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Upptäck Hörby!

• Här hittar du inspiration och tips på aktiviteter och sevärdheter 
att göra i Hörby kommun och omnejd. 

• Läs om de bästa utflyktsmålen inför ditt besök och hitta något 
för hela familjen i denna guide.

Kund- och servicecenter
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I Hörby kommun finns vandringsstigar och leder längs omväxlande natur,
sjöar och kulturhistoria. För dagsvandringar finns exempelvis Fulltofta och 
Önneköp med underbara slingor på olika distanser. 

Om du lockas av flerdagsturer kan du ta dig fram på Skåneledens Nord till 
Sydled eller Ås till Åsled genom området. 

Vandra i Hörby och omnejd
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FULLTOFTA

Fulltofta strövområde är ett vandringsparadis i Hörby 
kommun. Landskapet är omväxlande med djupa skogar, öppna 
gläntor och hagmarker, vida fälader med mäktiga ekar, små och 
stora dammar och flera små bäckar.

Här finns Fulltofta Naturcentrum med utställningar om naturen, 
café, konferenslokal och aktiviteter. Stiftelsen Skånska Landskap 
erbjuder här fjorton olika markerade vandringsleder på upp till 
ca 15 km, men här finns inga cykelleder. Skåneledens rundslinga 
Unos runda passerar också här.

Flera stigar är tillgänglighetsanpassade för rullstol och barnvagn.
Karta Fulltofta strövområde

https://www.skanskalandskap.se/media/3456/karta_folder_fulltofta_webb.pdf
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RINGSJÖN

I området runt Ringsjön finns möjlighet för flera kortare 
vandringar.
Fulltofta Häggenäs är populära Fulltofta strövområdes mindre 
kända del. Här finns en tillgänglighetsanpassad strandpromenad 
som tar dig ut till en fågelrik utsiktsplattform. 
En ny naturstig på ca 1,5 km finns också att vandra vid Fiskarhus. 
Picknickställe med sjöutsikt utlovas.
Storkhägnet är ca 1 från parkeringen. Här kan du ansluta till 
områdets längsta vandringsled på 17 km.
Karta Fulltofta strövområde

https://skanskalandskap.se/media/3966/naturstig-fiskarehus-fulltofta.pdf
https://www.skanskalandskap.se/media/3456/karta_folder_fulltofta_webb.pdf
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ÖNNEKÖP

I området runt Kölleröd och Önneköp finns utpekade slingor som 
passar för såväl vandring och cykling. Bäst för vandring är Olofs på 8 
km och Pickelhattakroken på 7 km. Olofs tar dig genom naturmiljöer 
rika på kulturlämningar. Pickelhattakroken tar dig runt i närheten av 
naturreservatet Fjällmossen som är orrarnas sydligaste tillhåll. Båda 
går huvudsakligen blandat på asfalt och grus längs de varsamt 
trafikerade vägarna öster om Hörby.

I Önneköp finns lanthandel, matställen och annat. Passa även på att 
besöka Östra Sallerups kulturhus och 1600-talsparkenom du är i 
området.
Kulturstråket (karta)

http://hotspotkollerod.se/cykla/
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Nära Hörby

Skåneleden SL2-9 mellan Bjeveröd och Hörby Ringsjöstrand på 17 km 
tangerar Hörby tätorts norra del i reservatet Hörby fälad. Etappen går 
på stigar genom skogrikt strövområde och passerar Fulltofta 
Naturcentrum. Spänger leder dig ut i det annars otillgängliga och en 
övergiven banvall lotsar förbi öppna marker.

9 Bjeveröd – Hörby Ringsjöstrand (skaneleden.se)
Hörby fälad är ett tätortsnära naturreservat som ligger på 
gångavstånd strax nordväst om Hörby. Skåneleden (SL2 nord till syd, 
etapp 9) passerar genom reservatet och här finns även andra 
småstigar som tar dig runt i fäladen. Parkering finns vid Hörby 
sportcenter alldeles intill reservatet. Närmaste busshållplats, 
Magistergatan, ligger i Hörby cirka 1 km från reservatet.
Info Hörby fälad

