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Nässjaleden, Unnen
2 km 1 tim

Att vandra längs en sjö är alltid
något extra och stigen vid Nässja
udde i Unnen är inget undantag.
Förutom sjöutsikten njuter du av
skogs- och hagmarkslandskapet.
Några mindre motlut gör att man
uppskattar pausen vid sjön.
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Mot Unnaryd

Blå slingan, Hökafältet
2,5 km. 1 tim

Södra Hallands första riktigt
handikappanpassade led!
En färd genom naturreservatets
tallhed är en ”lisa för själen”.
Slingan är även populär som
motionsspår, men här finns
plats för både löpare, vandrare,
barnvagn och rullstol.

Unnen

Vandringsstigar
i södra Halland

Skärshultslederna. 12 km 3,5 tim
Hälsans stig intill Lagan

Halmstad

20
Andra leder i
området:
Gul 4 km
Röd 6 km

18
Nässjaleden, Unnen

Jälluntoftaleden. 12 km 3,5 tim
En underbart krävande led som ger dig
både natur- och kulturupplevelser.
Du följer bl a en gammal riksväg från
1500-talet och passerar såväl kvarndammar som en linbasta. Bokskogen
vid Tannshult och utsikten över Risasjön
är andra höjdare längs leden.
Allt presenteras i vandringsledsguiden,
som finns att få vid starten. Ett vindskydd erbjuder övernattningsmöjligheter.

Laholm
15

Genevadsslingan. 1,1 km 0,5 tim

Som en ö i det öppna landskapet och i utkanten av samhället ligger Genevadsberget. Här har cykelklubben anlagt en liten trevlig slinga, som trots sin korta
sträcka bjuder på stor variation.
Genevad
Unna dig även en stund på
en bänk med utsikt över
slättlandskapet.

Hjärt- och Lungfondens initiativ
”Hälsans Stig” är en rundslinga i Laholm som du kan
kliva på var som helst.
Du behöver inte gå alla
6 km – gå en delsträcka
och ta bussen tillbaka!
Större delen av stigen är
lättvandrad, där man även
kan ta sig fram med
barnvagn och rullstol.

Marias
Camping
Mellbystrand

Röda slingan i
Svarvareskogen
3,5 km 1,5 tim

Ahlavägen
Centrum
Lagan

Glänninge sjö

En motionsslinga för stavgångare som
även passar dig som vill gå i lugn takt
och lyssna på fågellivet i tallskogen.
Missa inte heller möjligheten att
vandra på den 12 km långa sandstranden från Båstad till norra
Mellbystrand.
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Gröna spåret,
Hjörnered. 6 km 2 tim

Friluftsfrämjandet och Härliga Hjörnered
sköter ett flertal välmärkta strövstigar.
Gröna spåret, som utgår från
Servicestugan i Hjörnered, är även en
naturstig med information om skogen,
växter och djur. Upplevelser längs stigen
är Varhalla med Odens kammare,
utsikten från Spishall och den orörda
naturskogen Svartehall.

Halmstad

Reftele
Kållerstad

Hälsans Stig i Laholm. 6 km 1,5 tim
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Från Skärshults camping utgår
två populära vandringsleder.
Till den längre finns ett
texthäfte med en bra karta,
som går att köpa i campingen.
Det berättar om hembygdsgården i Jansberg, spåren från
istiden, gravfält och mycket
mera som leden tar dig till.
Missa inte ”kommunens
största myrstack” med en
omkrets av sex meter, vid
punkt 8.

Skärshultasjön

12

17

Laholm

Mjölkört

Välkommen ut på våra
vandringsstigar!

Jälluntofta
Andra leder i området:
Vit 1,7 km
Röd 4,2 km
HjörneredsGul 4,2 km
sjöarna
Blå 5,6 km

Tennis
Skummeslöv
Eko Camping

Hyltebruk

Leden tar dig runt flera sjöar

Andra leder i området:
Grön 1,8 km

Vi är många som tycker om att ta en stärkande promenad i naturen.
Med eller utan stavar. Fort eller i lugn takt. Ibland med hunden och en
annan gång med en god vän. Alla har vi våra favoritställen.

Mot Ysby/Skogaby
Timmershult

Rödhaken – vanlig fågel längs stigen. Foto: Mattias Lindström
Östra Karup
Mot Veinge/Mästocka
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Hyltebruk

Idrottsplats

Asklövet, Hallandsås
4 km 2 tim

Hasslöv

Femsjö
Unnaryd

16

Bygget

13

Gula spåret
Femsjö. 3,5 km 1,5 tim

Hönsesjön

Blåalt. 2,5 km 1 tim

I många av våra naturreservat finns det markerade strövstigar. Blåalt kanske
är okänt för de flesta, men för den som gillar att vandra i härlig natur är det en
pärla. Slingan leder dig genom lummiga ek- och bokskogar. Gör gärna en
avstickare till den vackra skogstjärnen Hönsesjön.

Naturstig som går i kuperad terräng där
”bestigningen” av Dullaberget är en
höjdpunkt i dubbel bemärkelse. Utmed
spåret finns 15 stationer med naturoch kulturinformation.

