
11. Rockarp-Nällevad-Brodda med ev. detour Svaneholms slott 32km, varav 
24km på asfalt  

Cykla ner för backen, ta höger på landsvägen, Herrebergavägen. Trampa uppför! Ta vänster på V 
Källhultsv. Håll vänster i ett T-kors. Passera en bakåtvänd varningsskylt för lekande barn. Strax därpå en 
rättvänd dito. Sväng höger i korsningen V Källhultsv./Källhultsvägen. Ta höger vid Stop-skylt och direkt 
höger på Korrarpsv., riktning Stenberget3. Vik av åt vänster strax före ortsskylten Korrarp. Sakta ner farten 
mellan två varningsskyltar med texten; kör sakta! Sväng vänster direkt efter sista varningsskylten. Nu går 
det nerför och vyerna är vida. Håll höger i ett T-kors. Cykla rakt genom ett vägskäl och ta sedan höger på 
en bredare, korsande grusväg. Framöver ligger Skönabäck. Rasta gärna invid strandkanten till reservatet. 
Fortsätt sedan till T-korset med väg 102. Sväng vänster mot 7Skurup. Cykla in i Janstorp och sväng där 
höger mot Rockarp. Den backiga vägen drar genom Häckeberga naturreservat. Passera ortsskylten 
Rockarp, sväng sen vänster i vägskälet Häckeberga6/5Janstorp. Vik av åt vänster på Nällevadsvägen i 
riktning mot 6Svaneholms slott, 2Nällevad. Passera ortsskylten Nällevad. I förgrunden syns en 
trädbevuxen kulle, Fölahagens naturreservat tillhörande Svaneholms slottsmark. Nästföljande T-kors är 
skyltat 2Brodda åt vänster och Svaneholms slott åt höger. Slottet och sjön ligger direkt bakom den 
magnifika eken belägen ett stenkast från vägskälet. Bakom eken och runt sjön/slottet går en blå-markerad 
slinga på 2,6km. På Svaneholms slott finns restaurang och museum, Svaneholms slott, 274 91 Skurup, 
museum: 0411 40012, restaurang: 0411 400 33, www.svaneholmsslott.se Gör gärna en detour. 
Cykelrundan fortsätter sedan i riktning mot Brodda. Passera stuteriet och korsa sedan väg 102; trampa 
således på i riktning Raby1, Slimminge2. Passera ortsskylten Raby; sväng direkt vänster mot 10Blentarp. 
Vägen anknyter till Slimmingevägen; följ hänvisningar 8Blentarp uppför Mördarbacken. Vyerna känns 
kanske igen från den stora foto-tavlan i vardagsrummet i stugan. Sväng så småningom av på 
Herrebergavägen i riktning Stenberget5. Cykla 160m, sväng av på tillfartsvägen, trampa uppför backen 
180m till Undantaget. 
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