Råby hällor är ett tätortsnära naturreservat med ängar, betesmarker 
och blandlövskog som korsas av två raviner. Det är rikt på 
fornlämningar och innehåller bland annat rester av gammal 
åkermark, odlingsrösen och en sten med skålgropar. I norra delen 
löper en promenadstig genom området.
Info Råby hällor

https://www.skaneleden.se/etapp/9-bjeverod-horby-ringsjostrand
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/horby/horby-falad.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/horby/raby-hallor.html
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Skåneleden Nord till syd
Skåneledens Nord till sydled har etapper 6-12 genom MittSkåne. 
Du tar dig norrifrån in i Frostavallen. Du är nära bebyggelse som 
knappt märks ändå. Vidare tar du dig österut in i norra delen av 
Fulltofta vid Bjeverödsdammarna. I Fulltofta finns Unos rundled 
på 10 km. Vandrar du vidare möter du kanske solnedgången vid 
Ringsjön. Du fortsätter åt sydväst och genom Rövarekulan. Efter 
att ha passerat Hjularöds slott är du i Harlösa och kan fortsätta 
söderut mot Krankesjön.
Skåneleden Nord till syd

Skåneleden Ås till ås
Skåneleden SL3 Ås till ås passerar MittSkåne via etapperna 7-12. 
Du kan ta dig från Söderåsens nationalpark in i MittSkåne via 
vulkanresterna i Allarps bjärs naturreservat. Du vandrar sedan 
genom Frostavallen till Fulltofta strövområde förbi den 
mytomspunna Onsvala källa och Fulltofta Naturcentrum. Härifrån 
går du österut längs Linderödsåsens södra sida där bebyggelsen 
är sporadisk. När du når Rebbetuaröd har du kommit ut ur 
MittSkånes och börjar närma dig Österlen.
Skåneleden Ås till ås

https://www.skaneleden.se/delled/sl2-nord-till-syd
https://www.skaneleden.se/delled/sl3-as-till-as
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FROSTAVALLEN

Frostavallens strövområde i Höörs kommun är bokskogar, glittrande 
sjöar och öppet landskap. Bokskogen dominerar i området och på våren 
är marken täckt av vitsippor. Rester av gamla vulkaner och rasbranter 
finns i området. Dagstorpssjön och Vaxsjön lockar till bad och lek och i 
området finns ett flertal spännande vulkanlämningar.

Stiftelsen Skånska Landskap och Höörs kommun erbjuder flera 
markerade vandringsleder i området mellan ca 3-10 km. 
Pilgrimsleden och Skåneleden passerar området.
Karta Frostavallens strövområde

https://www.skanskalandskap.se/media/3689/kartfolder-frostavallen-2019.pdf
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Solen i ansiktet, vinden i ryggen och vackra landskap som 
passerar förbi. Mys-trampare eller MTB-cyklist, här är det perfekt 
för alla att cykla. Alla turförslag går i lugn blandtrafik och har 
någon del på trevliga grusvägar. 

CYKLA

Ringsjön runt – en skånsk cykelfest
Ringsjön Runt är ett cykellopp för hela familjen som går av 
stapeln på försommaren varje år. Här finns fyra rundor som 
sträcker sig mellan 35 och 120 km.
Ringsjön Runt

http://www.ringsjonrunt.se/
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ÖNNEKÖP

Cykelslingorna i området runt Kölleröd och Önneköp gör det lätt för 

dig som besökare att hitta ditt eget favoritställe längs de varsamt 

trafikerade vägarna öster om Hörby. Slingorna inbjuder till cykling 

på upp till 2 mil men passar även för vandring. Flera går bra att 

kombinera för den som vill cykla ännu längre. Olofs och 

Pickelhattakroken är däremot bättre lämpade till vandring.

Önneköps Lanthandel erbjuder cykeluthyrning, alla cyklar är av 

dammodell och cykelhjälmar ingår. Cykelkorg finns på alla cyklar 

och även barnsitsar finns.

Kulturstråket

http://hotspotkollerod.se/cykla/
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Banvallsled Hörby – Kristianstad

Banvallen mellan Hörby – Tollarp – Kristianstad är 43 km lång och 

går längs med asfalt- och grusvägar, på smalare och bredare spår. 

Under turen får du njuta av gamla stationshus och banvaktsstugor 

och uppleva vackra Linderödsåsen och slättlandskapet mot 

Kristianstad.

