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Gödelövs rhododendronrunda – 5 km 

 

 

 

Vårrunda eller kanske försommartur. Efter 1,5 km ser man områdets berömda 

rhododendronbuskage. 

 

 
 

Trots den korta rundan är det rätt tufft, framförallt andra halvan. 

 

Man kan avbryta rundan vid uppgången till ”Lunds universitets astronomiska 

observatorium” och gå rakt mot bilen. Då blir rundan lite under 3 km och 

betydligt snällare. 

 

Genvägen är att man följer den svara pilen enligt bilden ovan. 
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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 på grusvägen. På vänster sida finns en omarkerad parkeringsplats för 10 bilar. 

 

Rundan utgår ifrån denna parkeringsplats. 
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Gå förbi en skylt om Motortrafik förbjuden, med tilläggsskylt: Gäller ej behörig trafik. 100 

meter framåt och håll vänster på grusvägen. Efter svängen gäller det att vara uppmärksam. 

 

100 meter framåt till. Gå till vänster på en omärkt stig, första stegen är neråt. Denna 

skogsstig ska följas, fram mot ett hus. Man ska följa den stig som är mest upptrampad. 

 

Vid liten väg nära huset, gå åt höger. En hel del stickspår kommer, men man ska följa den 

logiska vägen rakt fram, dvs den stig som är mest upptrampad. 

 

Ser man i omgivningarna syns resterna av en terrängbana (för hästar). 

 

 

 
Ett fikabord kommer och här finns det enorma rhododendronbuskaget. Blommar vanligtvis i 

början av juni. 

 

Framme vid vägen, gå åt höger och du belönas med ett motlut. Nu ska vi vara på denna 

grusväg fram till nästa korsning, ca 1 km. 
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Väl framme vid vägkorsningen, gå åt höger. Håll utkik efter en asfalterad väg till vänster, där 

är en bom i början av vägen. 

 

Ska man ta den kortare rundan är det rakt fram nu (svart pil). Annars gå in på den 

asfalterade vägen. En 400 meter lång uppförsbacke kommer. 

 

I slutet av backen går man över en färist. En skylt på byggnaden visar att man är vid ”Lunds 

universitets astronomiska observatorium” Passera en kupol på höger sida och en på vänster. 

Till vänster på stigen, efter sista byggnaden och nu bär det av neråt. 

 

 

 
Håll vänster i stigkorsningen för att fortsätta neråt. 

 

Fram till grusvägen och ta till höger, följ genom högerkurvan. Här stannar man 100 meter. In 

till höger på nästa omarkerade stig. Denna kommer precis innan viltstängslet börjar. 

 

Rakt fram i ett litet stigkors, dvs över en ännu mindre stig än den vi går på. En lättare stigning 

kommer. 

 

Sväng vänster i nästa stigkorsning och in på en lite bredare stig. 
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Till höger i triangelkorset, en riktigt tuff stigning kommer. 

 

Vänster i stigkorsningen, skylten ”Färist” syns 10 meter framför svängen. Man ska inte ut på 

asfaltsvägen, utan ta vänster på stigen och följ brant neråt. 

 

 

 
Över grusvägen och in i skogen direkt på andra sidan. 

 

Genom en plattare skogsbit, fram till parkeringsplatsen och bilen. 

 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 

 

Gödelövs rhododendronrunda 


