CYKLA
OCH VANDRA

I ÄLMHULTS KOMMUN
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GRATTIS!
Tycker du om att vara ute i naturen? Vill du uppleva den genuina småländska landsbygden med cykel eller till fots? Då har du kommit till helt
rätt del av världen! I Älmhults kommun finns mycket att utforska och
många fina smultronställen som väntar på dig.
Du håller just nu en guide i din hand – en guide som tillsammans med
en bra cykel och ett par sköna skor kan ge dig många fina upplevelser
och minnen. Här har vi samlat information om natursköna områden
som du med fördel upplever på en cykel- eller vandringstur. Vi hoppas
att du får inspiration att ge dig ut i naturen för att upptäcka olika delar
av vår vackra kommun.

Välkommen
till Älmhult
– känn dig
som hemma
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RÅSHULTSRUNDAN, 24 KM
Från centrala Älmhult till Carl von Linnés födelseplats finns en lättcyklad
och varierande väg till Råshult. Därifrån finns sedan flera möjligheter att
upptäcka fantastiska naturområden med cykel eller till fots.

Cykelleden mellan Älmhult och Råshult är en skyltad led längs mindre
asfalterade vägar och cykelvägar men
också på skogsväg. Starta vid Älmhults
stationshus (1) och cykla längs med
järnvägen norrut. I Möckeln cyklar du
under järnvägen och en varm dag kan
du passa på att bada vid Möckelns fina
badplats (2). Vid Sällhult (3) kan du
stanna och prata med kossorna. Korsa
väg 600 och fortsätt norrut på skogsoch grusväg hela vägen till Råshult.
Notera att du cyklar på en gammal
rullstensås och glöm inte att njuta av
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den fina lövskogen och närheten till
vattnet (4). Du cyklar utmed en fin
smålandsgärdesgård vid Stenbrohults
naturreservat (5). Väl framme i Linnés
Råshult (6) kan du njuta av både lunch
och hembakat i det KRAV-certifierade
trädgårdscaféet. Den streckade rundan
är en alternativ oskyltad väg tillbaka
till Älmhult. Här passerar du den vackra
Såganäsbron (7), Såganäs naturcamping (8), bergtäkter som är tecken på
den diabastäta berggrunden i området
(9) och Älmhults golfbana med sin
restaurang Goaroije (10).

Foto: Alexander Hall
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KULTURRESERVATET LINNÉS RÅSHULT
Råshults kulturreservat blev år 2002 Sveriges tionde kulturreservat.
Syftet med reservatet är att bevara och levandegöra det tidiga 1700talets odlingslandskap som det såg ut på Carl von Linnés födelseplats.

Foto: Per Pixel

I Råshult kan du se och uppleva hur
människor brukade jorden på 1700talet. Kulturreservatet är 42 hektar
stort med gårdsmiljö, inägomarker och
utmarker som gränsar mot Såganässjön. Det finns markerade stigar i hela
reservatet som du måste följa. Under
sommartid kan du fika och äta lunch
på det KRAV-certifierade trädgårdscaféet som även har en liten butik.
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Du kan också gå en guidad tur med
självaste Carl von Linné. Råshult är ett
naturskönt och unikt landskap, som
erbjuder tre kulturstigar året om. Bredvid kulturreservatet ligger Stenbrohults
naturreservat med en anslutande stig
(orange). Att gå in i kulturreservatet
kostar ingenting men om du är nöjd
med besöket få du gärna lägga en
frivillig entrépeng.

Längd: Röd 0,6 km. Gul 2 km. Blå 3 km. Orange 1 km.

Läs mer om
Linnés Råshult på
linnesrashult.se

Birsjön
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I LINNÉS HEMBYGD, 26 KM
En varierande och lättcyklad sträckning som går genom ett naturskönt
landskap med mycket historia. Sju naturreservat och ett kulturreservat
på en cykeltur måste väl vara rekord?