Hörby – Tollarp – Kristianstad

Linderödsåsen 52 km
Turen börjar i Hörby och tar dig upp upp upp för den gamla 
banvallen till Linderöd. Här svänger du av mot Kilhult där du hittar 
Bike point Lina & Evas lanthandel. Sedan planar det ut ett tag tills 
du når Önneköp med lanthandel, bageri och matservering. Sedan 
går det mest nerför hela vägen tillbaka till Hörby. Vill du ta dig hit 
med tåg gör du turen lite längre och börjar i Höör.
Gpx hittar du här som kan öppnas i kart- och träningsappar.

http://cyklabanvall.nu/en/top/normalspariga-jaernvaegar/oestra-skanes-jaernvaegar%2C-kristianstad-hoerby/
http://www.visitmittskane.se/wp-content/uploads/2022/02/mittskane-linderodsasen.gpx
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Lilla Ringsjöleden 51 km
Turförslaget på 51 km låter dig möta Ringsjön och allt vad den är. 
Här finns flera boenden, spa och god mat. Upptäck gärna 
Ringsjöns alla sidor med en båttur eller ett dopp. Börjar du i Höör 
rullar du söderut mot Sätofta. På små vägar tar du dig fram 
mellan villor, stugor och storkbon. Söder om sjöarna cyklar du 
nära sjön. På små vägar cyklar du österut innan du börjar klättra 
upp på höjden som ger dig vacker utsikt över vattnet på flera 
platser. En Bike point finns i Höör på Stiftsgården Åkersberg, här 
går det utmärkt att bo, äta och besöka spa. Tåget går direkt till 
denna tur i Höör och Stehag.
Gpx hittar du här som kan öppnas i kart- och träningsappar.

http://www.visitmittskane.se/wp-content/uploads/2022/02/mittskane-lilla-ringsjoleden.gpx
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Stora Ringsjöleden 188 km
Turen är kanske värstingen för dig som vill cykla långt och länge. Den 
är också för dig som vill uppleva hela MittSkåne i dagsetapper och bor 
på olika ställen. Du börjar exempelvis vid Eslövs tågstation och cyklar 
mot Ringsjön. Njut av en fantastisk utsikt över vattnet, Skånes pärla, 
innan du fortsätter genom Stehag förbi Trollenäs slott genom 
Mölleriket, delvis på grusvägar. Efter Tjörnarp börjar backarna men de 
är väl värda vyerna. Här finns flera chanser till bad innan du är högst 
uppe på Linderödsåsen. Här uppe hittar du en Bike point vid Lina & 
Evas lanthandel. När det börjar bära av neråt når du Önneköp med 
lanthandel, restaurang och bageri. På mindre vägar tar du dig nedåt 
mot Vombsjösänkan förbi Hjularöds slott. Vid Bligehöj ser du ut över 
hela slätten. Efter en brant backe ner når du Kävlingeån som du korsar 
över innan du följer den hela vägen till slottstrion Svenstorp, Örtofta
och Ellinge. Här finns även Bike point vid Bränneriets gård. Strax 
därefter är du tillbaka i Eslöv. Turen knyter samman härliga boenden 
och spännande matställen och det finns många chanser att uppleva 
lugn och landsbygd. Gpx hittar du här som kan öppnas i kart- och 
träningsappar.

http://www.visitmittskane.se/wp-content/uploads/2022/02/mittskane-stora-ringsjoleden.gpx
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HÖRBY MTB ARENA

Cykla på en av Skånes bästa anläggningar och XCO-bana. 
Här erbjuds en stor variation av tekniska hinder och miljö. 
För att få cykla på banan krävs en årlig spåravgift på 100 kr 
eller ett medlemskap i Hörby Cykelklubb, som driver underhåll 
och utvecklar området. Är du under 18 år har du fri tillgång till 
banan.
Hörby Cykelklubb

https://idrottonline.se/horbyck-cykel/horbymtbarena
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I Hörby och omnejd finns många fina sjöar och dammar som 
erbjuder fiske alltifrån abborre till gös. På bryggan eller i båten, med 
fiskespöet i hand, är det lätt slappna av och bara vara.

Det finns även många trevliga små badplatser att upptäcka, den ena 
lummigare än den andra. När sjöarna inte lockar finns det även ett 
äventyrsbad. 

