
 
  

 

Cykelturer Lund Ost/Skrylle 

 
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 2020. Produktion: Lunds Naturskyddsförening. .lund@naturskyddsforeningen.se 

Skrylle (26 km, barnvänlig men backig) 

Skrylle är Lunds största natur- och 
friluftsområde och ett av stadens mest 
populära utflyktsmål. Här finns motionsspår, 
naturstigar, ett Naturum, en restaurang, ett 
viltgömsle m.m. Mer info skrylle.se 

Vägbeskrivning: Cykla på lila cykelled via 
Hardebergaspåret (en gammal banvall) till 
Södra Sandby. Där tar du t h uppför Almbacks-
vägen. Alternativt kan du efter Fågelsångs-
dalen ta t.h. på smågator och cykelvägar förbi 
Uggleskolan. Efter ett par km kör du under 
landsvägen och kommer fram till Skrylle. 
 

 
Sjöstorps by på vägen mot Dalby 

Dalby och Södra Sandby 

(28 km, barnvänlig men backig) 

Sjöstorp, som man passerar på den här turen, 
är en fin liten by med gamla bondgårdar. Dalby 
Söderskog är en nationalpark med vandrings-
stigar, ett rikt fågelliv året om och en vacker 
flora framför allt på våren. Mer info 
skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut 

Vägbeskrivning: Cykla från Lund österut längs 
Dalbyvägen. C:a en halvmil utanför staden tar 
du t.v. mot Sjöstorp och passerar sedan Dalby 
Söderskog. Ta t.v. på cykelvägen i Dalbys norra 
utkanter. Vid Sandbyvägen, längst upp i 
backen, cyklar du t.v. och in på cykelbanan 
som går norrut mot Södra Sandby. 

I Södra Sandby cyklar du enklast rakt ned via 
Almbacksgatan till Hardebergaspåret. 

 

Dalby kyrka 

Måryd (34 km, barnvänlig, men grusvägar) 

Måryd är ett naturreservat strax nordost om 
Skrylleskogen med varierande natur och 
vackra utsikter. Nära Torna Hällestad finns 
Prästaskogen som även kallats Trollskogen på 
grund av sina märkligt formade vresbokar. Mer 
info skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut 

Vägbeskrivning: Cykla som i Skryllerutten via 
Sandby och uppför backen till Assarhusa-
vägen. Cykla ut på landsvägen men tag nästan 
direkt åt vänster (öst) på en liten grusväg. I 
nästa kors tar du t. h. och kan strax därefter 
ställa cykeln och ta en rast uppe på kullen vid 
Måryd, som har en milsvid utsikt. 

Från Måryd fortsätter du på vägen till Torna 
Hällestad, där du tar t.h. på en banvall som 
leder till Dalby. Genom Dalby finns en 
cykelbana, och från Dalby är det cykelbana 
längs den stora vägen till Lund. 

 

Utsikt från Måryd på hösten 

mailto:lund@naturskyddsforeningen.se


 


