Cykla på
En inspiration till cykelupplevelser på
Kustvägen Sydost!
Att resa per cykel en sommardag och känna dofterna av
blommande rosor är en upplevelse som man kan ta med
sig och leva på hela året. När du cyklar på kustvägen
kommer du att mötas av en mosaik av färger, dofter och
fågelsång, av spännande miljöer och människor. Här
finns tystnad och stillhet men också ett varierat utbud
av aktiviteter, trevliga fikaställen och upplevelser.
Den här cykelkartan är tänkt som en inspiration till att
upptäcka vår kustväg, men du kan säkert hitta nya fina
turer när du bekantat dig med omgivningen.
Våra cykelsidor på internet hittar du här:
http://visit.kustvagensydost.se/wp/startpost/cykla/

Bröms med naturreservatet Höga sand
Violett runda 19km
Start från Kristianopel

Turens mål är fredstenen i Bröms, där det första mötet
hölls den 8 februari 1645 som sedan ledde till freden
mellan Sverige och Danmark.
Du cyklar från Kristianopel genom den lilla stadsgatan
som sommartid doftar alldeles fantastiskt av alla rosor
i trädgårdarna. Resan norrut tar dig förbi Avaskär som
under medeltiden var en av Danmarks minsta städer. Vid
gamla folkparken Masten tar du av till höger in på Norra
Kustvägen, en trevlig väg med bondgårdar och odlade åkermarker. Efter någon km når du Höga Sand, ett
naturreservat som är väl värt ett besök. Naturreservatet
omfattar de sandiga och mestadels tallbevuxna delarna

Möllehall - Fågelmara
Gul runda 18km
Även denna tur startar i Kristianopel och du tar vägen ut
mot Fågelmara, i höjd med Stensborg tar du av till höger
mot Möllehall, där vägen delar sig tar du till vänster mot
Möllehall. Passera Söremåla och ta till vänster och sedan

Olsäng - Björkenäs
Grön runda 23km
Det här är cykelturen som innehåller 2 tillfällen till bad.
I Björkenäs vid campingen kan man bada och om du
tar avstickaren ner till Släktgården i Olsäng finns också
badmöjlighet. I Olsäng är det stor chans att du kan få
syn på sälar.

Kustvägen Kristianopel - Torhamn
Marinröd runda 55km
Start från Kristianopel

Från det lilla pittoreska Kristianopel tar du vägen
västerut mot Fågelmara, efter någon km svänger du av
mot Torhamn. Vägen slingrar sig utmed kuststräckan,
av och till kan du se Östersjön glittra i solen, och vill
du kan du ta en liten avstickare ner till havet, det finns
flera små vägar som kan ta dig ner till havet. Kustvägen
du cyklar på är en del av den historiska Littorinavallen.
In mot fastlandet är det oftast mycket stenigt där
inlandsisen lämnade av sten, på sidan ner mot Östersjön
är det sandjord och betydligt bördigare.
Ett pärlband av små byar väntar dig hela vägen ner till
Torhamn, och byarna sträcker sig från havet i öst och in
mot skogen i väst. Bönderna i byarna höll förr i tiden en
väg ner till havet så i varje by finns oftast möjlighet att
nå till havsstrand.
Ankommen till Olsäng kan du cykla ner till Släktgården i Olsäng, gårdsägaren Per-Ola har gjort det lätt för
besökare att ta sig ner till havet, där det finns möjlighet
att ta sig ett svalkande dopp och kanske få syn på sälar.
Gårdsägaren ser gärna att du lägger en liten grindslant
som tack när du tar dig ner till stranden.

Stenshamn och Utlängan
Grönblå tur.
Till Stenshamn tar du dig båtledes, det går båtar från
Torhamn och Yttre Park. Om det finns plats på båten
kan du ta med egen cykel, men annars kan du hyra

Hällrisningar och naturreservat.
Blå, Grön och Cyan runda 36 km.
Start från Torhamn.

Torhamn till Möckleryd (ca 3km). Hällristningar Hästhallen, Fläskosastenen och Hjorten. Hjorten är svårtillgänlig i ett kuperat område med stenmurar och buskar,
så du behöver nog be någon om hjälp att hitta om du inte
är bekant med området. Från Möckleryd till Lövängarna
i Steneryd är det ca 700 m. Naturresevart Lövängarna.
Fantastisk flora och hamlade träd.
Du tar sedan vägen Steneryd - Branthalla - Hallarum,
(ca 5 km) med flera stora naturreservat, Färskesjöns naturreservat på höger sida, Stora Roms naturreservat på
vänster sida och Hallarums naturreservat vänster sida.
Cykla sedan Hallarum mot Färskesjöns naturreservat på
östra sidan av sjön (ca 4 km) lummig cykelväg i det tysta.
Färskesjön ca 2 km hjorthäng på vänster sida sväng vänster ca 700 m mot Blaklycke. Efter stärkelsefabriken ca
300 m en större väg. Ta höger mot Koungshamn ca 20 m
och parkera din cykel och ta dig upp genom den markerade stigen upp mot Purfürstska klippan. Hällristningar
som bland annat visar en räv, skepp och andra figurer.
Låt fantasin fara iväg - fanns det giraffer på denna tid?