Foto: Alexander Hall

Ett förslag är att du startar vid Linnés
Råshult (1) med sitt unika kulturlandskap och trädgårdscafé. Cykla österut
och njut av den vackra bron över Såganässjön (2). Här är det möjligt att se
kanotister som paddlar på kanotleden
Helge å. I Såganäs hittar du både bad
och kanotrastplats (3). Fortsätt norrut
genom småländsk landsbygd ända tills
du kommer fram till Diö. Här finns
bland annat Diö Pizzeria (4) för den
hungrige, den pampiga och vackra
Funkisfabriken (5) för dig som är kultur- och byggnadsintresserad och Diö
gamla stationshus (6). Från Diö går
turen västerut mot odlingslandskapen
i Östra Tångarne (7). Fortsätt ännu
längre ut till naturreservatet Höö (8).
På Höö värnas slåttertraditioner och
det finns en mycket artrik flora, läs mer
på sidan 13. Cykla tillbaka och fortsätt
söderut för en genväg till Stenbrohult. I
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kröken, där det finns tre fågelholkar på
en liten ladugård, går genvägen på en
skogsstig där cykeln kan behöva ledas
(9). Väl framme i Stenbrohult cyklar
du västerut mot Möckelsnäs. På vägen
passerar du Taxås naturreservat (10),
läs mer på sidan 14. Möckelsnäs fina
herrgård (11) lär ha anor från 1300talet och kan vara en lämplig plats för
att ladda upp ny energi i avslappnande herrgårdsmiljö. Här erbjuds både
övernattning, mat och fika. Cykla den
vackra vägen tillbaka och var lite extra
försiktig i trafiken mellan Stenbrohult
och järnvägsbron. En vacker omväg
genom Stockanäs naturreservat tar dig
ner till Sällhult (12). Notera att cykeln
kan behöva ledas genom reservatet.
Cykla på Getaryggarna (13) tillbaka
till Råshult eller ta den skyltade Råshultsrundan söderut mot Älmhult
(8 km).
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ÖSTRA TÅNGARNE NATURRESERVAT
Naturreservatet ligger väster om Diö på väg ut mot Höö och består av
fastmark, mader, lång strandlinje och en del av sjön Möckeln. Sjöns
vattennivå skiftar, vilket gör att många sällsynta växter och djur hittar
sin livsmiljö här.

Längd: Orange 2 km.

Foto: Henrik Palmberg

I strandskogen mot Möckeln finns gott
om multnande ved eftersom vattenståndsskillnaden är 1,5 meter mellan
hög- och lågvatten. I översvämningszonen kan du se den sällsynta och
hotade hårklomossan. Här har man
tagit bort täta, mörka granplanteringar
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för att låta en ny generation lövträd
etablera sig. Därför är betesmarkerna
en blandning av öppna och lite mer
slutna partier med lövträd och buskar
som ek, lind, lönn och hassel. Just
blandningen i betesområdet är viktig
för flera mindre fjärilsarter.

HÖÖ NATURRESERVAT
Höö är en av de mest artrika miljöerna i Småland. Naturen är en mosaik
av ängar, åkrar, betesmarker och lövskogspartier. Höö är en ö med broförbindelse till fastlandet. Vid sjön Möckeln har du goda möjligheter för
strövtåg och friluftsliv.
I Gustav Vasas jordebok från år 1553
omnämns Höö. Här har förmodligen
funnits bebyggelse sedan medeltiden.
När andra bönder slutade med ängsslåttern fortsatte familjen Hörberg,
som i generationer har brukat Höö,
att slå sina ängar. Därför finns ängens
flora och fauna kvar och du kan glädja
dig åt den rika blomningen. Det går att
bo på gården och har man tur finns det
lokalt kött till försäljning, läs mer på
sagolikahoo.se.

Åkrarna och ängarna finns på östra
halvan av ön där det näringsrika diabasstråket går. Det är också här som de
ädla lövträden och de många örterna
trivs som bäst. Diabashöjderna är avgränsade av markerade branter, som
på sina ställen är rena bergstup. På
grund av den unika floran på Höö
gäller inte Allemansrätten. Det finns
särskilda regler för detta område – läs
informationsskyltar vid naturreservatets parkering!

Längd: Gul 2,5 km. Blå 1 km.
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Foto: Alexander Hall

På Höö
kan du se den
fridlysta
Gullvivan!

Längd: Blå 2 km.
Orange 1,5 km.

TAXÅS NATURRESERVAT
I Taxås naturreservat finns Taxås klint. Denna höjd med utsikt över sjön
Möckeln är perfekt för en picknick.

Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap. Här hittar du
också sällsynta blommor som blåsippa,
vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt.
Den norra stigen passerar en hällkista
i närheten av ladugården. Stigen leder
dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint som höjer sig trettio
14 • VISITALMHULT.SE

meter över sjön. Till höger om stupet
finns trappor ner till stranden där du
både hittar rester av forna tiders stenbrytning och den gamla hamnen. Den
södra odlingsmarken har tidigare varit
åker och här finns den andra strövstigen. På våren lyser hagarna vita av de
många och stora häggarna.

KRONANS NATURRESERVAT
Det är en speciell känsla att vandra i Kronan – lövträdens kronor bildar ett
tak som gör att det känns sagolikt och mystiskt. Kanske är det så att upplevelsen förstärks av det starka ljuset från sjön. Möckelsnäs herrgård ligger
strax intill och erbjuder fika på terrassen direkt vid Möckelns strand.
Kronan är ett område längs Möckelns
strand med ädellövskog. Liksom flera
av områdets andra naturreservat är
detta en diabashöjd med speciella
växtförhållanden. Den högsta punkten
ligger trettio meter över sjöns yta. Förr
var större delen av Kronan ett ängslandskap med inslag av åker. Lövskog

Längd: Orange 1 km.
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har alltid funnits i branterna. Idag har
lövskogen med ek, avenbok, lind och
hassel åter tagit över hela Kronan. I naturreservatet finns en strövstig och på
andra sidan parkeringen finns Möckelsnäs naturreservat, utan markerad stig
men ändå ett vackert naturområde med
ädellövskog.

ENERYDARUNDAN, 26 KM
Järnvägen drogs genom Älmhults kommun 1862 och det är tack vare den
som Eneryda, Liatorp, Diö och Älmhult vuxit till de orter de är idag. Dåtidens riksväg gick ungefär där E4:an går idag. Järnvägen drogs här för att
förenkla transporter med den skogs- och stenindustri som fanns österut.
En cykelväg förbinder de gamla stationssamhällena Diö och Liatorp (1).
Kommer du söderifrån kan det vara
lämpligt att stanna på Ica Nära i
Liatorp (2) för att bunkra en matsäck
inför din cykelrunda.
Norr om Höghult (3) finns ett lövskogsdominerat område, som under
våren är översållat med vitsippor. Om
du tar den streckade vägen norrut
från Eneryda (4) kommer du efter fyra
kilometer till Lille Petter Johans stuga,
som är värd en avstickare eller en egen
utflykt. Följ skylten mot ”Hembygdsstuga”. Här bodde under 1800-talet
en skomakare som var 130 centimeter
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Foto: Alexander Hall

lång och stugan är anpassad därefter.
Det finns två kvarnar som du kan besöka längs vägen: Kvarnen i Bräkenryd
(5) och Kronogårds kvarn (6) som byggdes redan 1795. Korsa försiktigt väg 23
och fortsätt söderut mot Virestad genom odlingslandskapet. Du når till slut
smedjan i Kvarnatorp (7) och Kvarnavallen (8), där det lokala fotbollslaget
spelar. Den gamla smedjan används
fortfarande vid vissa evenemang. Det
går att få en visning både i smedjan och
i kvarnarna av Virestads hembygdsförening, se hembygd.se/virestad. Fortsätt
mot Liatorp och passera Garanshultasjön (9). Här finns under våren ett rikt
fågelliv.
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VIRESTADSSJÖN RUNT, 26 KM
Den här leden sträcker sig runt den vackra Virestadssjön och här får du
många möjligheter till vila och vackra vyer.

flera gamla hus från socknen. I klädesbutiken Langes (5) går det att korrigera morgonens klädval en kyligare
cykeldag. En bit söder om Virestad
ligger Välje bad- och campingplats
(6). Cykla mot Degersnäs eller fortsätt
söderut mot Brudgummestenen (7), en
av flera sägenplatser i området. Från
denna får du cykla tillbaka cirka två
kilometer för att återgå till rundan. I
Bråthult cyklar du över Helge å på en
gammal stenvalvsbro (8) för att sedan
fortsätta norrut. Ta en avstickare i
Valid mot Galgahallarna (9), en tur
på drygt en kilometer. Denna plats var
enligt sägnen en avrättningsplats. Den
sista biten får du ta dig till fots.