FISKEKORT
Se till att alltid ha giltigt fiskekort för just den sjön och dammen du vill fiska i, vilka 
fiskemetoder som får användas och under vilken säsong fisket är tillåtet.

BADPLATSER OCH FISKE
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RINGSSJÖNS BADPLATSER
Fulltofta badplats är perfekt för småbarnsfamiljen. Långgrunt, 
sandstrand.
Ringsjöstrand vid norra Ringsjön är en barnvänlig badplats med 
gräs, lekplats och campingområde.

KVESARUMSSÖNS BADPLATS
Kvesarumssjön är en trevlig badsjö med en liten sandstrand. På 
motsatt sida från stranden ser du Kvesarum slott.

LÅGEDAMMSBADET
Här kan du roa dig med flera pooler både ute och inne, 
vattenrutschkana och ett solrum där du kan uppleva sol som i 
Miami, Malaysia eller Bali!

BADPLATSER OCH ÄVENTYRSBAD
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KVESARUMSSJÖN
En underbar vacker liten skogsjö med bryggor och sandstrand.
Information och fiskekort: Kvesarumssjöns Fiskevårdsområde

FISKE I RINGSJÖN
Ringsjön är Skånes näst största sjö. Den delas upp i Östra Ringsjön, 
Västra Ringsjön och Sätoftasjön.

Här finns både gös, abborre och gädda. Båt finns att hyra genom 
Björks Fiskbutik & Rökeri, Jägersbo Camping eller Ringsjöstrand. 
Möjlighet att sätta i egen båt finns vid båtrampen i Sätoftasjön.

Information och fiskekort: Ringsjöns Fiskevårds- områdesförening 

FISKE 

http://www.ringsjon.net/index.htm
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Camp Mayfly- Bondemölla
Sportfiskeanläggning i naturskön miljö. Här kan du njuta av ett 
förstklassigt flugfiskevatten med regnbåge. Vill du/ni övernatta finns 
det 13 bäddar i kampen.

Ljungs Kula Sportfiske
Fiske på stridbar storröding och regnbåge och spännande kräftfiske i 
underbar natur. Övernatta i lugnt och skönt boende intill 
skogskanten och ta gårdens produkter med dig hem.

FISKEDAMMAR

http://www.bondemolla.se/?page_id=30
http://www.ljungskula.se/
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Året runt kan du uppleva och 

komma riktigt nära den 

ståtliga storken i det 2500 

kvadratmeter stora hägnet i 

Fulltofta.

GUIDADE TURER OCH AKTIVITETER

Här erbjuds också en guidad tur där du får höra berättelsen om storkens 

historia i Skåne, om försvinnandet, om storkprojektets arbete och 

förstås om den spektakulära flyttningen.

I Skånes Djurpark, i Höörs 
kommun, är världens största 
djurpark med nordiska djur, är 
ingen dag den andra lik. 
Djuren är sköna individer och 
att möta dem i vacker natur 
ger härliga och oförglömliga 
minnen.

Genom att följa dagens expeditioner och program får du tips om hur 
du får ut maximalt av din vistelse på Skånes Djurpark.

SKÅNES DJURPARK

STORKHÄGNET FULLTOFTA

http://www.storkprojektet.se/
http://www.skanesdjurpark.se/
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Aspås Turridning erbjuder turridning i Fulltofta som passar alla! 

Fotbollsgolf Söderto här kan du spela golf med en fotboll eller 
utmana gänget på mångkamp. 

FOTBOLLSGOLF SÖDERTO

ASPÅS TURRIDNING 

http://www.aspasturridning.com/
https://www.facebook.com/Fotbollsgolfen
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Vidablick Här kan du spela bubbelball eller ta en tur på 
multisportbanan, samarbetsbanan eller 7-kamp.

Äspinge Paintball och event här kan du spela paintball i skogen 
och mångkamp.

VIDABLICK

ÄSPINGE PAINTBALL

https://vidablicks.se/
http://www.apone.se/paintball/
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VANDRING MED HÖGALUNDS KULTURVANDRING

En guidad naturupplevelse kryddad med skånsk historia och 
picknick på fäladen.

