
Simontorp 10km 
 
Starta utmed grusvägen till Kroghuset. Vägen slutar vid huset. I dess förlängning löper en stig över en 
bäck till en ”snurregrind”. Nyttja denna in till Simontorp. Följ en traktorvägen rakt fram tills ett 
inhägnat korsvirkeshus blir synligt. Traktorvägen svänger vänster mot en hage. Bortom hagen syns 
Simontorps säteri. Sväng höger utmed stengärdet till en traktorväg. Håll vänster på denna. Gå fram 
till ett T-kors vid en grön järngrind. Ta vänster utmed grusvägen som initialt löper i skogsbrynet. Följ 
traktorvägen uppför, se kartan! Håll sedan höger nerför backen. Njut av den vackra vyn över 
Sövdesjön i fjärran. Öppna betesmarker omger, men halvvägs ner från kullen omsluter skog. På 
vänster sida står en pumpstation. Vik av år vänster på platsen; lokalisera/nyttja en smal stig i kanten 
av hagen/en stenmur. Den leder fram till en tvärgående, lägre stenmur belägen ovanför en bäck; håll 
höger utmed denna. Passera ett gatt i muren på vänster hand. Sannolikt står det ett jakttorn vid 
gattet. Fortsätt ytterligare 20m till en annan öppning i muren. På stället finns en cirkelformad brunn.  
Gå genom här, ta höger och följ bäckfåran nerför. Just denna etapp är särdeles behaglig. På höger 
hand syns strax en vacker ekhage och Simontorps säteri. På vänster hand finns stallar. Stör inte 
korna! En traktorväg ansluter. En bredare väg nås. Följ denna åt vänster förbi säteriet. På framsidan 
ligger två stenbumlingar i vägkanten. Håll vänster mot en röd tegelvilla. Passera en bakåtvänd skylt 
med texten Simontorps säteri. Håll vänster igen, gå förbi en damm, över en färist och sväng höger 
uppför en sandig traktorväg som löper i kanten av inhägnaden. Det finns orange 
markeringar/hänvisningar (Skåneleden) utmed en stig i kanten av ett grustag. Följ dessa tillsvidare 
utmed Simontorps inhägnad. Innanför hägnaden ligger en damm. Leden kröker först skarpt vänster 
och passerar Cecils hage (rest sten med inskription). Därefter kröker vägen skarpt höger.  Framöver 
finns en ”snurregrind” in till Simontorp, som skall nyttjas. Lämna Skåneleden; gå genom ”snurran”. 
Vik av på första traktorvägen på höger hand, belägen 200m längre fram. Stigen följer på avstånd 
inhägnaden, se kartan. På ett ställe, nära staketet (där den resta stenen står), delar sig vägen i två 
stigar; välj den vänstra, mest frekventerade, uppför en kulle. Nästa riktmärke är en korsande skogsväg. 
På stället finns en foderplats i trä, 20m höger om denna fortsätter färden. Stigen som ska begagnas är 
mycket smalare än den tidigare. Den trampas mest av hjortar och ändrar sig ständigt. Utsikten ner 
över damm och bäck är förtjusande. Följ fritt höjdryggen i kanten av dammen och sedan utmed 
bäcken till en grusad bilväg mittför ett vackert, inhägnat hus med en mölla. Ta höger förbi stället. 
Vägen delar sig; håll vänster på den smalare traktorvägen. Men vik genast vänster längs utsidan av 
staketet som inhägnar ”möllehuset”. På baksidan av den inhägnade fastigheten återfinns traktorvägen 
som används tillbaka till Undantaget.  
 


