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Vannaröds slott, Sösdala
Sösdala nås via väg 23, följ skyltar för Vannaröds slott
N56.04329 E13.67428

Sösdala station, 1 km från start

Kan kombineras med vandring 16

3 stättor som dock kan undvikas

Lillsjödals friluftsgård, www.lillsjodal.se

VANDRING 11 – 8 km
Sösdala 

http://www.lillsjodal.se
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Utgångspunkten för vandringen är Vannaröds slott i Sösdala. Den svagt 
kuperade trakten runt slottet och friluftsgården Lillsjödal består av 
behagfull hagmark och gles blandskog. Som namnet antyder finns det en 
liten sjö vid friluftsgården som passeras under returen. Vid sjön finns två 
dämmen, en badbrygga, en bastu, ett vindskydd och ett litet vattenfall. 
Lillsjödals friluftsgård hyrs ut både som dagstuga och för övernattning. 
Gården donerades till Lunds studenter av Dr. Arvid Lindau (1892-1958), 
professor i patologi, bakteriologi och allmän hälsovård vid Lunds universitet.  
Professorns fritidsintresse var orientering och fältsport. 

Promenera in i slottsparken, gå höger om slottet och vänster om en damm. Låt SL, orange 
markeringar ledsaga till vägpunkten C. Under deletappen kan noteras att ett elljusspår slår 
följe fram till vägpunkten A. 

A. Följ SL rakt fram på platsen där elljusspåret viker av åt högar. Initialt går stigen mellan 
två hagar, sedan genom en blandskog. Underlaget breddas efterhand som andra stigar 
ansluter. Därefter korsar en bredare skogsväg.

B. Håll höger utmed SL. Efter en halv km nås en vägbom/ännu en trevägskorsning. 

C. Ta höger, lämna därmed SL. Följ vägen 600 meter tills en kulle syns på höger sida.

D. Stega upp till kullens topp. Där står en enkel bänk och ett bord. 

E. Sitt ner och njut av utsikten. Konsultera kartan för att få en känsla för hur 
nedstigningen bäst låter sig göras. Sätt kurs på en grandunge. En smal djurstig leder dit. 
Den följer sedan i skogsdungens vänsterkant ner mot en grusväg och en gård. 
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F. Ta höger! Nästa delmål är den lilla sjön vid Lillsjödal. 

G. Vid friluftsgården ansluter åter Skåneleden. Gå ännu ett kort stycke utmed grusvägen, 
sväng av åt vänster mot sjön, passera förbi en vägspärr och gå över ett dämme. En 
mur löper utmed vänster sida. Där muren slutar begynner en stig på höger hand som 
rekommenderas för strövtåget. 

H. Men sitt för all del en stund vid sjökanten eller vid vindskyddet bakom badbryggan. 
En mer dramatisk rastplats finns dock ett litet stycke längre fram vid ett annat dämme. 
Nyttja sålunda en omarkerad stig på höger hand innan badbryggan/vindskyddet. 

I. Kliv över en stätta till en fårhage. Följ stigen till höger mot ett dämme och ett fall. 
Stigen och stättan måste tyvärr användas tur-och retur.

J. Trapporna framöver leder till Hansens stuga (privat, tillhörande Lillsjödal). Återvänd 
således till stättan, stega över! Med ryggen mot övergången går färden vidare utmed stigen 
på höger hand. Stigen leder uppför en liten kulle. På toppen korsar den orangemarkerade 
Skåneleden. Ta höger ett mycket kort stycke. Stigen delar sig. 

K. Välj det högra alternativet, lämna således ledmarkeringen. Strövtåget går högglänt på 
en åsrygg som gränsar till den pastorala fårhagen i dalen. Under nästföljande etapp är 
sålunda hagen ständigt inom synhåll på höger sida. Stigen svänger ner från höjden och 
drar vidare genom skogsbrynet tills det att ett rödmarkerat spår korsar. 

L. Ta höger utmed den röda leden. Gå genom en grind, över en plankbro/bäck.En 
grusväg korsar, fortsätt åt höger. Det finns sporadiskt förekommande röda markeringar 
utmed rutten. Skärp uppmärksamheten i en skarp vänstersväng/svag uppförsbacke.
 
M. Här ska grusvägen lämnas. Nyttja en smal gång genom en granskog som är kantad 
av tunna björkar. Inom kort ansluter en stig från höger. Traska rakt fram med bibehållen 
kurs nerför en slänt till en hage. På platsen slutar/börjar en vångaväg. Följ denna åt vänster 
genom betesmarken. Eventuellt måste en tråd lyftas innan vandraren når en bred grind 
och en genomgång. I andra ändan av hagen finns en liknande genomgång. En tillfartsväg 
nås, sväng höger. Inom kort korsar en bilväg, vik av åt vänster, gå några få steg, korsa 
vägbanan i höjd med en vägspärr intill ett vedlager. Röda markeringar ledsagar fortfarande 
fast stigen smalnat av. Gå över en träbro. Inom kort nås en tredelad vägspärr i metall. 

N. Men denna rutt fortsätter åt vänster utmed elljusspåret för slutetappen mot Vannaröds 
slott. Traska över dagens sista plankbro. Bebyggelse syns snart på vänster sida om stigen. 
Elljusspåret viker inom kort av till höger över en gröning, fortsätt dock rakt fram. Korsa 
en asfalterad gång vid Ok Tuvan, träd in i slottsparken. 
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