
12.Sövdesjön runt via Frihult-Navröd-Snogeholms strövområde- Storkhägnet, 
26km 

Cykla ner för backen, ta vänster på landsvägen, Herrebergavägen och höger på Slimmingevägen vid 
STOP-skylten. Sväng vänster på en privat väg, Elsagårdsvägen. Vägen kröker förbi en hästgård. Håll höger 
i T-korset efter gården. I bakgrunden, bakom fälten på höger sida syns Ramnakulla. Traktorvägen leder 
fram till ett skogsbryn. Sväng vänster i ett trevägs-kors innan och undvik därmed en uppförsbacke. Cykla 
rakt genom ett skogsparti där ofta viltstråk med både hjort och vildsvin korsar. Tyvärr har stora delar av 
skogen nyligen avverkats. Men, å andra sidan, har vyerna över Elsagårdssjön på vänster sida blivit bättre. 
Cykla eller gå över över en färist. Därefter nås ett T-kors. Sväng höger. Grusvägen är kantad av 
nyplanterade träd. Vik av åt vänster i vägskälet Brostorp/Elsagården/Ågerup. Passera hus 177. Strax därpå 
ligger ett gult hus på vänster sida. Sväng vänster på en smal markväg direkt efter huset. Strax ligger ännu 
en damm på vänster sida. Det är en trevlig plats för en kort rast. Markvägen svänger sedan höger mot den 
asfalterade Gamla Lundavägen. Håll höger och sedan vänster på Frihultsvägen. Nästa tänkbara rastställe 
dyker upp strax efter en varningsskylt för grodor. På stället finns ett vägskäl, ett picknickbord och vyer 
över ännu en damm. På rastplatsen finns en informationstavla över NR Frihult och en sittvänlig sten 
under en vackert, välväxt björk. Färden fortsätter åt vänster. Ett T-kors nås; håll vänster igen. På vänster 
hand och framöver syns Sövdesjöns glittrande vattenspegel. Några gårdar passeras. I en vägkrök står 
skylten, Navrödsvägen. Passera en vägbom. En gulmarkerad vandringsled slår följe. Passera ett vackert 
boningshus med vasstak och sväng direkt vänster utmed den gula leden. Efter att ha passerat ännu en 
vägbom kan cykelturens höjdpunkt beskådas. Här förlägger man gärna en längre rast. Fortsätt sedan 
utmed den gula leden till en grind intill en hage med betesdjur. Lämna gula leden här. Följ istället två 
spår/ridled utmed högra staketkanten till en övre grind. På stället ligger en vacker korsvirkesgård med 
halmtak. Använd markvägen som svänger vänster för att förenas med en bredare skogsväg. Håll vänster på 
markvägen. En låg stätta leder fram till en mölleruin. En detour rekommenderas för vyernas skull. Vid 
stättan ansluter det gula spåret, men i nästa kurva fortsätter det rakt in i skogen utmed en stig. Stanna kvar 
på skogsvägen, passera gården Bara. Härnäst nås en P-plats med utedass och info tavla över Snogeholms 
strövområde. På stället ansluter SL, Skåneleden, orange markerad. Dessa spårmarkeringar ska följas till och 
förbi Sövde. Under delsträckan passeras gården Saxeröd, en båthamn, Sövde kyrka, en amfiteater, Sövde 
musteri och Sövde badplats. Efter badplatsen lämnas Skåneleden. Nyttja istället cykelleden förbi 
fotbollsplanen Salsbjär och Sövde sommarby. Cykla över den nya bron över Klingavälsån. Därefter kröker 
vägen. Lämna cykelleden; ta höger mot Karups Nygård, Storkhägnet, som utgör nästa delmål. Grusvägen 
slutar vid hägnet men en smalare traktorväg fortsätter i dess förlängning. Traktorvägen går i skogsbrynet. 
Vik av åt vänster in i skogen efter 200m. Cykla rakt genom två fyrvägskors. (Vid det andra står en bänk.) 
Håll höger i ett T-kors framför stugbyn. Vägen delar sig genast. Nyttja spåret rakt fram genom en 
plantering. Led cykeln, då stigen blir smalare och är söndertrampad av islandshästar. Ta sikte på ett 
jakttorn i skogsbrynet. Sväng vänster vid tornet. Led cykeln längs skogsbrynet och sedan höger om en 
träningsbana för travhästar. Cykla EJ på träningsbanan. Nästa riktmärke är en varningsskylt med texten 
STOPP; STOPP, mötande hästar i hög fart. Sväng höger på stället utmed en smal markväg. Gör sedan en 
sväng runt Karups gård för att undvika gårdsplanen. Konsultera kartan. Fler hästgårdar passeras. Sedan 
korsas Gamla Lundavägen efter en STOP-skylt. Sväng vänster på en smal stig framför en gård. Stigen är 
sandig och söndertrampad av hästar, så led gärna cykeln. Stigen mynnar fram till Prästvägen i utkanten av 
Blentarps bebyggelse. Passera Blentarps BK, fortsätt på Södra Prästavägen. Denna väg ansluter så 
småningom till Slimmingevägen. Håll höger, traska upp för en kulle och ta höger på Herrebergavägen i 
riktning Stenberget5. Gå 160m, sväng av på tillfartsvägen, stega uppför backen 180m till Undantaget. 

 


