
Häckeberga, 30km på cykel med extra runda runt Häckebergasjön på 5km 

Cykla ner för backen, ta höger på landsvägen, Herrebergavägen. Trampa uppför, bortse från alla 
vägar som avviker eller ansluter. Efter gården Klasaröd, som föder upp gäss bl.a. går färden genom en 
delvis nyanlagd oxel-allé. Ta höger mot Stenberget i ett T-kors efter allén. Håll vänster, med riktning 
9Skurup nästa T-kors med väg 102. Sväng strax höger mot Genarp11. Den smala, asfalterade vägen 
snirklar sig genom Häckeberga naturvårdsområde. Ta vänster mot 2Gyllebo i nästföljande T-kors. 
Passera ortsskylten Gyllebo. Vägen är fortfarande asfalterad, men sällan frekventerad-perfekt för 
nöjescykling. Håll höger mot Häckeberga4 i nästa trevägskors. Väl framme vid Häckebergasjön 
rekommenderas en kort (5-6km) promenad runt sjön. Turförslaget finns beskrivet i ”rundvandringar 
Romeleåsen” Nr 25. Slottet ligger på en halvö där det tyvärr råder beträdelseförbud för icke 
förbokade sällskap. Häckeberga slott, boende och restaurang, www.hackebergaslott.se, 040-48 04 40 

På sadeln igen går färden till höger mot Skurup16. Långt senare vänster mot 2Dörröd i korset 
13Skurup/Genarp6 och Häckeberga3. Passera ortsskylten Dörröd och Romelecamp. Strax därpå 
delar sig vägen. Nyttja det bredare, högra alternativet. Håll höger efter STOP-skylten till väg 102 i 
riktning mot Skurup13. Ta vänster efter några hundra meter mot Naturreservatet Humlarödshus 
fälad. Vik av åt vänster innan Tostorp gård, se karta! Sen är det nerförsbacke med vida vyer utmed 
Larstorpsväg. Ta vänster på Röddevägen. Passera ortskylten St. Rödde och en varningsskylt för skarp 
kurva. Vid Röddevägen 212, i svängen, ligger ingången till Rödde vildsvinshägn. Ifall det finns tid, 
ork och intresse, rekommenderas en kort visit. Se vandringsbeskrivning i speciell folder. Sväng sedan 
höger mot Simontorp. Nästa tänkbara anhalt utgörs av Lilla Rödde Textilmuseum, 
www.hembygd.se/fars-harads/lilla-rodde-textilmuseum/, Kontakt: Ulla Jeppsson, 0702 – 4118 80 

Håll sedan vänster vid museet. Cykla över en färist, vidare genom hägnet till- och över en annan färist 
i bortre ändan av inhägnaden. Vik av åt höger på Södra Prästavägen som senare ansluter till 
Slimmingevägen. Håll höger på Slimmingevägen upp-och nerför en liten kulle. Sväng höger på 
Herrebergavägen. Cykla 160m, sväng höger uppför backen 180m till mål. 
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