
14. Ystad t.o.r. via Svarte, 69km varav 50km på asfalt 

Hållpunkter: via Blentarp, Sövde, Snogeholm, Amalielund, Årsjö, Krageholm, Bjäresjö, Bergsjöholm, 
Hedeskoga, Ystad, Svarte, Charlottenlund, Ensligheten, Marsvinsholm, Skårby, Gussnava, Rögla, 
Knickarp, Skogshult, Beden, Elsagården 

https://www.relive.cc/view/g30790324370  

Rulla ner för backen. Ta vänster på Herrebergavägen och vänster på Slimmingevägen i riktning mot 
Blentarp. Sväng höger Emil Hanssonsväg i Blentarp. Fortsätt på G:a Vägen förbi Wahlgrens Café. Ta 
höger på Blentarpsvägen, passera kyrkan och korsa Gamla Lundavägen. Nyttja cykelvägen i riktning 
4Sövde. I Sövde finns badplats, bastubåt, Sövde musteri och Amfiteater. Passera den fina gamla kyrkan 
och ta höger mot Snogeholm3. Utmed vägen ligger Elsekjells micromejeri. Har du tur så kan du köpa 
läcker yoghurt från självserveringen vid vägkanten, web.elsekjellsmejeri.se. Passera eller stanna till på 
Besökscentrum Snogeholms Café Villa vandra som ligger utmed Fiskarhusvägen ett stycke längre fram. 
Fortsätt på Snogeholmsvägen förbi Snogeholm slott. Håll höger i en skarp sväng efter slottet. I 
nästföljande trevägskors fortsätter du rakt fram i riktning Skårby5. På vänster sida ligger Ellestadssjön. 
Passera en hänvisning till Bellinga slott. Utmed vägen syns orange markeringar, Skåneleden. Denna led ska 
följas ända till Ystad. Observera att leden strax viker av åt vänster på en smal grusväg. Cykla förbi ett 
grustag och du befinner dig strax i Ystad kommun. Vid Roligevägen ligger ett charmigt ställe i en vägkrök. 
Färden fortsätter på Ebbarpsvägen. Lite längre fram finns ett picknick- bord och en infotavla. Skåneleden 
fortsätter utmed Sjövägen. På höger sida syns Krageholmssjön. Håll höger i T-korset i Årsjö. Passera 
Krageholms slott och sväng vänster mot 3Bjäresjö. På höger sida ligger en damm. Underlaget övergår från 
asfalt till grus. På stället finns ännu ett picknick-bord och en infotavla. Håll vänster mot Ystad i T-korset i 
Bjäresjö. Sväng vänster på Bergsjöholmsvägen i riktning 7Ystad. Cykla förbi ett gods, genom en vacker allé 
till Hedeskoga. Fortsätt på en asfalterad cykelväg i riktning mot de två karaktäristiska vattentornen, en 
symbol för Ystad. Skåneleden följer ett grönt stråk genom villabebyggelsen in mot centrum. Först på 
Hamngatan, ända nere vid kajen, lämnas Skåneleden. Strax till vänster finns en färjeterminal för båtarna 
till Bornholm. Mitt för terminalen, på hamntorget, finns ett trevligt matställe, Café Perrongen, som 
serverar traditionell husmanskost.  

Returen går utmed Spanienfarargatan och Segelgatan västerut via Marinan. Här finns flera restauranger 
som serverar bl. a goda räkmackor och fiskrätter. Begagna sedan en cykelväg förbi husen vid gamla 
Gjuteriet. Cykelvägen går längs kusten parallellt med Västra Kustvägen, väg9, till- och förbi Svarte. I 
Svarte finns en liten sandig vik och en badbrygga (en av Skånes bästa badplatser i vår mening). Passera de 
resta stenarna vid Disas ting. Sväng höger strax därpå i riktning Charlottenlund1. Cykla genom en vacker 
allé och fortsätt rakt genom två korsningar i riktning mot Marsvinsholm. Vägen, Otte Marsvinsväg, går 
genom en liten skog, som kallas Ensligheten. Håll vänster mot Skårby, passera Marsvinsholm slott. Nyttja 
viadukten under den hårt trafikerade E65:an. Håll vänster mot Veberöd, på G:a Lundavägen, i T-korset 
vid Skårby kyrka. Vägen delar sig; håll vänster mot Veberöd. Passera Erikslund och Rögla. Ännu ett 
picknick- bord finns vid vägkanten vid tillfartsvägen, Snöstorpsvägen. Lämna G:a Lundavägen i Knickarp. 
Observera/begagna Knickarpsmölleväg på vänster sida. Den smala traktorvägen leder till godset Skoghult. 
Håll vänster på Skoghultsvägen. Vägen delar sig genast. Håll höger! (Den andra vägen, som inte ska 
begagnas leder till Lindhult.) I nästföljande T-kors ligger gården Beden. Håll höger på den asfalterade 
vägen i riktning mot Blentarp. Sväng vänster på backkrönet mot Bellinga Makadamfabrik. Efter fabriken 
är det grusväg i riktning mot Elsagården. Sväng vänster på Elsagårdsvägen strax innan Elsagården. Cykla 
över en färist och genom en liten skog. På vänster sida ligger Elsagårdssjön. Framöver delar sig vägen vid 
en gård; håll höger. Grusvägen når fram till den asfalterade Slimmingevägen. Håll höger! Ta sedan vänster 
i riktning mot 5Stenberget. Cykla 160m på Herrebergavägen. Sväng sedan höger mot Undantaget. 
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