sverigeleden) i riktning mot Ystad. Hotellet ligger drygt 500m längre fram.           
Mossbylund, restaurang, spa, Mossbystrand, 274 53 Skivarp, 0411-300 36, www.mossbylund.se  

Returen går via Sverigeleden i riktning Trelleborg. Passera över Skivarpsån. Vik av från kusten i riktning 
Abbekås golfklubb. Notera en blå skylt med två vandrare efter ca 1,5km. Skylten står på vänster sida om 
grusvägen i ett trevägskors. Vik av åt höger på stället och passera direkt över Skivarpsån ännu en gång. Den 
smala vägen kröker lite hit och dit, sedan nås en asfalterad väg. Sväng vänster mot Skivarp och direkt höger 
på Sockerbruksvägen. Ågården ligger i vägskälet. Rulla över Skivarpsån en sista gång. Sväng höger på 
Torsviksvägen i riktning mot Steglarp3. Efter en kort etapp på kullersten övergår underlaget till asfalt. En 
vacker damm passeras och flera gravhögar. Bortse från avtagsvägen till Steglarp; fortsätt rakt fram. Till en 
STOP-skylt vid en T-korsning. Håll höger mot Skurup6. Passera Torsjö och sedan Dalaled. Vänd av åt 
höger i riktning mot Fjärrvärmeverk och Skoljordbruk. Grusvägen kröker runt en grustäckt. Passera över 
en bevakad järnvägsövergång. Cykla rakt fram mot Slimminge i nästföljande vägskäl. Passera Hylteberga Ö 
och Fars hatt. Härnäst ska den starkt trafikerade E65:an korsas med skärpt vaksamhet! I Slimminge nås T-
korset Blentarp/Trunnerup. Håll höger 50m och sedan direkt vänster mot byn. Sväng höger, passera 
kyrkan och ta höger mot Ekarp3. Passera en kyrkogård, därefter kröker grusvägen. Bortse från en avtagsväg 
mot Skramlan; fortsätt med bibehållen färdriktning. Grusvägen svänger sedan runt en stor hästgård i 
Ekarp. Håll vänster mot Kullaröd och senare vänster mot Hindberget. Trampa stadigt uppför mot ett 
skogsparti på toppen av åsen. Under skogen ligger en gård med en stor röd lada. Grusvägen svänger 
vänster framför gården. Men det går en mindre traktorväg rakt fram mot skogen Grimvången som ska 
begagnas, konsultera kartan. Traktorvägen följer först skogsbrynet. Notera en skylt, Bölvasahusvägen i 
nästföljande vägskäl. Vik av åt vänster, förbi en vägbom på stället. Cykla rakt genom skogen och rakt 
genom vägskälet skyltat, Kladdarp. Sedan går färden ner mot ett T-kors framför godset, Ågerup. Sväng 
vänster genom en nyplanterad allé till en STOP-skylt. Håll höger på Slimmingevägen. Notera avtagsvägen 
mot Stenberget, (nämns enbart som riktmärke). Fortsätt nerför Slimmingevägen ännu ett kort stycke. Ta 
sedan vänster på Källhultsvägen strax innan en gård och vänster igen på V Källhultsvägen. Vägen svänger 
höger, (rakt fram är en återvändsgata). Ta höger på Herrebergavägen som sluttar brant ner mot en skarp 
sväng. I svängen ligger vår tillfartsväg.  
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