Foto: Alexander Hall

Rundan går runt Virestadssjön och
kantas till stor del av odlingsmark.
Vattennivån i Virestadssjön sänktes i
slutet av 1800-talet för att skapa mer
odlingsmark, vilket gör att vi idag
har en nordlig och en sydlig del av
sjön. Tack och lov, tänker vissa då,
blir det möjligt att gena mellan dessa
om orken skulle tryta (1)... Vägen
över Buhult (2) är av grus, annars går
rundan på asfalt. I Virestad föddes
Pehr Hörberg på 1700-talet. Han blev
känd som konstnär, framför allt för
sina altartavlor, som idag finns i många
svenska kyrkor. I Virestads kyrka kan
du titta på en av altartavlorna (3), som
dessutom är nordens största. I Virestad finns en hembygdspark (4) med
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VAKÖ MYR-RUNDAN, 22 KM

Foto: Alexander Hall

Den här trevliga cykelrundan kopplar ihop Älmhult och det speciella
naturreservatet Vakö myr, där det finns en skyltad stig och en fin
utsiktsplats. Vakö myr är en av sydsveriges största kalmyrar.

Du startar i centrala Älmhult och
cyklar norrut på Norra Esplanaden
(1). Glöm inte att packa en matsäck
som kommer väl till pass ute på
”Kullen” senare. Du passerar Älmhults
golfklubb (2) för att strax därpå korsa
väg 23 med stor försiktighet. Därefter
slingrar sig rundan genom småländsk
landsbygd. Notera möjligheten att
kombinera denna runda med Råshults-
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rundan. I Möllekulla (3) och söder om
Åbogen (4) korsar cykelrundan Helge
å, där du kan hitta bra platser för en
paus. Fortsätt annars till Vakö myrs
naturreservat (5) för att parkera cykeln
och fortsätta till fots ut på detta myrlandskap. Läs mer om vandringen på
nästa uppslag. Fortsätt sedan tillbaka
mot Älmhult över Sutarekulls och Gölshults ängar och skog.
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VAKÖ MYR NATURRESERVAT
Den stora Vakö myr är en av de största kalmyrarna i södra Sverige.
Den öppna ytan är hela sex kvadratkilometer stor och helt unik såhär
långt i söder.

Under slutet av 1700- och 1800-talen, när all
odlingsbar mark behövdes till den ständigt
växande befolkningen, bosatte sig torpare på
de tre största öarna: Flatön, Lundholmen och
Kullen. Här bodde folk till så sent som för
hundra år sedan. Idag finns inga byggnader
kvar men du kan fortfarande se spår av husgrunderna. I södra delen av myren höll man
på med torvtäkt fram till 1950. Många av de
vattenfyllda torvgravarna finns kvar. Sommaren 1992 drabbades Vakö myr av en stor
brand. I stort sett all skog och övrig vegetation förstördes. Bränder bidrar till att hålla
myren öppen, vilket gynnar fåglar som ljungpipare och orre. Myren har ett rikt fågelliv
och ett av länets största orrspel. Följ den
markerade stigen, två kilometer, som till slut
leder ut till Kullen. Där hittar du en fantastisk utsiktsplats med en vy som är ovanlig i
Småland (1).
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Längd: Gul 2 km.

1
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← Grytleden

Längd: Gul 0,7 km. Orange 2 km. Blå + Röd 3 km. Grön 1 km.

SIGGABODA NATURRESERVAT OCH
STENSJÖÄNG
Denna utkant av Älmhults kommun erbjuder besökaren urskog och ett
landskap som är fyllt av stora stenblock. Att uppleva denna landsbygd görs
bäst på cykel, men visst går det att parkera en bil här också. Cykelrundan
från Häradsbäck ser du på nästa sida.

Detta dramatiska naturreservat består
av urskog och bokblandskog. Platsen
visar fortfarande vad stormen Gudrun,
som härjade år 2005, innebar för
skogen i stora delar av södra Sverige.
Kalla det ett monument över naturens
krafter. Var försiktig när du går på
stigarna, både med risk för att stuka
foten på någon sten men också för
döda och fallande träd.

Kombinera ett besök i naturreservatet
med Lille-Jans stig på Stensjöäng (1), på
andra sidan sjön. Denna stig erbjuder
sann trollskog med spännande inslag
utmed vägen, till exempel Skogskatedralen. På gården finns även ett galleri
för den konstintresserade. För den
avancerade vandraren finns en längre
vandringsled, Grytleden (blå), som
ansluter till reservatets stigar.
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TROLLSKOGSRUNDAN, 32 KM
Cykla i detta steniga landskap och finn att John Bauers miljö för tomtar och
troll inte bara finns i sagoböckerna. Ha ett öppet sinne på färden så kan du
bli glatt överraskad.

