
9. Kumlatofta- Humlamaden, 27km varav 13km på asfalt, rundan för den 
hästintresserade 

Färden går ner för backen, vänster på Herrebergavägen, vänster vid Stop-skylten, upp- och ner för 
backkrönet, fortsätt rakt fram på grusvägen, Södra Prästavägen, i en skarp högerkurva. Passera en 
fotbollsplan. Korsa den asfalterade Simontorpsvägen. Vägen skiftar namn till Prästvägen och upphör i 
utkanten av byn. En stig fortsätter i dess förlängning. Nyttja denna åt höger, förbi en liten gård ut mot 
den asfalterade Gamla Lundavägen. I vägskälet finns en hänvisning till Karup. Detta nämns dock enbart 
som riktmärke; håll istället vänster ett kort stycke. Sväng höger på en smal grusväg mitt för Stall HC.  
Vägen kröker vänster framför en vändzon/ett boningshus. Härnäst passeras en gammal korsvirkesgård, 
Slottet, i ett T-kors. Sväng höger på den asfalterade vägen som går via Blädde och Kumlatofta. Vägen 
kröker lite hit och dit. Passera tillfartsvägen 323 på höger sida. Strax därpå ligger Stall Kumlatofta på 
vänster sida. Sväng in mellan två grindstolpar på en privat väg. Passera mellan en stallänga och en 
paddock. Därefter kröker traktorvägen höger. På stället finns en vägspärr som för det mesta är öppen, om 
inte- stäng noga! På höger sida ligger Naturreservatet Klingavälsån, se info-tavla vid vägkanten. Ännu en 
vägspärr passeras innan Henriksdals gård. I nästföljande vägskäl möts sex vägar. Håll höger, men inte mot 
EMV Stainless AB. I ett T-kors framöver ligger Klingsgård. Sväng höger på Ängavägen. Passera ännu en 
gård, Persgården. Därefter kröker vägen vänster. På stället finns ännu en infotavla över naturreservatet och 
en förbudsskylt med texten, gäller genomfart. Fortsätt rakt förbi Helgagården i riktning mot stugbyn 
Ljungbacken. Passera Storkgården och Storkboet (dagis). Nyttja den asfalterade Hemmestorpsvägen som 
övergår i Hemmestorps Byaväg fram till den korsande Gamla Lundavägen vid en Stop-skylt. Håll höger 
200m och sväng av vid första husen på vänster sida. Följ en traktorväg in i en blandskog till en korsande, 
asfalterad väg. Sväng vänster på denna. Bortse från anslutande vägar; stanna kvar på huvudstråket genom 
Humlamaden tills vägen slutar framför Humlamaden scoutkår, naturreservat. En kort promenad upp till 
naturreservatets högsta punkt rekommenderas. Cykla sedan vidare på en traktorväg, se kartan! Korsa en 
asfalterad skogsväg. Därefter nås ett vägskäl där flera stigar korsar. Fortsätt någorlunda rakt fram på en stig 
som tidigare varit farbar, vilket två förbudsskyltar vittnar om. Strax välkomnar Kulturens Östarp (skylt). 
Den gröna gången övergår i traktorväg närmre Östarp. Sväng av åt vänster mot Östarps Gästgivaregård 
innan Vattenmöllan i fall det känns lägligt med en paus på Gästis. Cyklister med egen förplägnad kan 
annars avnjuta matsäcken i Gamlegårds fina trädgård.                                                                                                              
Kulturens Östarp, Gamla Lundavägen, Blentarp, www.kulturen.com/vara-besoksmal/kulturens-ostarp              
Östarps Gästgivaregård, 046-802 29, www. ostarpsgastis.se                                                                                                   
Fortsätt sedan förbi Gamlegård och vidare rakt fram- och förbi en vägspärr. Passera en gård där en annan 
grusväg ansluter. Ta höger på den asfalterade Gamla Lundavägen och höger igen på Röddevägen, riktning 
St. Rödde och L:a Rödde Museum. I vägskälet Röddevägen/Simontorps Säteriväg, vid fastighet 212 i 
svängen ligger ingången till Rödde vildsvinshägn. Ifall det finns tid, ork och intresse, rekommenderas en 
kort visit. Se separat vandringsbeskrivning! Fortsätt cykelrundan i riktning Simontorp. Stanna till eller 
cykla förbi L:a Rödde museum. Lilla Rödde Textilmuseum,                                          
www.hembygd.se/fars-harads/lilla-rodde-textilmuseum/, Kontaktperson: Ulla Jeppsson, 0702 – 41 18 80.                                                          
Cykla över en färist, genom hägnat, över ytterligare en färist. Ta höger på Södra Prästavägen, håll höger på 
Slimmingevägen, höger på Herrebergavägen och höger igen uppför vår backe. Välkommen hem! 
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