Ytterön Hästholmen
Rosa tur.
Till Ytterön tar du dig med den lilla bilfärjan från Yttre
Park. Kommer du med cykel betalar du inte färjeavgift,
har du ingen cykel så går det bra att hyra vid färjeläget.
Öarna bildar ett av Blekinges största naturreservat och

av litorinastrandvallen längs sträckan mellan Eriksholm
och Trolleboda. Den naturliga processen med vindburen
sand skapar unika livsmiljöer för växter och djur.
Efter Trolleboda tar du åter till höger och snart är du
framme i Bröms. Mitt i den lilla bäcken hittar du ön som
var ingenmans land och där fredsfördraget slöts.
Vid parkeringen kan du läsa om Brömsehus och ta en
promenad till platsen där Brömsehus låg en gång i tiden.
Längre upp på vägen finns en gårdbutik där du kan köpa
förska grönsaker och glass.
På cykeln igen kör du tillbaka en bit och över E22 till
Brömsebro. Där kan du köpa med dig otroligt god rökt
fisk av alla slag, eller kan du sitta en stund och avnjuta
rejäla smörgåsar i den lilla fiskerestaurangen.
Vägen går nu åter över E22 mot Råsen och tillbaka till
Norra Kustvägen som tar dig åter till Kristianopel.
höger. Följ vägen fram till Fågelmaravägen, och ta av mot
Fågelmara. Framme i Fågelmara tar du vänster ut på
E22, det finns cykelväg på E22, cykla mot Karlskrona till
du ser en skylt som pekar mot Fågelmara Gård. Ta vägen
mot Fågelmara Gård, en grusväg, men mycket vackert
att se och upleva. Nästan framme vid Fågelmara gård
når du vägen som tar dig åter tillbaka till Kristianopel.

Cykelturen går mestadels på asfalterad väg, med ett litet
undantag när du korsat E22. Turen bjuder på slingriga
vägar och underbar natur. Du får uppleva både tallskog
och bokskog. Många fina gårdar längs vägen, och möjlighet att stanna med fikakorgen. Turen är ganska lätt att
följa men tänk på att ta till höger vid första vägvalet när
du korsat E22 andra gången.

I Olsäng dyker också den första gårdsbutiken upp, där
handlar du främst grönsaker producerade på gårdarna
i Olsäng. Längre ner i Olsäng hittar du Lavendelgården
och en gårdsbutik. Sedan följer byarna tätt, i Orranäs
kan du köpa ljuvligt god och prisbelönt gårdsost. Attanäs
erbjuder gårdsproducerat nötkött och längre fram kan
du kanske köpa lite ekologiska grönsaker.
Efter Attanäs ligger Björkenäs, där finns en liten trevlig
camping, med fin badplats och kiosk, kanske ska du slå
upp ditt tält här? Efter Björkenäs väntar en lummig färd
genom bokskog innan du kommer fram till Svanhalla,
ta gärna en avstickare ner till Svanhalla hamn, en av
många små fiskehamnar från förr. Längre bort i Svanhalla finner du en gårdsbutik med färska grönsaker.
Vägen leder nu mot Truseryd och Sandhamn, ta gärna
en tur ner till Sandhamns hamn, en gammal fiskehamn
där det fortfarande finns aktiva fiskare, på restaurangen
där kan du få en bit vällagad mat.
Efter Sandhamn ligger slutmålet Torhamn, besök Torhamns Kyrka och titta på Gunnar Torhamns fantastiska
och imponerande altartavla. Ta sedan vägen ner till Torhamns hamn med det nyöppnade fiket och porten till vår
den otroligt fina östra skärgården. Från Torhamn kan du
också ta skärgårdsbåten till Karlskrona.

cykel i Stenshamns hamn. Inte så många vägar att välja
på, men mycket vackert att upptäcka på dessa vackra
skärgårdsöar. På Utlängan kan du välja att ta till höger
och då kommer du till fyren och sedan ner till en trevlig
liten badplats. Tar du av till vänster åker du på den lilla
byvägen kantad av trevliga skärgårdsgårdar.

Cykla mot Konungshamn, sväng höger ut på ”kustvägen”
mot Torhamn. Efter ca 1,5 km cykeltur ligger Sibbaboda
sanddynor där det finns myrlejon. Från Sibbaboda till
Svanhalla ca 800 m. Här finns också hällristningar öster
om vägen. Cykla ned till Svanhalla hamn och möt havet,
åter mot Truseryd ca 2 km på en slingrande väg genom
ett lantbrukslandskap. Truseryd till Sandhamn ca 2 km.
Från Sandhamn till Torhamn ca 2 km. Besök Torhamns
Kyrka och titta på Gunnar Torhamns fantastiska och
imponerande altartavla.
När du är i Torhamn Kan du cykla ut till Torhamns
Udde och beskåda de kvarvarande resterna av det gamla
hedlandskapet och den oändliga horisonten, den vackra skärgården och inte minst den yttersta punkten på
fastlandets sydostspets. Fågellivet är fantastiskt, en av
landets förnämsta fågellokaler. Ta dej ett dopp från piren, ”Uddabryggan” med fin sandbotten.
Cykla vidare till Torhamns hamn med de karaktäristiska raden av sjöbodar eller stanna upp och ta en tur med
skärgårdsbåten ut till öarna.
Har du blivit varm och vill ta ett bad, finns flera möjligheter till bad vid Pettersvik intill hamnen eller vid
Gisslevik ca 1,5 km väster om kyrkan mot Jämjö.

bjuder på många ursprungliga kulturmiljöer. Bröderna
Mårtenssons båtvarv är berömt för sina jaktkanoter och
blekingsekor och väl värt ett besök. Allt står kvar precis
som då det var full verksamhet och här anordnas varje
sommar en traditionell dag. Längst ut på Hästholmen
finns spännande minnen från tiden då platsen var ett
aktivt försvarsområde.

Symbolen visar var
du kan hyra cykel
Den här cykelkartan är framtagen som en del av
projektet Förstudie Offensiv destinationsutveckling Kustvägen Sydost/Östra skärgården som finasieras av
Länstyrelsen Blekinge Län, Region Blekinge, Karlskrona
komun och Företagarföreningen Kustvägen Sydost.

