Norra Skogsrundan (röd färg)
Hela rundan är ca 45 km totalt. Om du väljer att ta dig till och från Luhrsjöbaden så får du lägga till
ca 11 km fram och tillbaka från Tockarp. Om du väljer att cykla alternativ väg 2 Sjömellet, så får du
lägga till ca 2 km fram och tillbaka från Tockarp.
Stark trafik kan förekomma när du korsar väg 117, var uppmärksam när denna väg passeras. Få
branta backar, turen går igenom mycket skog och landsbygd och lågt trafikerade vägar.

Vägbeskrivning med utgångspunkt från Hässleholm Kulturhus:

Cykla Järnvägsgatan söderut ner mot järnvägsviadukt där du svänger höger in under järnvägen.
Fortsätt rakt fram till 2:a rondellen (vid Circle K), där du svänger höger in på Vankivavägen. Följ
cykelvägen på vänster sida fram till nästa rondell, där du svänger vänster in på Åhusvägen (ca 1,6 km
från rondellen vid Statoil). Ta första vägen till höger, mot Stjärneholmsvägen. Cykla över den lilla
bron och fortsätt rakt fram ca 900 m. Cykla genom tunneln och fortsätt rakt fram ca 400 m. Fortsätt
rakt fram genom fyrvägskorsningen.
Efter ca 400 m passerar du en förskola och Vankiva kyrka på höger sida. Följ gamla Malavägen snett
åt vänster (Säterivägen). Du passerar snart Mala Stenar och Mala skola. Följ skyltning Farstorp över
järnvägen, och sedan rakt fram. Framme vid väg 117, cykla över vägen till vänster och fortsätt ca 400
meter tills du ser en skylt Farstorp till höger, sväng in här. (Du kan även från väg 117 ta dig till
Sparrsjön med badplats, toalett och grillplats, se vägbeskrivning på andra sidan.) Denna väg övergår
från asfalterad väg till grusväg efter ca 500 meter. Följ vägen som svänger åt höger. Vid T-korsning
följ skyltning höger mot Farstorp. Du kommer sedan ut till en större väg där du svänger höger.

Efter ca 600 m övergår vägen till en grusväg och du fortsätter rakt fram ca 3,7 km till en
fyrvägskorsning, Här svänger du höger mot Farstorp. Cykla förbi Farstorp Skola och sväng höger mot
Hästveda. Passera Farstorp Kyrka och följ skylt höger mot Tockarp. Vägen övergår efter några meter
från asfalterad väg till grusväg. Fortsätt framåt ca 2,7 km och följ skyltning Ballingslöv till vänster.
Precis vid svängen finns en busskur, fortsätt rakt fram ca 4,5 km.
Vid Tockarp och skylt Skärseröd 2 km kan du välja två alternativa vägar (*se nedan).

Vill du fortsätta den ordinarie turen cykla rakt fram, håll höger vid skylt Ballingslöv 4 km. På vänster
sida kommer du bland annat att cykla förbi Ballingslöv ridhus. Framme vid nästa T-korsning sväng
vänster mot Ballingslöv. Följ sedan snäv sväng åter höger och skylt mot Hässleholm. Cykla igenom
Ballingslöv by, du passerar bland annat busstationen och brandstationen på vänster sida. Efter ca 800
m sväng höger mot Vankiva. Du passerar Hundarnas hus på vänster sida och sedan även Vankiva
skola på höger sida. Efter ca 6 km sväng vänster och följ skyltar mot Hässleholm. Fortsätt över
järnvägen och väg 117 rakt fram. Sväng sedan vänster vid skylt kyrka. Du passerar Vankiva kyrka och
även en liten förskola på vänster sida. Fortsätt rakt fram i vägkorsning, genom tunneln och sedan
över bron. Sväng vänster och sedan höger i rondellen och fortsätt skyltning mot centrum.
*Alternativ väg 1, Luhrsjöbaden ca 11 km fram och tillbaka från Tockarp
Vid Tockarp och skylt Skärseröd 2 km sväng vänster och fortsätt rakt fram tills du kommer till ett
orange/rött tegelhus och en snäv sväng till höger, följ denna. Fortsätt rakt fram till vägen delar sig,
välj vägen till vänster, (vid skylt fordonstrafik förbjuden), fortsätt rakt fram på den asfalterade vägen.
Vid nästa T-korsning följ skyltning badplats/camping till vänster. Följ cykelvägen till Luhrsjöbaden.
Du fortsätter turen genom att cykla tillbaka till Tockarp och skylt Skärseröd 2 km.

*Alternativ väg 2, Sjömellet/Ballingslövsjön ca 2 km fram och tillbaka från Tockarp
Vid Tockarp och skylt Skärseröd 2 km fortsätt ca 50 meter fram och följ skyltning Norra Sandby till
vänster. Fortsätt rakt fram ca 300 m och kör igenom smal järnvägstunnel. Direkt efter tunneln sväng
höger och fortsätt rakt fram. Efter ca 900 meter är du framme vid Sjömellet. Du fortsätter turen
genom att cykla tillbaka till Tockarp och skylt Skärseröd 2 km.

