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Upptäck Kristianstadsbygden på cykel!
Stora delar av vår natursköna kommun upplevs bäst med cykel. Packa picknick-korgen,
ta på cykelhjälmen och trampa iväg längs
banvallar och grusvägar! Här får du tips på
några härliga cykelturer med smak av sjöarna i
norr, Hanöbuktens kust, Linderödsåsens sluttningar, Nävlingeåsens bokskogar och Sveriges
sista vildmark. Turerna går mestadels på bilfria cykelvägar och glest trafikerade landsvägar. Turerna är inte skyltade ute i landskapet!

Råbelövssjön runt
Längd: 22 km. Njut av en bilfri cykeltur på banvallen norrut längs Råbelövssjöns östra sida.
Stanna till på badplatserna i Balsby och Österslöv och cykla sedan vidare på grusvägen till
idylliska Ekestad. Här går turen genom äppelodlingar och beteshagar och fortsätter med
Balsberget på ena sidan och den glittrande
sjön på den andra. Se upp när du korsar Arkelstorpsvägen.

Förbi sjöarna i norr
Längd 55 km: Har du mer tid på dig så fortsätt på
banvallen norrut i sjölandskapet mellan Råbelövssjön, Oppmannasjön och Ivösjön. I Arkelstorp vänder turen söderut mot Oppmanna på
små grusvägar. Stanna och njut av Söndrabys
fantastiska utsikt! Cykla sedan vidare mellan
bondgårdar och fruktodlingar fram till Barum.
Härifrån kan du göra en avstickare till Ivö med
färjan. Från Barum går turen vidare på landsvägen fram till Bäckaskogs slott. Håll till kanten
på den smala vägrenen, innan du kommer till
Fjälkinge där cykelvägen tar dig tillbaka till Kristianstad.

Ekoparksturen
Längd: 40 km. Cykla till Sydsveriges sista
vildmark, Ekopark Raslången, för att paddla,
bada och vandra. På vägen till ekoparken
passerar du även Lerjevallen som sedan
50-talet varit ett rekreationsområde för
Kristianstadborna med omnejd. I Mjönäs
finns det möjlighet till ett dopp i Immelnsjön vid badplatsen. På hemvägen går cykelleden i en östligare väg söderut genom bokskogen, förbi Kastagropen. Enligt sägnen har
Snapphanarna hängts här i avskräckande
syfte. Turen startar och avslutas i Arkelstorp.

Torsebro- och Nävlingeåsturen
Längd: 53 km. Cykla ut ur Kristianstad mot
Näsby. Strax innan du korsar väg 118 och
kommer på cykelvägen mot Torsebro kan du
passa på att göra en avstickare ut på Näsby
fält och NorraLinge-näset. I Torsebro hittar du
Krutbruket, ett utemuseum som visar en unik
bruksmiljö med gamla krutkvarnar. I parken
finns även tusenåriga ekar att vila sig under. I
Norra Strö kommer du förbi kyrkan från 1100talet. Söder om Önnestad cyklar du in i Nävlingeåsen och den fantastiska bokskogen.
Området har flera natur- och kulturvärden som
finns att läsa mer om på www.navlingeasen.se.
Kvarnen i Skepparslöv är den enda i Kristianstad som fungerar och visas vid olika arrangemang.

Genom Linderödsåsens skogar
Längd: 58 km. Turen går västerut på banvallen
mot Ovesholm och fortsätter sedan på småvägar via Bröd, förbi Träne, Djurröd och Rickarum.
Landsvägen mellan Äsphult och Linderöd slingrar sig genom lummig lövskog. I Linderöd möter
du banvallen. Tar du av söderut kommer du till
Hörby. Norrut blir det nedförsbacke hela vägen
till Sätaröd. Turen fortsätter på banvallen till
Tollarp och vidare tillbaka till Kristianstad.

Cykelleder på banvall:
Kristianstad - Immeln: Längd 25 km
Kristianstad - Hörby: Längd: 42 km
Kristianstad - Maglehem: Längd 36 km

På turistcentret och naturum Vattenriket kan du

Lerjevallen

få mer information om de spännande och vackra
platser du passerar på dina strövtåg med cykel.
Du kan boka boende, hitta cykeluthyrare och
planera din cykeltur på:

www.kristianstad.se/cykel

Stora Vattenriketrundan
Längd: 65 km. Turen går söderut längs Hammarsjöns östra sida. Vid Ekenabben finns
spännande alsumpskog, fågeltorn och fikaplats. Skåda fågel på Håslövs ängar och se
sländorna leka vid Herculesdammarna. Följ
sedan cykelvägen förbi Rinkaby till Åhus härliga
badstränder. Fågeltornet och Kronoskogen vid
Äspet är värt ett stopp. Fortsätt på grusvägen
genom tallskog och sand-dyner mot Juleboda.
Här svänger du upp mot Maglehem och fortsätter på banvallen förbi Degeberga och Everöd.
Stanna till vid Vramsåns virvlande vatten i
Gärds Köpinge och fågeltornet i Åsum på vägen
mot Kristianstad.
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Väljer du att cykla österut från Åhus kommer
du till fiskelägena Landön och Tosteberga över
Rinkaby skjutfält. Tänk på att kontrollera aktuella skjutövningar innan du passerar!
Läs mer om Vattenrikets besöksplatser på
www.vattenriket.kristianstad.se/cykla

Djurröd

Se detaljkarta Kristianstad

Åsphult

Sätaröd

Se detaljkarta Åhus
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En av Sveriges bästa turistcykelleder

Grillplats

Välbefinnande, variation och tid att ventilera tankar och upplevelser får du
på Sydostleden, Sveriges andra nationella cykelled. Den 26 mil långa cykelleden sträcker sig mellan Simrishamn och Växjö. Genom Småland, Blekinge
och Skåne är du garanterad en omväxlande cykelupplevelse genom skogar
och ängar och vid sjöar och hav.
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Camping
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Leden är tydligt skyltat enligt Trafikverkets kriterier med röda skyltar.
!

Från öster passerar leden Fjälkinge in genom Kristianstad och fortsätter ner till
Åhus och kusten. I Friseboda cyklar du alldeles ute längs havet! Sedan går det
upp-för kullarna mot Maglehem, den södra delen av vår bygd, där leden fortsätter ner mot Österlen.
Läs mer på www.sydostleden.se
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