Starta i Häradsbäck (1). På Handelsboden kan du ladda upp med både
lunch och fika samt köpa med dig
picknick till färden. Korsa vägen
och börja cykla mot tystnaden som
verkligen går att finna under denna
tur genom Älmhults yttre landsbygd.
Sandörens badplats (2) är ett lämpligt
stopp en varm dag. Cykla runt den
gamla men upprustade ladan precis i
korsningen i Husjönäs (3) och fortsätt
söderut. Gärdslevargens koja (4) är en
sägenplats där du kan stanna för att
läsa historien om vem Gärdslevargen
var och hur han fick sitt namn. Tänk
att en familj med fyra barn fick plats i
denna lilla stuga. Spjutaretorpsbygden
sjuder av kultur och säregen natur med
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väldiga stenblock som syns väl från
vägen du cyklar på. I bygden arrangeras årligen en konstrunda på Kristi
himmelsfärdshelgen. Längs vägen omkring Spjutaretorp och ner mot Stensjöäng (5) väntar överraskningar i form
av kreativt målade stenblock. Vid Stensjöäng finns ett galleri och en skogsstig
på cirka en kilometer som är väl värd
att vandra. Cykla till andra sidan sjön
för att hamna i Siggaboda naturreservat (6) där det finns vandringsstigar.
Ordentliga vandringskängor ska inte
underskattas i denna terräng. Vägen
tillbaka till Häradsbäck är vacker med
glittrande sjöar på båda sidor. Ta det
försiktigt på väg 120 där tyngre trafik
förekommer.

Foto: Marianna Agetorp
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PJÄTTERYDSRUNDAN, 38 KM
Leden går i traditionellt småländskt landskap och du passerar både sjöar
och vattendrag. Dessutom kan du upptäcka kulturhistoria på två kulturstigar. Leden går mest på mindre asfalts- och grusvägar men stundtals
även på mer trafikerad väg.
Börja i Älmhult och cykla mot Bökhult och Sjöstugans Camping (1). Här
cyklar du förbi typiska Smålandsgärdesgårdar och hagar (2). På campingen
finns både mat och glass att ladda upp
med inför cykelturen. Cykla norrut mot
Pjätteryd och sväng strax mot nordost,
mot Sjöastadbygd. Var försiktig i trafiken på stora vägen – här förekommer
lastbilar. Du cyklar genom Hökhults
naturreservat (3), håll utkik efter riktigt
gamla lindar med spår av hamling
(kvistning av träd). Det går att gena till
Gustavsfors (4) och då blir rundan
totalt 20 kilometer. I Runnarsköp finns
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världens bredaste stenmur (5) missa
inte den! I norra delen av rundan passerar du Helge å. På Björkö (6) mitt i ån
dansades mycket förr om åren. Den
gamla stenvalvsbron är också vacker,
cirka 100 meter nedströms. Kör förbi
Pjätteryd, vars hembygdsförening gjort
och sköter om bägge kulturstigarna.
Den ena finns vid Gustavsfors (7) där
du också hittar utmärkta fiskevatten
för ädelfisk. Den andra finns i Jonsboda
(8), läs mer om dessa på nästa uppslag.
Cykla försiktigt på stora vägen tillbaka
till Bökhult där ett dopp i sjön kan vara
ett fint avslut på dagen (1).
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Fiskesugen?
gustavsfors.info

1
2

Hungrig?
sjostugan.com
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PÅ GÅRDAGENS STIGAR – GUSTAVSFORS
Området Gustavsfors ligger utmed Helge å, söder om Pjätteryd och har
en fem kilometer lång kultur- och vandringsstig. Leden är markerad och
slingrar sig genom vacker natur.
Längd: Orange 5 km.

