
 
  

 

Cykelturer Lund Sydväst 

 
Alla turer utgår från Stortorget i Lund. Det brukar ta cirka en timma att cykla en mil i måttlig takt med några 

pauser. "Barnvänliga" turer går på cykelbanor eller på vägar med låg trafik. Cykelturerna är markerade i grön/gult. 
Kartan bygger på material från Trafikverket och Lantmäteriet.  

Aktuell i maj 2018. Produktion: Lunds Naturskyddsförening. .lund@naturskyddsforeningen.se 

Uppåkra & Tirup (19 km, barnvänlig) 

I Uppåkra strax söder om Lund låg en stor stad 
under järnåldern. Under sommarhalvåret kan 
man se de pågående utgrävningarna och en 
utställning som visar några av de fynd som 
gjorts. Här finns också ett kafé och en butik. 
Mer info uppakra.se 
Även på Tirups örtagård lite längre söderut kan 
man ta en fika, och dessutom handla växter, 
kryddor mm. Mer info tirupsortagard.se 

Vägbeskrivning: Följ först cykelskyltarna 
söderut mot Malmö. Efter 5 km tar du till 
vänster (österut) mot Uppåkra kyrka där 
utgrävningarna är. Fortsätt söderut en och en 
halv km och tag till vänster mot Tirup. Från 
Uppåkra kyrka är det landsväg med ganska lite 
trafik och den sista biten är en fin och smal 
liten väg. Cykla hem samma väg eller via 
Gullåkra. 
 

 
Utgrävningar vid Uppåkra kyrka 

Alnarpsparken  (25 km, barnvänlig) 

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har en 
vacker gammal park med tusentals träd och 
buskar från hela världen. Många insekter, 
sällsynta svampar, lavar, fladdermöss och 
fåglar trivs i parken. Det finns också 
trädgårdsodlingar med både ettåriga och 
fleråriga blommor och växter. Mer info slu.se 

Vägbeskrivning: Följ cykelskyltarna söderut 
mot Malmö. Precis där Åkarp börjar tar du till 
höger och cyklar via Byvägen genom 

samhället. På hemvägen kan du cykla genom 
Alnarp och sedan på en cykelbana längs 
järnvägen mot Lomma. Därifrån kan du cykla 
via Hjärup hem eller längs den stora vägen. 

 

Sortimentträdgården i Alnarpsparken  

Lomma strand & Habo Ljung  
(30 km, barnvänlig) 

I Lomma kan man äta fisk invid 
småbåtshamnen, promenera längs stranden 
eller bada från stenpiren vid hamnen och 
sandstränderna norr om Höje ås utlopp och vid 
Habo Ljungs camping. Mer info lomma.se  

Vägbeskrivning: Man kan cykla via Trolle-
bergsvägen och längs den stora vägen mot 
Lomma (vilket blir 11 km). Alternativet går via 
Hjärup och är bara 1 km längre. Hem kan du 
fortsätta norrut längs stranden och genom 
Habo Ljung. Fortsätt till Bjärred och ta till 
höger (österut) på Lundavägen. Följ skyltarna 
mot Lund. 
 

 

Stranden mellan Lomma och Habo Ljung 
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