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Gödelövs Planterstensrunda, mellan – 10 km 

 

 

Mestadels på grusvägar, men med en avvikare in i skogen för att titta på 

minnesstenen vid Svartedamm. 

 
 

Denna runda är på grusvägar, förutom instickaren vid Svartedamm. Passar 

mycket bra för stavgång. 
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Utgå ifrån Genarp. Kör norrut på Gödelövsvägen, sväng höger på Kullavägen, mot 

Kullatorpet. Asfaltsvägen blir till en grusväg. 

 

 

 
Kör 1 km, in på grusvägen till vänster. Här finns en omarkerad parkeringsplats för 10 bilar. 

 

Skulle man köra lite längre på grusvägen man svängde in på, kommer det en skylt om 

Motortrafik förbjuden, med tilläggsskylt: Gäller ej behörig trafik. 

 

Rundan utgår ifrån denna parkeringsplats. 
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Gå tillbaka på vägen man svängde in från, ta till vänster. Första väg till höger. Förbi skylt om 

Motortrafik förbjuden, med tilläggsskylt: Gäller ej behörig trafik. 

 

Passera en väg till vänster, sväng nästa vänster. 

 

Nästan direkt kommer en MTB slinga in till vänster. Svartedamm syns snart på höger sida. 

200 meter efter man lämnade grusvägen kommer en liten stig till höger. Gå in på den. 

 

Snart ser man rundans minnessten. Då det inte går enkelt att gå runt dammen, vänd tillbaka 

samma väg mot grusvägen. Väl framme, sväng vänster. 
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Svartedamms plantersten 
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Fortsätt lite drygt 1 km och en T-korsning kommer. Sväng vänster. 

 

Ignorera vägen efter 600 meter, utan sväng andra till vänster. 

 

 

 
Två vägar mot höger går man förbi. Den tredje, ca 700 meter sedan vänstersvängen, går 

man dock in på. 

 

Vid första vägskälet snuddar man vid Skåneleden och dess orangea markering. 
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Förbi skylt om Motortrafik förbjuden, med tilläggsskylt: Gäller ej behörig trafik. Följ 

uppförsbacken i en kilometer, på vägen uppför går man förbi en väg till höger. Skylt om 

Motortrafik förbjuden, med tilläggsskylt: Gäller ej fordon med tillstånd. 

 

Sväng vänster på nästa grusväg. På höger sidan kan man se Motortrafik förbjuden, med 

tilläggsskylt: Gäller ej fordon med tillstånd. Höger på första grusväg och höger på nästa med. 

Nu är man inne på blåa spåret. 

 

 

 
Blåa spåret går åt höger, men vi stannar kvar på vägen, lite snett åt vänster. Över en liten 

väg. Efter dryga kilometern kommer en nerförslöpa, sväng vänster i grusvägskorsningen. 

Över en liten väg. Man kommer tillbaka till korsningen vi var vid för 1,5 kilometer sedan. 

 

Gå till höger och in på blåa spåret. 
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Man slår följe med blått spår ca hundra meter. Blå försvinner in i skogen, men vi fortsätter 

till nästa korsning. 

 

Gå till höger, efter 1 km, ta till vänster. En asfalterad väg passeras mot vänster. (Det är upp 

till Lunds Universitet observatorium.) 

 

Vägen delar sig, håll höger. Sväng höger en sista gång. Snart ser man parkeringsplatsen 

rundan utgick ifrån. 

 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 
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