Här finns gamla ruiner från 1700- och
1800-talen med informationsskyltar om
de små industrier som en gång fanns i
området. Idag är Gustavsfors internationellt känt för sitt fiske. Gustavsfors
fiskevårdsområde, som bildades 1978,
satsade på ädelfisk och är idag mycket
populärt för sportfiskare från när och
fjärran. På ifiske.se köper du fiskekort.
Starta vid Gustavsfors kraftverk (1)
och följ orange märkning så passerar
du i tur och ordning; Ruin efter kvarn,
färgeri och kraftstation (2), Ruin efter
Gustavsfors mangårdsbyggnad (3),
Lämningar efter garveri (4), Torpruin
efter garvaregården (5), Lämningar efter pappersbruk, kvarn och kraftstation
(6), Torpruin ”Fricks” (7), Platsen för
ursprungsgården ”Gåaryd” (8), Ruin
efter Gåaryds gjuteri (9), Kalle huggares
torp (10), Gustavsfors ädelfiske (11).
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Längd: Orange 7 km.
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PÅ GÅRDAGENS STIGAR – SJÖASTADBYGD
Utmed en promenadslinga på sju kilometer kan du se intressanta lämningar
från gammal bebyggelse och bortglömda verksamheter.

Under 1800-talet gjorde det magra
jordbruket att det var svårt för lokalbefolkningen i södra Pjätteryds socken
att försörja sig. Stora familjer och dåligt jordbruk gjorde det nödvändigt att
söka andra vägar för att få inkomst.
Bygden häromkring var särskilt känd
för tjärbränning och beckkokning. Följ
orange märkning och du passerar i tur
och ordning: ”Jättakast” och ”Bloms
kammare” (1), Ruin efter ShaggaKatrins backstuga (2), Ruin efter
skvaltkvarn (3), Offerkälla (4), Sten-

mur, som den byggdes (5), Kolbotten
och lämningar efter kolarkoja (6),
Tjärdal (7), Tjärtall (8), Mohåla (9),
Bisterhyltan ödegård med märkligt
brunnskar och med lämningar efter
hacke- och bössesmedja (10), Fägata
(11), Rester av beckkokningsugn (12),
Pestkyrkogård (13), Dammbyggnad
efter vattendriven spånhyvel (14),
Brännefalls äng, kärrslåtter (15), Potatisgrop (16), Ruin efter ”Knektatorp”
(17), Fossil svedjeåker (18), Ödetorpet
”Jordbäralyckan” (19).
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RÖMNINGEN RUNT, 14 KM
Runt sjön Römningen finns en skyltad cykelled. I det här landskapet har det
funnits människor under lång tid. Därför finns det också många intressanta
berättelser härifrån. Längs leden finns informationsskyltar där du kan ta del
av anekdoter för att få veta mer om såväl natur som kulturhistoria.
Cykelrundan
Det går att ansluta från Pjätterydsrundan (7,5 kilometer) (1) för de riktigt
benstarka, annars kan du parkera
bilen i Göteryd (2) för att cykla eller
promenera i detta kulturhistoriskt rika
landskap. I Göteryds kyrkby kan du
besöka sockenkyrkan (3), slöjdskolan
(4) och hembygdsparken (5). I byn
Ekenäs hittar du rester av en gammal
fördämning med ålkista (6). Tiakölna
gård ägdes på 1500-talet av ätten Lilliesparre. Här går leden intill stranden
och du kan passa på att ta ett dopp
i sjön Römningen (7). I Ramnäs kan
du vika av 800 meter från cykelleden
för att enkelt nå Ramnäs badplats (8).
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Söder om Ramnäs finns en vårdad
hällkista från yngre stenåldern (9). En
hällkista är en forntida grav och det
finns fler i skogar och ängar runt sjön
men de kan vara lite svårare att hitta.
Kulturstigen
Strax öster om Göteryds kyrka kan
du gå en skyltad kulturstig (Germund
Jonaes stig) (10). Läs om folk och händelser från förr, om varför Klockaregölet heter så och vad prästen Germund
Jonaes gjorde på sin tid. Stigen är tre
kilometer lång och lätt att gå.
Lederna är skapade och underhålls av
Göteryds Hembygdsförening.
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Längd: Blå 3 km.
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Läs mer om
Göteryd på
hembygd.se/
goteryd
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HALLARYDSRUNDAN, 29 KM
Hallarydsrundan är en vacker runda som går längs Helge å, från Småland
till Skåne och tillbaka. Det var här som gränsen mellan Sverige och Danmark gick fram till 1658, då Skåne blev svenskt. Notera att rundan går att
kombinera med Örsjön runt på nästa sida.

