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CYKELTUR MARUM-SYLTÄNGARNA 23 KM

Välkommen på en 23 km lång cykeltur i Skara kommun. Turen tar dig förbi Marums medeltida 
kyrka och domänreservaten Björnön och Syltängarna. Vid Björnön finns en gammal barrskog 
och Syltängarna domineras av ett eklandskap. Leden startar vid Skara Stadshus vid domkyr-
kan. Följ sedan Rådhusgatan och Hindsbogatan. Fortsätt västerut på cykelvägen under väg 
184 förbi Julas centrallager. Den lättrampade leden är omarkerad.
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Efter tunneln under väg 184 går 
det en asfalterad cykelväg till Ar-
dala. Denna sträcka har en överfart 
bortanför Julalagret, sidbyte till 
vänster sida om bilvägen. Ta det 
försiktigt! Fortsätt cykelvägen mot 
Ardala, nästan inne i byn korsar du 
den asfalterade Gröneskogsvägen. 
Se upp för bilar! 
   Leden fortsätter på cykelbanan 
och du passerar det f.d. stationshu-
set (numera bostadshus) på vänster 
sida och det nya församlingshemmet 
(S:ta Annagården) på höger sida. 
Omedelbart därefter passera över 
Lidköpingsvägen – ta det försiktigt! 
Håll vänster och direkt höger in på 
Åkersbärsvägen. Sväng vänster in 
på Skogsbärsvägen. Följ vägen till 
dess slut och kör in på gång- och 
cykelvägen som leder dig till tunneln 
under E20. Direkt efter tunneln, 
fortsätt vänster på cykelvägen som 
leder upp till en större bilväg, som 
går till Vinköl och Norra Vånga (väg 
2670). Håll höger på bilvägen och 
kör några hundra meter tills du pas-
serat ån Filan. Ta av på första grus-
vägen till vänster, men se upp innan 
du svänger över, här kan bilar och 
lastbilar komma i mycket hög fart. 
Fortsätt på grusvägen och in mot 
skogen, du passerar hagar, en ladu-
gård på höger sida och ett bonings-
hus på vänster sida. Kör in i skogen 
och igenom den pampiga portalen 
“Kronoparken Furubacken”. 

Håll höger på grusvägen och efter 
1½ km på denna skogsväg passerar 
du på höger sida gården Sävedalen. 
Strax därefter kommer du till ett 
fyrvägskors. Om du vill besöka 
naturreservatet Björnön svänger 
du höger här, annars rakt fram. Om 
du svängt höger: Efter 500 meter 
ändrar skogen karaktär, och du ser 
stolpar med små reservatsskyltar. 
På båda sidor syns gamla granar 
som normalt inte finns i modernt 
skogsbruk. Då är du i naturreserva-
tet Björnön, ett f.d. domänreservat 
där skogen får sköta sig själv. Ta en 
liten promenad – reservatet är inte 
stort, bara 7 hektar. Återvänd till 
fyrvägskorset, och fortsätt i samma 
riktning som tidigare, till höger, om 
du kommer från Björnön. 
   Du passerar omedelbart gården 
Björnön, och kommer ut i öppna 
marker. Passera även gården Björ-
namaden, och cykla in i skogen igen. 
Sväng vänster på liten väg skyltad 
Syltängen. Efter 500 meter är du i 
naturreservatet Syltängarna. Detta 
f.d. domänreservat, som huvud-
sakligen ligger till höger om vägen, 
domineras av 200 år gamla ekar som 
troligen planterats tätt för att ge bra 
virke. Under våren är marken täckt 
av vitsippor, senare liljekonvalj. Ta 
gärna en promenad, men stigarna 
kan vara lite svåra att följa. Du 
fortsätter på samma väg, som kan 
vara dålig i ca 1 km. Men ganska 

LEDBESKRIVNING

Beskrivningen utgår från att du cyklar motsols. Turen är inte skyltad eller snits-
lad. Vägen är asfalterad till Ardala, sedan mest grus. Detta är huvudsakligen en 
skogstur, till delar av kommunen som inte så många besöker. Grusvägarna kan 
vara mjuka i tjällossningstider, eller tillfälligt skadade av skogsbruksmaskiner.
 

snart kommer du till en bättre väg, 
där du svänger vänster. Efter drygt 
½ km på den svänger du höger, 
och fortsätter cirka 1½ km innan 
du svänger vänster på väg skyltad 
Gröna Vägen. Den följer du tills 
du rundat en liten bergknalle, och 
svänger höger mot Laxdiket. Följ 
denna lilla väg 1 km. Då passerar 
du ett öppet fält, en bäck och en 
ödegård. 200 meter därefter skall du 
svänga vänster in på en ännu mindre 
väg. Den är skyltad ”Ej obehörig 
motorfordonstrafik” men du är ju 
cyklist. Denna enkla väg följer du 
tills du når Flian, där du passerar 
bron och är i Marum kyrkby. Ma-
rums kyrka är ursprungligen från 
medeltiden, och ligger vackert vid 
kvarndammen. Intill kyrkan ligger 
Marums gamla skola. 
   Fortsätt i samma riktning och 
sväng sen vänster ut på en lite större 
väg. Fortsätt cykla framåt tills du ser 
skylten Bränningeberg och sväng då 
vänster igen. Passera dammen och 
bebyggelsen, följ vägen åt höger 
och kör vidare på liten grusväg. 
Efter någon kilometer kommer du 
in i skogen, och till en liten större 
grusväg, håll höger. När du kör ” 
Kronoparken Furubacken” igen 
fast från andra hållet och är tillbaka 
på samma väg grusväg som du ti-
digare började skogsturen på, och 
kan följa beskrivningen ”baklänges” 
till Skara. 
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