
Fjordrundan
C Y K E LT U R I S K AT E L Ö V S B Y G D E N

Fjordrundan
VÄLKOMMEN ATT CYKLA I SKATELÖVSBYGDEN
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Sevärdheter, rastplatser

Fjordrundan

Alternativa vägar

Vandringsstig



Huseby Bruk, Naturum

I bruksmiljön finns herrgård, järnbruksmuseum, natur-
rum, statarmuseum, kvarn, såg, värdshus, kafé, konst-
hantverk med mera. Växthus med stor köks- och frukt-
trädgård. Naturstig till Husebymaden. Guidade turer på
herrgården, bruksområdet och i trädgården. Guidade
turer med exkursionsbåten Örnen. 

Se och läs mer på www.husebybruk.se.

Blodberget

Rastplats vid gården Byggningen, Baljaryd. Åldersstigna
ladugårdar, linbastu och rester från lergravar påminner
om gamla tider då Odensjö tegelbruk var i bruk
(1940–1970). Inne i Ängsladan nedanför Blodberget
finns information om platsen. Blodberget har fått sitt
namn från sägnen om när Värendskvinnorna ”skar hal-
sen” av dansken …

Skäggalösa

Gör gärna en avstickare till Södra Skäggalösa, ett av de
vackraste områdena vid Skatelövsfjorden. Njut av utsik-
ten över sjön, den vackra solnedgången och sjöns rika
fågelliv.

Väghult

Marknadsplatsen vid Väghult var en betydande plats
från 1837 till 1937, då man bedrev omfattande kreaturs-
marknad här. Rastplats vid Hultet på väg mot
Vrankunge.

Sunnanvik

Vrankunge

Ett område som drabbades hårt av stormen Gudrun
2005. Vrankunge by med typisk småländsk bebyggelse
och fina stengärdsgårdar. Orkidéarten majnycklar växer
i detta område. Gör gärna en avstickare runt Hårestorp
vackra bymiljö.

Torne

Torne samhälle med butik, badplats, Torne camping,
rastplats och Torne Gård – en systergård till Huseby
Bruk. Beundra Skatelövsfjorden från Torne bro.

Hunna

Sjöby

Sjöby bad och badplats. Från fågeltornet ser man ut
över Skatelövs fågelrikaste område när det gäller iakt-
tagna arter.

Grimslöv

Grimslövs samhälle med skola, butik, bank, förenings-
och ungdomshus, värdshus, kiosk med mera. Anslut-
ningar för Länstrafiken. Samhäller korsas av den gamla
banvallen där nu Fjordrundan ansluter vid Grimlövs
generationspark och Banvallsleden mellan Karlshamn
och Halmstad. 

Rosenlund

Runstenen vid gården Enet är från vikingatiden. På
åsarna utmed vägen mot kyrkan stenar (vad menas?).
Väster om vägen ligger Skatelövs hembygdsgård.
Informationsskyltar finns vid hembygdgårdens parker-
ingsplats.

Tärningsö

Tärningsö – när vattnet är lågt kan man gå ut till ön och
få fin utsikt över Skatelövsfjorden. Obs! Fågelskyddsom-
råde söder om ön.

Skatelöv kyrka

Skatelövs gamla kyrkogård strax sydost om kyrkan.
Gamla kyrkogården är en mycket vacker plats med
intressanta gravar. Bredvid prästgården/gamla kyrko-
gården finns en båthamn och rastplats med ramp för
bland annat fiske.

Ekebacken 

Gravfält med Ubbes grav i form av skeppssättning. 

Grimslövs by

Ekhagens kurs och konferens, naturstig, speciell by-
miljö med gammal allé.

Husebymaden

Husebymaden – naturreservat med rastplats och fågel-
torn. Utmärkt sikt över maden och dess fågelliv.

Agnäs – naturreservat

Till sist något om avstånden 

• Den markerade delen med alla dess avstickare 
är cirka 35 km lång.
• Väljer du bort avstickarna blir det cirka 30 km.
• Vill du bara cykla stora vägen, Huseby – Väghult 
– Vrankunge – Torne – Skatelöv – Huseby blir det 28 km. 
• Tar du vägen över Grimslöv tillkommer cirka 5 km.
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