
CYKLA I BILLINGE!

Förutom den långa Byarundan – som tar dig förbi alla de 
tre byarna Stehag, Stockamöllan och Billinge och finns 
beskriven i cykelguiden för Stehag – kan du göra flera 
kortare cykelturer i och omkring Billinge. En av de mest 

lättcyklade och minst trafikerade kallar vi Billingerundan, 
men det finns många möjligheter att designa din helt egna 
tur. Billinge är troligen en av Skånes cafétätaste byar –  så 
packa bara vatten och fika dig fram!
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Utgångspunkt: Billinge kyrka.
Längd: 11 km.
Svårighetsgrad: Turen går huvudsakligen på lättcyklad grusväg, men inleds och avslutas på väg 
13 som är en relativt hårt trafikerad asfaltväg och därför inte lämplig för barn.
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Billingerundan
Om än lite ensidig till sin inledning kan denna tur leda till 
många nya intryck. För smaken – om du gör ett besök 
på något av de caféer eller gårdsbutiker som finns i 
och omkring byn, men även för sinnet – om du gör en 
avstickare ned till det lite bortglömda naturreservatet 
Billingemölla. Här startade en dansk fabrikör år 1911 upp 
en tråddragningsfabrik. Nu är fabriken sedan länge stängd 
men spåren av den syns fortfarande. 

Naturen i Billingemölla får i stort sköta sig själv och tanken 
är att området ska utvecklas till ett naturskogsområde. 
Lövskogen, som förutom bok och ek bland annat består 
av al, alm, ask, lind och lönn, är fleråldrig med mycket 
död ved. Närmast ån finns översvämningsmarker som 
tidigare varit öppna men nu domineras av buskar. På östra 
sidan av ån reser sig en brant skogsbeklädd sluttning 
där man om man har tur kan få se flera olika orkidéarter, 
däribland Sankt Pers nycklar och grönvit nattviol. Förutom 
kanotisterna är tämligen få människor som hittar hit. 

Linden - ett mångfasetterat trädslag
Linden, med sin mjuka ved och sina hjärtformade blad, 
är vanligt förekommande längs Rönne å:s steniga 
sluttningar. Den har under historien använts på många 
olika sätt. Ett vanligt användningsområde var till 
snideriarbeten. Flera av regalskeppet Vasas skulpturer är 
till exempel gjorda av lind. Veden har även använts för att 
göra ritkol och barkens bast för att göra rep och mattor. 
Inom farmakologin har både blommor, bark och kol av lind 
använts för olika medicinska applikationer. Till exempel 
ansågs te kokat på lindblommor vara svettdrivande.

(Källa: Den virtuella floran)

Död ved ger liv!
I Billingemölla finns många döda träd – både omkullfallna 
och upprätt stående med ihåliga stammar. Egentligen 
finns det inget som är så levande som död ved. Alltifrån 
svampar, mossor och lavar till insekter, fåglar och vissa 
däggdjur behöver död ved för att trivas. Den döda 
veden utgör föda, används som boplats, skydd och 
konstruktionsmaterial och många sällsynta arter är helt 
beroende av död ved för att överleva!



3

Detta material är producerat inom ramen 
för Leader-projektet VINN MittSkåne.
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