CYKELTUR SKARA - HERRTORPS QVARN 15 KM

Turförslaget är 15 km långt. Du färdas genom ett omväxlande skogslandskap ned till den
vackra kvarnmiljön kring Herrtorp vid Flian. Leden startar vid Skara Stadshus vid Domkyrkan.
Leden är omarkerad. Se detaljerad beskrivning på nästa sida!
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LEDBESKRIVNING

Detta är en förhållandevis kort tur, fram och tillbaka till Herrtorps Qvarn. Del
av ”gamla-gamla” Falköpings-vägen är grusväg. I övrigt är vägen asfalterad
tills du passerar nya Falköpingsvägen dvs väg 184. Turen är inte helt lämplig
för barn eftersom Gamla Falköpingsvägen är ganska trafikerad.

Efter några hundra meter svänger
vägen ganska kraftigt mot vänster.
Mitt i svängen viker en grusväg
av till höger. För att fortsätta mot
Herrtorps Qvarn ska du följa vägen
mot vänster. Men du kan också välja
den andra. Efter 400 meter korsar
den nämligen Flianleden, just där
leden övergått från motionsspår till
vandringsled. Den som vill gå Flianledens södra del, utan de inledande
kilometrarnas motionsspår, kan
cykla hit och ställa cykeln här. Om
du härifrån följer Flianleden har du
8 kilometers vacker skogspromenad
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framför dig, istället för de dryga 14
km som hela Flianleden annars är.
Om du inte valt Flianleden, kommer
du strax ut på Gamla Falköpingsvägen igen. Sväng höger, och följ den
söderut. Vägen är lättcyklad, men
se upp för biltrafiken. Efter ett par
kilometer korsar den Flianleden
på ett backkrön. Efter ytterligare
en kilometer slutar vägen i ett trevägskors där du svänger höger mot
FALKÖPING 24.
Strax därefter kommer du fram till
Nya Falköpingsvägen (väg 184) som
du korsar - ta det försiktigt.
Kör in på en grusväg, och följ den i
cirka 1,5 kilometer. Då kommer du
fram till Flian och Herrtorps Qvarn.
Kvarnbyggnaden byggdes för ett
tiotal år sedan om till restaurang
och pensionat. Här kan du bo, äta,
fika och hyra kanot under sommarsäsongen. Ta en promenad i omgivningarna. Gå exempelvis uppströms
fram till bron över Flian. Välj ut ett
fint picknickställe. Respektera hemfriden – gå inte in på privata tomter!
Bortsett från själva kvarnanläggningen har denna del av Flian ett
ursprungligt slingrande lopp, till
skillnad från sträckan uppströms
Falköpingsvägen, som ändrades
kraftigt då Hornborgasjön sänktes.

Någon kilometer nedströms ligger
Botorps mader, fuktiga ängar längs
Flian som länge skötts med traditionella metoder dvs slåtter och bete.
Maderna har en mycket särpräglad
flora och rikt fågelliv. Området är så
unikt att det är av ”riksintresse” ur
naturvårdssynpunkt. Det är ganska
svårtillgängligt, men om du t ex
följer vägen vägen västerut mot
Bo-torp, kan du välja egen väg ned
mot maderna. Något för den naturintresserade - inte för den bekväme!
Återvänd samma väg tillbaka till
Skara. Om du är trött kanske du
avstår från de mindre vägarna,
och följer Gamla Falköpingsvägen
ända till Petersburg. Se upp så att
du inte fortsätter ned i viadukten
under E20. Innan dess skall du
korsa vägen för att komma tillbaka
på cykelvägen som löper längs dess
vänstra sida. Följ den, och du är
strax tillbaka i Skara.

TRYCKÅR 2020

Från Skara centrum väljer du lämplig väg söderut, mot Biskop Bengtsgatan och tunneln under E20. Strax
därefter korsar du en bilväg som
ansluter från höger, och har det
stora frilufts- och spårområdet Petersburg till höger om dig.
Där svänger du vänster, korsar försiktigt den större vägen (”Gamla
Falköpingsvägen”), och cyklar
genom villaområdet Sörskogen
och vidare ut mot ”Gamla Falköpingsvägen” igen..Detta är den
sträckning vägen mot Falköping
hade fram till början av 1900-talet.
”Gamla-gamla” Falköpingsvägen,
om man så vill. Korsa vägen (försiktigt), och fortsätt på en liten
grusväg. Då följer du fortfarande
den äldre vägen Skara – Falköping.

