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CYKELTUR HORNBORGASJÖN ÖSTRA 42 KM

Välkommen på en längre cykeltur. Den ca 42 km långa leden tar dig genom ett vackert och 
välhävdat kulturlandskap. Vingsjöns badplats, strax söder om Axvall, är ett populärt inslag 
på turen. Längs leden passerar du ett flertal avstickare med anslutande vandringsleder som 
tar dig ut till fågeltorn med fina vyer mot Hornborgasjön. Turens mål är Fågeludden. Aktuell 
information om naturreservaten kring Hornborgasjön finns på www.hornborga.com. 
Leden startar vid SkaraStadshus vid Domkyrkan. Den lättrampade leden är omarkerad och 
följer en blandning av belagda och enklare vägar. 
Tips: I Axvall åker du Bryggaregatan åt höger och passerar pizzerian. Vid Ica Nära tar du åt 
vänster på Bangatan, korsar Stenumsvägen och fortsätter på Lägergatan. Där Lägergatan 
svänger skarpt åt vänster åker du rakt fram på en cykelväg. Efter 900 m når du den större 
vägen mot Hornborgasjön som du följer åt höger (söderut).
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Kör från Skara centrum österut på 
cykelväg längs Skolgatan och Ax-
vallagatan, och sväng in till vänster 
till Vilans fritidsområde. Mellan ett 
par inhägnade bollplaner hittar du 
starten för cykelvägen mot Axvall 
och Sommarland. Kör in här, och 
passera under E20.

Nu följer du denna nya cykelväg i 
ca sju km ända till Axvall. De för-
sta fyra kilometrarna följer den f  d 
järnvägsbanken Skara–Axvall–Sten-
storp/Skövde.

I Axvall svänger du höger vid piz-
zerian och in på Bryggaregatan. 
Sväng vid ICA-butiken vänster in på 
Bangatan. Du cyklar nu genom det 
som fram till 1950-talet var Axvalls 
stationsområde. Korsa Stenumsvä-
gen, passera f  d förskolan Ving på 
höger sida, och fortsätt i samma 
riktning in på en asfalterad cykelväg. 
Följ denna f  d banvall genom och 
ut ur Axvall. 

Sväng höger när du kommer fram 
till en asfalterad bilväg. Passera 
Alebäcken och sväng höger mot 
Tranum 1. Följ grusvägen förbi går-
darna Tranum och Stora Kärrtorp, 
tills den efter några kilometer slutar 
vid en asfalterad väg, ”Broddetorps-
vägen”. Sväng höger. Sväng snart 
höger igen mot Hornborgasjöns 
Naturum 4.

Trampa vidare längs denna asfalte-
rade väg, som har samma sträckning 
som järnvägen Skara-Stenstorp 
hade. Efter någon kilometer kan 
du göra en avstickare till höger mot 
Fäholmen, där det finns ett fågel-
torn. För att komma till Fågeludden 
fortsätter du rakt fram.

Sväng efter ytterligare 2,5 kilometer 
höger mot Hornborgasjöns Natu-
rum. Cykla fram till parkeringen vid 
Fågeludden, och ställ ifrån dig cy-
keln. Besök Naturum, fågeltorn och 
gömslen, och ta en promenad på 
någon av de skyltade lederna. Här 
kan du tillbringa åtskilliga timmar.

Återvänd längs den f  d järnvägsban-
ken till Broddetorpsvägen. Sväng 
vänster mot VARNHEM 5, men 
sedan inte vänster mot Kärrtorp 
igen. Fortsätt på Broddetorpsvägen, 
och sväng vänster mot AXVALL 
5. Följ denna väg fram till Norra 
Lundby kyrkby. Kyrkan tros vara 
från 1100-talet men är kraftigt 
ombyggd.

Fortsätt mot Axvall, och sväng 
vänster på den f  d järnvägsbanken 
igen, skyltad AXVALL och cykel-
vägssymbol. Passera ett villaområde, 
och sväng efter 500 meter vänster 
ner på den första lilla grusade 
gång- och cykelvägen. Följ den till 

LEDBESKRIVNING

Turen är inte skyltad eller snitslad. Detta är en lång tur, som går på både asfalterade vägar 
och grusvägar. Grusvägarna kan vara mjuka i tjällossningstider.
 

Vingsjöns badplats. Stanna gärna 
för ett bad vid bryggan. Fortsätt på 
grusvägen, som vid Norra Vings 
församlingshem kommer ut på en 
asfalterad bilväg. Sväng vänster på 
den, och passera Norra Vings kyrka. 
Passera de vackra ekhagarna i natur-
reservatet Vingängen (till höger om 
vägen) och vid Härlingstorps gård.

Följ den asfalterade, slingrande 
vägen i nästan tre kilometer. Sväng 
sedan höger mot Åsenstorp 1. Följ 
den slingrande grusvägen i två ki-
lometer, tills den kommer fram till 
en lite större grusväg där du skall 
svänga höger.

Passera Tubbetorps herrgård, med 
rötter i medeltiden. Efter herr-
gården passerar du Götalabäcken, 
cyklar genom Tubbetorps allé och 
kommer fram till Örnsrovägen, 
”gamla Skövdevägen”. Där svänger 
du vänster upp på den större vägen 
(försiktigt) - men efter bara några få 
meter höger in på en liten grusväg.

Efter bara 250 m korsar du cykelvä-
gen mellan Skara och Axvall. Sväng 
vänster in på den. Nu är det bara att 
trampa på västerut, ca 3.5 km, på 
den raka och asfalterade cykelvägen 
innan du passerar under E20 i en 
tunnel och är tillbaka i Skara igen.

TR
Y

C
K

Å
R

 2
02

0