Svavelticka

Hönsesjön. Foto: Per Lundqvist

Bokskog i vårgrönt eller höstfärger,
milsvida utsikter, vitsippemattor och
hagar med fornminnen – detta och
mycket mera kan en vandring i strövområdet på Hallandsås erbjuda.
Asklövet (blå markering) passerar bl a
de höga bokarna i Rödhög, domarringen och hällristningen vid Bokehuset och många små bäckar.
Andra leder i området:
Eklövet (gul) 1 km
Boklövet (röd) 2 km
Lönnlövet (vit) 3 km
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Backstugeleden, Knäred
8 km 2,5 tim

Knäreds Fritidscenter är startplatsen för
ett system med vandringstigar av olika
längd. Väljer du att följa Backstugeleden följer du först den vackra Krokån.
Vid bron finns en trappa som leder ned
till en tydlig slipränna, där stenåldersfolk sägs ha slipat sina stenyxor.
Vandringen går vidare genom fina
svampmarker. På hemvägen passerar du
de rester från backstugor och torp som
gett leden dess namn.

Ha en god tur!
Vilken led skall jag ta och hur lång tid tar det?
På kartan har vi med siffror markerat var de olika lederna ligger.
Vid varje ledbeskrivning finns en liten karta som hjälper dig att hitta
fram till ledens start.
För att hjälpa dig välja en led som passar dig, har vi försökt att gradera
de beskrivna stigarna. Vi har även gjort en uppskattning av hur lång
tid det normalt tar att gå stigen utan långa raster.

Krokån

Svårighetsgrad, antal km och beräknad tid finns redovisade för varje
led. Exempel: Led nummer 4 (på kartan) är 4 km lång och beräknas ta
en timma att gå. Blåfärgad siffra betyder det att det är en lätt led.
OBS! En förklaring till vad de olika svårighetsgraderna står för, finns i
faktarutan ovanför kartan på nästa uppslag.

Knäred

Lagan

Svalkande dopp i Krokån

Det finns många trevliga strövstigar och vandringsleder i södra Halland.
Några är långa medan andra är lagom för en liten kvällspromenad.
Vi har valt ut 22 stycken av olika längd och svårighetsgrad, som vi vill
presentera för dig i denna folder. Vid flera av dessa platser finns det
dessutom ännu fler stigar att välja på. Utbudet känns nästan oändligt!

Andra leder i området:
Kvarnfallsleden 5 km
Tjuvahålaleden 5,5 km
Bokskogsleden 7 km
Utsiktsleden 8 km
Kraftverksleden 11 km
Gungasjöleden 11,5 km
Byakvarnsleden 14 km

Vill du veta mer eller har du synpunkter?
Kontakta respektive kommuns ledansvariga:
Halmstads kommun: Tekniska kontoret
035-13 70 00
Hylte kommun: Turistbyrån 0345-180 94
Laholms kommun: Kultur- och fritidsförvaltningen
0430-150 00.
I naturreservat: Länsstyrelsen 035-13 20 00

Finansierat med bidrag från
Svenska ESF-Rådet

Grafisk formgivning och foto: Tecknargården/Willy Lindström. Halmstad. Tryck: Åkessons tryckeri 2002.

Lätt eller svårt – vad skall jag välja?
Handikappanpassad (grönt nummer på kartan)
Här är det möjligt att ta sig fram med alla typer av rullstol – marken
är ”hårdgjord”. Stigen innehåller inga kraftiga backar eller längre
lutningar.
Lätt (blått nummer på kartan)
Även på dessa stigar finns det inga kraftiga backar eller längre
lutningar. Stigen är tillräckligt bred och marken så hård, att det under
normala väderleksförhållanden är möjligt att gå med barnvagn och
ta sig fram med lättare rullstol.

Torvsjön runt
4,5 km 1,5 tim

6

Medel (rött nummer på kartan)
Underlaget på stigen är så bra att det under torra väderleksförhållanden
räcker med lågskor. Dessutom finns det varken mycket rötter eller stenar
på någon sträcka, eller några ”mördarbackar”. Lagom för dig som vill ta
en promenad utan större ansträngningar.

8

Skedala skog genomkorsas av många
slingor och motionärer. Det är ett omtyckt
område för orienterare och hit kommer
många skolklasser för lägerliv. Eller varför
inte ta en lugn promenad runt den
vackra Torvsjön.

Svår (svart nummer på kartan)
Det här är leden för dig som gillar utmaningar och/eller går med stavar.
Terrängen varierar från lättvandrad, till partier där det krävs kraftiga skor
eller stövlar, kan finnas branta backar, kan finnas mycket rötter, stenar
eller sankmark på delar av stigen.
Du som är van vid att vandra i fjällen eller i Alperna upplever säkert flera
av dessa stigar som relativt lättvandrade.

Gyltige är ett klassisk friluftsområde som många Halmstadbor har
minnen från. Här finns fortfarande
flera fina vandringsleder och vi har
valt Hällabäcksstigen.