Här får du uppleva den speciella gemenskap som infinner sig 
när man vandrar tillsammans. Känn naturens lugnande kraft 
och njut av det böljande smårutna landskapet. Här samsas 
betesmarker med bokskogar och små åkrar, alla omgärdade 
av “stengäre”.

Nutid möter dåtid. Vi färdas tillbaka genom århundradena 
när vi bla besöker torpruiner, vångagäre och fossil åkermark.
https://www.kulturvandring.se/

https://www.kulturvandring.se/
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ARNOLDS KANNIBALMUSEUM

Kannibalmuseet i Önneköp är ett kuriosa-museum med otroliga 
artefakter från världens alla hörn. Äventyraren Arnold Wernersson 
har varit i mer än 176 länder.

Arnold har träffat riktiga kannibaler, bott med indianer långt in i 
Amazonas, fridykt med hajar och ridit på krokodil. Han har också 
skrivit en bok om sina fantastiska upplevelser - Arnolds äventyr, 
minnen från vår förtrollade planet.
www.kannibalmuseum.se

http://www.kannibalmuseum.se/
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LANTHANDELMUSEET I ÖNNEKÖP

Uppe på Linderödsåsen i Önneköp, finns ett museum i ett grönt hus 
fr 1916 där tiden har stannat. Välkommen in i den gamla lanthandeln! 
Här drev Hedvig Bergkvist lanthandel fram till den dagen 1983 när hon 
ramlade och bröt benet medan hon bar på en mjölkback. Hedvig hade 
sin bostad i samma hus så hon stängde helt enkelt dörren in till affären 
och allt stod kvar på hyllorna som det stod. Här finns varor ända 
tillbaka från förra sekelskiftet. Inget har lagts till utifrån men varor från 
Hedvigs lager har fyllts på i hyllorna. Byaföreningen i Önneköp har 
renoverat det gamla huset och återställt det till sitt forna utseende. 
Hela huset är öppet och ni får även gå runt i Hedvigs bostad. 
Brännestugan på baksidan i den fina trädgården visar redskap från förr 
och även en modell av gamla tiders byaliv, skapade i lättbetong av Ivar 
Persson. 

https://www.facebook.com/lanthandelsmuseet
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GUIDNING I ÖSTRA SALLERUPS 1600 TALSPARK

Bekanta dig med prästgårdsparken Karl XI:s stenar, parken är 

Hörby kommuns enastående fornminne från omvälvande tider i 

den svensk-danska historien.

Varje söndag från april till oktober guidar medlemmar från 

föreningen Jöns Henrikssons Minne, eller boka en egen 

guidning.

http://www.karlxistenar.se

http://www.karlxistenar.se/
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VICTORIAVANDRINGAR I HÖRBY

Hörby på Victoria Benedictssons tid.

Gå en guidad tur med auktoriserade Skåneguider och lär känna 

det Hörby som fanns när Victoria Benedictsson levde där 1871-

1888.

Promenad i miljöer där författarinnan Victoria Benedictsson 

rörde sig och fick inspiration till sitt berättande. Information om 

hur Hörby utvecklades under den tid då hon bodde här.

https://www.facebook.com/skaneguider/

https://www.facebook.com/skaneguider/
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TRÄDKLÄTTRING MED EMBLA TRÄD

Upplev träden från ett nytt perspektiv och prova på trädklättring 

med Embla Träd. 

Vi klättrar på ett annorlunda och säkert sätt med hjälp av rep 

och sele. Alltså ingen friklättring.

Ta chansen att prova en annorlunda och rolig naturaktivitet. Den 

här aktiviteten passar alla från 7 år och uppåt. 

http://www.emblatrad.se

http://www.emblatrad.se/


www.horby.se

TRÄDGÅRDSVANDRING MED TILIA TRÄDGÅRD

Följ med på en spännande vandring i Tilias egen trädgård där du 

får lära dig mer om trädgårdens gömda ätliga skatter.

Varför inte testa att göra en paj med snärjmåra och daglilja? Eller 

kanske prova på att rosta maskrosrötter när kaffet är slut i skåpen? 

Under en inspirerande vandring i den lummiga trädgården får du 

tips och råd om vad du kan göra med matnyttiga växter som du 

kanske inte ens visste att du hade!

http://www.inspiratilia.se

http://www.inspiratilia.se/
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ÖRTVANDRING MED HÖRBY HUD & HÄLSA

En vandring i naturens gröna apotek!