TIPS PÅ TREVLIGA BESÖKSMÅL UNDER TUREN
Här presenteras ett urval av de besöksmål du cyklar förbi under Norra Skogsrundan. Under turen
finns många vackra platser att stanna till vid, så ta med fikakorg. Vid Sparrsjön och Luhrsjön finns
toaletter. För info om öppettider mm, se webbsidor enligt nedan eller kontakta Kontaktcenter på
Hässleholms kommun, telefon: 0451-26 70 00.
/Trevlig tur!

Vankiva kyrka
En medeltidskyrka från 1100-talets slut. Tillbyggnader har skett under olika perioder, kryssvalv slogs
vid slutet av medeltiden och på 1850-talet förhöjdes kyrkans västra del och ett lågt torn byggdes.
Kyrkans förnämsta inventarie är ett triumfkrucifix från slutet på medeltiden, föreställande Jesus som
den segrande konungen. Storklockan i tornet har varit i bruk sedan 1200-talet.
Vankiva kyrka - Svenska kyrkan i Norra Åkarp, Vankiva och Farstorp
Mala Stenar
Järnåldersgravfältet Mala stenar ligger på en ekbevuxen höjd i det småkuperade landskapet mellan
Vankiva och Norra Åkarp. På gravfältet finns drygt 50 anläggningar i form av skeppssättningar, resta
stenar och stensättningar. Genom området löper dessutom ett system av hålvägar.
Fornlämningsrikedomen pekar på en omfattande bosättning med åkerbruk under yngre järnålder.
Förutom det rent arkeologiska värdet har området även intresse ur landskapsbildssynpunkt.
Kulturmiljöprogram: Mala | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Sparrsjön
Efter Mala, framme vid väg 117, fortsätt rakt över vägen mot skyltning Jeppatorp. Efter ca 1 km
kommer du fram till badplatsens parkering. Sparrsjön är en av kommunens mest välbesökta
badsjöar. Sväng av vid Mala på väg 117 mellan Hässleholm och Bjärnum, österut mot Jeppatorp. Efter
cirka 1 kilometer kommer du till badplatsens parkering. Här finns en brygga som bildar en bassäng
och en toalettvagn. Stranden består av både gräs och sand.
Badplatser - Hässleholms kommun (hassleholm.se)

Farstorps kyrka
En av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i kommunen. Korvalvet är dekorerat med målningar av
"Everlövsmästaren". Motivet är scener ur Jesu liv. Altare och predikstol i skånsk renässans från 1590talet. Det finns också målningar på altartavlan och läktarbröstningen av "konterfejaren" Jesper Fritz.
www.svenskakyrkan.se/bjarnumspastorat/farstorps-kyrka1

Hästveda/Lursjöns badplats
Ortnamnet Hästveda är sammansatt av de fornnordiska orden för häst respektive skog. Hästveda var
således skogen där hästarna drevs på bete. Cirka fyra kilometer från Hästveda centrum, vid Lursjöns
nordöst hörn ligger den mest välkända och populära badplatsen i Hässleholms kommun. Sjön är en av
Skånes renaste badsjöar och klassas sedan 2020 som ett EU-bad. Badplatsen är handikappanpassad
och det finns flera olika bryggor och hopptorn. Underlaget är både gräs och sand och det finns en
toalettbyggnad som städas regelbundet. Kryper rastlösheten på efter solbadandet finns fina
vandringsmöjligheter längs Lursjöleden, fiske och paddling. Du kan också spela bangolf, fotboll eller
volleyboll på gräsytorna.
I kiosken finns glass och enklare måltider och på den säsongsöppna campingen övernattar du i tält,
husvagn eller enklare campingstuga.
Badplatser - Hässleholms kommun (hassleholm.se)

I centrala Hästveda, beläget i Hembygdsparken ligger Hästveda Vandrarhem. I Hästveda kyrka från
1100-talet finns kalkmålningar från 1200- respektive 1500-talen. Varje år hålls Hästveda marknad,
en av Skånes största marknader. Marknaden hålls alltid den andra onsdagen och torsdagen i juli
månad, med förmarknad på onsdagen och djurmarknad tidigt på torsdagsmorgonen.
Hästveda Hembygdsförening

Sjömellet
Vid Sjömellet är Ballingslövs- och Ottarpasjöarna förbundna med en kanal.Till Ottarpssjön kommer
du via gångstigen längs kanalens östra sida. Vid Sjömellet finns en trevlig badplats med badbrygga,
grillplats och toalettvagn.
Badplatser - Hässleholms kommun (hassleholm.se)

Madrix Café
Avsluta eller börja turen med ett stopp på mysiga Café Madrix som ligger i centrala Hässleholm. Här
kan du avnjuta smörgåsar, sallader, bakverk med mera. Välja mellan 80 olika tesorter, choklad, kaffe
och annat smått och gott. Boka choklad-, te-och lakritsprovningar, chocolate o noon eller afternoon
tea. På Madrix kan du även hyra cykel med tillhörande picknickkorg.
Madrix
Fler tips på caféer och restauranger hittar du här
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