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Näsbyholmssjön runt - 6 km 
 

 

Näsbyholmssjön invigdes den 10 maj 2004 av Kung Carl XVI Gustaf. 

Återskapandet av sjön begränsades till ca en tiondel av dess ursprungliga 

utbredning och förlades till den så kallade Svenstorpsviken. 
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Vägbeskrivning ifrån Malmö. 
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Utgå ifrån P-platsen och gå till vänster på asfaltsvägen. Innan man kommer fram till stora 

vägen mot Skurup finns en grusväg att ta in på till vänster. Fortsätt denna grusväg tills vägen 

tar slut, se rakt fram mot träden och du ser en öppning bland träden. Gå in i skogen där. 

 

En smal liten gång leder dig igenom mot en större stig. Framme i stigkorsning ser du en liten 

röd pil på vänster sida. Ta till vänster in på smal skogsstig med högt gräs. Efter ca 100 meter 

ser man sjön och följ liten stig åt höger. Vid nästa stigkorsning vid ett viltstängsel ska du ta åt 

höger. När nästa stigkorsning nås, se åt höger och du kommer se den röda pilen, gå inte till 

pilen utan gå vänster. 

 

Efter 400 meter gå till vänster in på traktorvägen. Det går att gå rakt fram men den stigen är 

inte lika fin. En grusväg kommer och vi fortsätter rakt fram och ett vackert pumphus kommer 

att synas på höger sida. Innan pumphuset ser du en bänk och vid bänken är där en 

minnessten ifrån den dagen då kung Kalle återinvigde sjön. 

 

På höger sida efter pumphuset är ofta många får ute och betar. Har du sett så många får 

någon gång? Fortsätt rakt fram och en mindre sjö kommer på vänster hand. Här kan man se 

hundratals fåglar. Kanske har du tur att höra ljudet när dessa lyfter. Det är imponerande. 

 

Vägen svänger åt vänster och efter 100 meter kommer en vägkorsning där vi går åt vänster. 

Nu är vi ute på en betydligt större grusväg. I T-korsning ta åt höger (privat väg åt vänster). Gå 

800 meter innan nästa korsning kommer där vi följer asfaltsvägen till vänster och efter 

nästan 1 km kommer P-platsen vandringen utgick ifrån. 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 
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