Torvsjön

Andra leder i området:
T ex Grå 4,9 km, Röd 6,6 km
och Grön 7,8 km

Hällabäcksstigen
Simlångsgården
3,1 km 1 tim

Andra leder i området:
Röd 8,4 km, Blå 8,8 km
Grön 10,6 km. Vit 12,3 km

Halmstad

Prins Bertils stig mellan Tjuvahålan och Tylösand

Centrum

Halmstad
Tylösandsvägen

12

Brottet
Jälluntofta

Tylösand

Mot Femsjö
och Bygget

11
Görvik

Hyltebruk

10

Grötvik

3

Torup

Prins Bertils stig
13 km 4 tim

Skimrande hav, släta klippor, salta
vindar – inte undra på att denna
stig blivit mycket populär bland
Halmstadborna. Men det är inte
bara havet som gör mödan värd
utan även sträckor i strandskogarna bjuder på ljudande fågelliv
och doftupplevelser. Informationsskyltar berättar om sevärdheterna
längs promenaden. Det går utmärkt
att åka lokalbuss ut och gå hem.
Andra leder i området:
En förlängning längs Nyrebäcken
förbinder Prins Bertils stig med
Möllegård.

9
Femsjö

Halmstad

Torvsjön

Halmstad

7

Oskarström

5

Kvibille

Åled
Haverdal

1

Simlångsdalen

Gullbrandstorp

6

9

4
2

7

Halmstad

3

Naturstigen, Haverdalsreservatet. 4 km 1,5 tim

Simlångsdalen

Danska fall. 2,4 km 1 tim

Historisk plats som lockar många
besökare. Men de flesta tar inte
chansen att vandra hela slingan runt,
vilket är synd eftersom de då missar
andra naturupplevelser som området
bjuder på. Ett annat tips är att
fortsätta vandringen längs Assman
bort till naturreservatet Gårdshult,
men då behövs det grövre skor.

8

Tylösand

Skyltat
”Långhultabackarna”

Halmstad
Danska
Fall

Mästocka
Genevad

15

Bölarp

16

Veinge

Andra leder i området:
Gula 3,8 km, Blå 4,2 km
Orange 4,7 km

Myrlilja. Foto: HG Karlsson
Skogaby

Mellbystrand

Skummeslöv
Vilshärad

Möllegårdsslingan. 3 km 1 tim

Stavgång på ”Berget”

Många väljer att gå i Möllegård när backsippan blommar i maj, men här är
fint året runt. Nyrebäcken växlar i temperament och ekhagen i öster är
nästan häftigast en dimmig novemberdag.

Mjellby
konstgård

4

Laholm

20

21

22
Knäred

18

Östra
Karup

Hishult
Hasslöv

Våxtorp

Hälsans stig på Galgberget. 4 km 1 tim

Galgberget är något av ”Halmstads lunga” dit många beger sig för att löpa
eller promenera. Hjärt- och Lungfondens Hälsans stig kompletterar nu stigsystemet och erbjuder ett lättare alternativ – även för dig som har barnvagn
eller lättare rullstol. En helt handikappanpassad led är planerad.

Söndrum
Palms stuga längs en av stigarna i
Kvibille. Foto: K-G Johannesson

5. Stigsystemet i Kvibille
Söndrum
Mot Tylösand och
Karlstorps Camping

Lasarettet

Hallandsgården

Hylte
10

19

Ljungby

OBS! 1 mars – 15 maj är delar av
leden avstängd för att inte störa
orrarnas spel. Du tar då ett
stickspår tillbaka (skyltat).

Tönnersjö

Trönninge

Mot Lynga

Långhultabackarna. 4 km 1,5 tim

Simlången

Torared

17

2

13

Gör en avstickare till bron
över Fylleån.

En riktig vildmarksled över mossar där du
behöver både stövlar och gung i benen, men
då bjuds du på en vandring över öppna marker
där både älg och orre håller till. Och när
myrliljan blommar i juli ser det ut som om
mossen brinner.
Bli inte besviken i början av leden –
granhygget kommer på sikt att bli en fin
ljunghed i detta naturreservat på gränsen
till Småländska höglandet.

14

Malmö

Haverdalsreservatet

Trolltallar, strandhed och höga
sanddyner – en runda i Haverdals
naturreservat är aldrig tråkig.
Våren 2003 invigs en ny
naturstig, som vill presentera
reservatets variationsrika natur.

Unnaryd

Rydöbruk

Göteborg

Vilshärad

1

Simlångsgården

Allföreningen i Kvibille har skapat ett spännande ledsystem med en blandning
av vägtyper där du har många valmöjligheter. Via en karta kan du lägga upp en
egen slinga och för varje delsträcka redovisas längd, underlag och svårighetsgrad. Kartan – i ny utgåva – finns att köpa senast i början av juni på Turistbyrån
i Halmstad, ICA-affären i Kvibille och på ortens bibliotek.

Nissanleden. 2 km 45 min

Finns i centralorten Hyltebruk
och börjar där Nissan korsar
Brogatan. Stigen följer
åfåran uppströms och når
efter ca 2 km en dammbyggnad. Här vänder man
på klacken och går samma
väg tillbaka. Längs stigen
finns informationstavlor
om kulturhistorien.

Brogatan

Gamla Nissastigen

Norra Industrigatan

