
 

 

Cykeltur Landskrona nord 

 

Alla turer utgår från Landskrona museum. Cykelturerna är markerade i gult. Kartan bygger på material från Trafikverket och 
Lantmäteriet. Aktuell i maj 2021. Produktion kartan: Lund Naturskyddsförening. 

Landskrona – Härslöv - Glumslöv (23 

km, moturs är rekommenderad)  

En cykeltur till Härslöv via Lekplats Storan och sen till 

Glumslöv, för att återvända till Landskrona via 

Erikstorp och Borstahusen.  

Vägbeskrivning: Börja vid Landskrona museum, och 

cykla via Eriksgatan & Norra Infartsgatan, och sen till 

höger till Midhemsvägen och Pilåkersgatan till Lekplats 

Storan. 

Lekplats Storan: En lekplats man inte vill missa om 

barnen är med! 

 

Vägbeskrivning: Fortsätt genom Landskronas största 

koloniområde Kopparhögarna mot Säby. 

Vid kyrkan i Säby finns kyrkogården varav 35 gravar är 

märkta som kulturgravar.  

 

Vägbeskrivning: Cykla sedan mot Härlslöv, och i byns 

korsning till vänster mot Olstorp. Korsa Vallåkravägen, 

och missa inte grusvägen efter exakt en kilometer till 

vänster. Eller gör det om du vill göra en umväg via 

Tomatenshus i Vallåkra, eller varför inte en fika hos 

Miss Alice.  

Snart kommer man fram till Glumslövs golfbana och en 

rad bronsåldersgravar. Hela vägen från Olstorp bjuder 

på många fina vyer.  

Väl i Glumslöv passerar man vid stationen under 

motorvägen och kommer fram till byns affär. Tid för 

glass?  

 

Vägbeskrivning: Via Glumslövsvägen rullar man ner 

till Landskrona, från cykelsadeln har man en magnifik 

utsikt över dalgången med Ven ute i sundet. Glöm inte 

att ta till höger vid Hildesborgsvägen för att nå 

stranden, samt Hildesborgs dalar, ett naturreservat. 

Dalgången är väl värt ett eget besök.  

 

Följ sedan kusten söderut mot Landskrona. Här och 

norrut ger backafallen en dramatisk kustlinje. 

 

 
 

Vägbeskrivning:  En fin gång- och cykelväg tar oss 

sedan söderut via Borstahusen. Här kan det vara läge 

för ett bad. Färden vidare går utmed Exercisfältet, ett 

hedartat område som även det är skyddat som 

naturreservat. Landskronas gamla koloniområde är 

speciellt och här kan man beundra fina välskötta 

trädgårdar. På väg tillbaka till utgångspunkten passerar 

man också det gamla citadellet med sina vallgravar. 

https://www.landskrona.se/nyhetsarkiv/storan-oppen-for-lek/
https://kopparhogarna.com/
https://www.svenskakyrkan.se/landskrona/saby-kyrkogard
https://tomatenshus.se/
https://missalice.se/


 

 

 
 

 

 

 