Vill du lära dig vilka vildväxande örter och växter som är bra för din 

hälsa? Finns det kanske någon växt som är bra för den där envisa 

hostan, eller huvudvärken? Du får också lära dig hur du bereder 

örter och förvarar för kommande behov.

Ninni som guidar denna tur är bl.a. diplomerad örtterapeut och 

utbildad i basmedicin, med 20 års erfarenhet som 

människovårdare.

https://www.villavila.nu

https://www.villavila.nu/
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CHARMIGA LANTHANDEL

Lina & Evas Lanthandel har ett stort sortiment med 

närproducerade varor och produkter. Den sista onsdagen i 

månaden under april till augusti månad bjuder de in till grillkväll. 

Ett evenemang som blivit omåttligt populärt med flera hundra 

besökare. Allsköns fordon kan ofta beskådas dessa kvällar: 

veteranmopeder, motorcyklar, veterantraktorer, jänkarbilar och 

mycket mer.

Önneköps Lanthandel Önneköp är en egendeklarerad republik i 

hjärtat av Skåne med en härlig Lanthandel med massor av lokala 

varor. Många roliga personligheter bor i denna underbara by, 

myten säger att har man väl hittat hit så har man hittat hem! 

Kaffepannan är alltid på Lanthandeln och här bjuds gärna på 

historier och äventyr av stammisarna!

http://www.linaocheva.se/extra.php
https://www.facebook.com/%C3%96nnek%C3%B6ps-Lanthandel-1277076992387482/
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HANTVERK & ANTIKT

Anne-Britts Kuriosa och Antikloppis i Önneköp säljer inget nytt. 
Där håller man sig till den äkta loppis-stilen där man fritt kan 
strosa och leta länge i högarna efter fynd och rariteter.

GUL är den lilla butiken i Kölleröd utanför Hörby där man hittar 
personligt utvalda möbler, kläder och ting från förr allt i salig mix 
från alla epoker. Här kan du även fika, dricka kaffe och äta 
hembakat.

Butiken Vackra Ting en secondhand butik i Önneköp, Skåne. 
De har båda stor passion för vackra designade och gamla ting och 
all dess historia som de tar vara på så mycket de kan.

http://annebrittskuriosa.se/
http://www.butikgul.se/
https://www.facebook.com/ButikVackraTing
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Kafé Kagan i Kagarp tar dig 100 år tillbaka i tiden. Du får 
alltid nymalet och nybryggt Sultankaffe. I Kaférummet kan 
du bläddra i gamla tidningar, förkovra dig i böcker om 
byggnadsvård eller om hur livet en gång var.

Kulturhuset i Östra Sallerup med ett litet skolmuseum, 
radio/tv utställning, konsthantverk, konstutställningar, loppis 
och café.

Woolpack i Önneköp, här hittar ni fårskinn, kläder, 
presentartiklar, innetofflor och ullsulor, handväskor, 
smycken, plånböcker och mycket, mycket mer.  

Häxans hus i Henset, butik med handgjorda skallror, 
trollstavar, smycken, tarotkort, kristallkulor, böcker och 
Häxkurser. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fargfranforr.nu
http://www.kulturhusetosallerup.se/
https://www.woolpack.se/
https://haxanshus.com/
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Välkommen till Hörby kommun!

På Hörby kommuns InfoPoints hittar du broschyrer/kartor 
över Hörbys sevärdheter och kartor över vackra vandring-
och cykelleder. Turistinformationen är en så kallad InfoPoint, 
en turistbyrå i liten skala.

Hörby kommuns InfoPoints finns i kommunhuset reception, 
på camping, lanthandel, besöksmål och butiker.
De är alla märkta med InfoPoint-symbolen. 

InfoPoints i Hörby kommun:
Hörby kommun
Fulltofta Naturcentrum
Lina & Evas Lanthandel
Ringsjöstrand
Önneköps Lanthandel
Hälsoboden Naturligtvis

Kontakt:
Kund och servicecenter
kundochservicecenter@horby.se
Tel. 0415-37 80 00

INFORMATION OCH SERVICE

mailto:kundochservicecenter@horby.se

