
KARLSBORG - PERSTORP- BJÖRKLÅNGEN 
Snabbfakta/ Quick facts

Längd/ Length
13,4 km/ 13.4 km

Tidsåtgång / Time needed
Ca 40 min -1h 

Svårighetsgrad / Level of difficulty
Medel / Medium

Terräng / Terrain
Grus-, skogs- & mindre trafikerade vägar 
/Gravel, forest and sparsely trafficked 
roads

Start & målpunkt / Start & Finishing 
point
Start och mål är Infocenter i Karlsborg / 
Start and finish at the Infocenter in 
Karlsborg 
 
Markering/ Markers 
Denna stäcka följer ingen markering/ 
This stretch is not signed. 

Enkel tur till Björklången via Perstorp med start i Karlsborg.
En trevlig och omväxlande tur på mestadels grusvägar med lite biltrafik. Bitvis cyklar 
du på skogsvägar och en lite mer utmanande stig genom vildmarken. En bit in på turen 
passerar du nära Bölskullen som är värd ett stop. Kullen höjer sig 26 meter över den 
omgivande Stenbäckenplatån och bildades under istiden för 10 000 år sedan i kanten 
av den s.k. Baltiska issjön. På norra sidan av kullen finns en rastplats vid kanten av 
Ormhålan - en liten sjö -som även den är en rest från istiden och är en s.k dödisgrop. 
Du cyklar sedan vidare på skogsväg/stig fram till Björklången. Här finns vindskydd 
och rastplats. Du kan sedan vända för återfärd samma väg eller finna din egen rutt 
tillbaka eller vidare mot Forsvik över Flugebyns flygfält där det finns en traktorväg i den 
nordvästra delen av fältet. Vid något enstaka tillfälle per år kan fältet vara avstängt för 
allmänheten. 

MOUNTAINBIKE 
Mountainbike (MTB) är för dig som gillar att cykla på stigar och vill ha lite mer 
utmaningar. Dessa rutter är lämpliga för vuxna och unga över 8 år med cykelvana. Tänk 
på att vissa av sträckorna går på stigar och vandringsleder - lämna alltid företräde till 
vandrare och cykla med hänsyn.

A one-way trip to Björklången via Perstorp starting in Karlsborg. 
A lovely and varied tour on gravel roads for the most part with sparse car traffic. 
In places you cycle on forest tracks and slightly more challenging paths through 
wilderness. Shortly into the tour you pass close to Bölskullen hill, which is worth a 
stop. The hill rises 26 meters above the surrounding plateau Stenbäckenplatån and 
was formed during the ice age 10,000 years ago at the edge of the so-called Baltic 
Ice Lake. On the north side of the hill is a rest stop on the edge of Ormhålan – a little 
lake – also left from the ice age, and what is called a kettle hole. You then continue 
cycling on forest roads/paths, to Björklången. Here there is a wind shelter and rest 
area. You may then turn and cycle back the same way, find your own route back, or 
continue on to Forsvik over Flugebyn airfield where there is a tractor track on the 
north-western side of the field. There are occasions during the year when the field 
may be closed to the public.
MOUNTAIN BIKE
Mountainbike (MTB) is for those of you who enjoy trail cycling and seek more of a 
challenge. This route is suitable for adults and children of 8 years and over who are 
competent cyclists. Keep in mind that some stretches are on paths and hiking trails 
– show consideration and always give way to walkers.    
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MOUNTAINBIKE 40 MIN 13,4 KM
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