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Sövdesjöns badplats
Från väg 11 mellan Veberöd och Sjöbo: sväng av mot Blentarp. 
Från kyrkan i Blentarp står det skyltat mot Sövdesjön.
P N55.58939 E13.66589    

9 stättor

Sövde musteri, https://sovdemusteri.se/  
Bastubåten i Sövde, https://www.sovde.se/index.php/bastubaten 

RUNDVANDRING 18  - 11km
Sövdesjön runt 

Sövdesjön
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Sjölandskapet har mycket att erbjuda. Vid de västra och södra delarna av 
Sövdesjön finns böljande beteslandskap. Kullarna vid Navröd visar spår 
efter den stora sandflykt som präglade området efter skogsröjning, intensiv 
odling och överarbetning. På vintern gästas området av hundratals vildgäss. 
Det finns även goda chanser att se kungsörn i området. I de östra delarna 
växlar skogarna från sandiga tall- och ekskogar till resliga bokskogar med ett 
stort antal äldre, mycket grova träd. Längs den välbevarade bygatan i Sövde 
ligger gamla charmiga gathus i puts och korsvirke. Sövde kyrka är medeltida. 
Kyrkogården ligger förtrollande vackert på en halvö i Sövdesjön väster om 
kyrkan. I det gamla mejeriet, strax intill kyrkan, finns idag ett musteri. 
Vandringen i sig är tämligen lättgången, undantaget ofta våta, sanka parter 
mellan Holmabacken och Navröd samt många och svåra stättor. Dessutom 
är en stätta felplacerad i förhållande till en spång över ett dike vid G. Vid 
blötväder rekommenderas kartbildens röd-markerade vandringsalternativ 
mellan C och F.  

Vandringen följer till en början Skåneledens orange markeringar medurs förbi badplatsen, 
genom byn till den lilla fiskehamnen. Fortsätt utmed leden genom skog, förbi hagar till 
Snogeholms strövområde. 

A. Saxerödsgården passeras. Strax därpå nås Tockarpsbadet. Det orange spåret viker av 
inåt skogen, denna vandring fortsätter dock vidare längs Navrödsvägen i samma riktning 
som tidigare. När vägen delar sig väljs det högra alternativet. Två boningshus passeras, 
snart kröker vägen uppför. På höger hand ligger en enefälad. När högsta punkten nås, 
fortsätter vandringen över en metallstätta in i denna fälad. På en utsiktspunkt ligger en 
mölleruin.

B. Vid ruinen följs det gula spåret nedför fäladsbacken, tvärs genom hagen och genom 
en grind på andra sidan. Därefter går vandringen vidare längs en tvåspårig skogsväg, även 
denna gulmarkerad. Gå igenom ett skogsparti sedan erbjuds åter en vacker utsikt över 
sjön. En inhägnad betesmark kantar strax höger flank.

C. I bortre, övre hörnet av betesmarken finns en ingång i hägnaden. Gå igenom, de gula 
markeringarna lämnas därmed. Ta sikte diagonalt på en stätta i nedre delen av hagen.

D. I vassen finns en spång över en liten bäck som skall korsas. Följ sedan bäcken ett 
fåtal meter och begagna en stätta. Följ strandkanten i den mån underlaget tillåter till en 
närliggande stätta bestående av två bräder mellan eltrådar.

E. Stega över! Våtmarken kan vara något besvärlig under vår och höst.  Hoppa mellan 
tuvorna, men kasta även blicken upp mot skyn; kungsörnen kan just här ses segla 
majestätiskt över skyn. 
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F. Ta kurs på Holmabacken. Det finns ett antal stigar att välja mellan. De flesta är 
upptrampade av nötboskap. Ta sikte/nyttja på en övergång/stätta över eltrådar belägen vid 
strandkanten. 
 
G. Håll kurs på nästföljande övergång/stätta belägen intill ett dike. Spången över diket är 
märkligt nog placerad en bit från stättan. Strandkanten är vintertid mycket populär bland 
vildgäss och brukar vara belamrad med gåsfjädrar.

H. Vid strandkanten framöver ligger en grön, inhägnad pumpstation. Passera till vänster 
om denna och gå mot skogsbrynet. Nästa stätta ligger bakom en tät björkdunge invid 
stranden. 

I. Strövtåget fortsätter på andra sidan stättan, gå genom ett litet skogsparti. Efter ett par 
hundra meter i nordlig riktning mynnar stigen ut i på tvåspårig skogsväg. 

J. Håll vänster! Efter några hundra meter nås en vändplats och vägen breddas. Fortsätt 
rakt fram till ett T-kors där en tillfartsväg från en gård ansluter. Ta vänster!

K. I nästföjande vägskäl anknyter åter det orange spåret, SL. Följ SL runt ett öppet fält, 
förbi Prästabadet och Klingavalsån, tillbaka mot utgångspunkten.
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