En liten bit söderut finns Gräsljunga
gårdsbutik (5). De säljer lokalproducerade varor till exempel egna fårskinn.
Fredagar och lördagar är det i regel
öppet, besök grasljunga.se för att vara
säker. I Visseltofta korsar du återigen
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Helge å. 300 meter senare kan du
cykla mot Emmaljunga för att hälsa
på islandshästar och andra djur på
Kvarnbacka gård (6). Här erbjuds
också ridturer, läs mer på kvarnbacka.se.
Bredvid gården finns ett gravröse från
bronsåldern.
Fortsätt på den sträckade vägen cirka
en kilometer för att besöka Tvillingkvarnarna, som är en fin plats vid en
liten å (7). Cykla tillbaka och fortsätt
från Visseltofta norrut. Ta det försiktigt när du korsar stora väg 15! Vid
korsningen (8) kan du ta till höger för
att komma tillbaka till Hallaryd. Sväng
vänster mot Markaryd och därefter
Halseryd för att fortsätta rundan. Den
nyfikne tar en snabb sväng till de gamla vilostenarna (9). Vid Vitasjön finns
en badplats (10) med brygga, omklädningsrum och eldstad. Cykla genom
vackra Ellefors på vägen tillbaka till
Hallaryd.

Foto: Alexander Hall

Starta vid kyrkan i Hallaryd (1). Cykla
utmed kyrkomuren österut och korsa
Helge å. Efter ån, fast söder om vägen
ligger Hallaryds hembygdsgård (2).
Här är ett bra ställe för picknick eller
ett dopp i ån. Sväng därefter söderut
mot Osby. Efter 400 meter, sväng
höger in på en grusväg. Efter en dryg
kilometer går det att svänga höger för
att gena över Helge å via Kornberga
kvarn (3). Här är ännu en fin plats för
ett stopp. Vill du cykla hela rundan är
det ändå värt en avstickare för att se
denna natursköna plats. Vid Bejstorps
gård (4) kan du hyra kanot eller stanna
för en glass. Andra aktiviteter bör förbokas, läs mer på bejstorp.com.
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Aktivitet längs
vägen?
bejstorp.com
grasljunga.se
kvarnbacka.se
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runt

→

ÖRSJÖN RUNT, 20 KM
Denna cykelrunda kompletterar Hallarydsrundan och binder ihop Helge Å
med ett av kommunens bästa fiskevatten, Örsjön, och flertalet stugor som
finns att hyra på sjöns östra sida.

Sväng mot Visseltofta (6) för att inte
hamna i Osby som bara är 9 km bort.
Vid (7) finns den andra iläggningsplatsen för båt i Örsjön och här går
också att ta ett dopp för den som
vill svalka sig. För den som vill göra
en längre avstickare erbjuder (8) en
fin plats för att njuta av en medhavd
picknick – glöm bara inte att ta med
dig ditt skräp! Gräsljunga gårdsbutik
(9) säljer lokalproducerade livsmedel så
som ägg, lammkorv, honung. Sträckan
härifrån och upp till Hallaryd igen är
vacker och du kan stanna på Bejstorps
gård (10) för både glass och aktiviteter. Kornberga kvarn (11) är väl värd
en avstickare och den som vill cykla
längre bläddrar tillbaka en sida för att
se kartan över Hallseryd och Väglasjöarna.

Foto: Alexander Hall

Om du börjar i Hallaryd (1) cyklar du
längs Killebergsvägen österut. Notera
att bilarna färdas i 70 km/h här och
kan komma plötsligt bakom kurvorna.
Åkrar och betesmarker strax utanför
Hallaryd byts ganska snart ut mot
riktigt småländsk storskog. Ta höger
mot Kalvshult (2) och grusväg. Strax
kan du skymta Örsjön och en av två
iläggningsplatser för båtar i sjön (3).
Denna vik kallas för Malmlejet då
här bröts mycket sjömalm förr i tiden.
Sjömalmen fraktades upp till Delary
bruk för vidare förädling. Kalvshults
Fritidsstugor (4) är en liten stugby
tätt följd av Kalvshults Gård (5) med
sina närliggande stugor för uthyrning.
Båda dessa hyr ut båtar för den som
vill varva cyklandet med lite rodd och
fiske. Glöm inte att köpa fiskekort via
ifiske.se eller de båda stuguthyrarna.
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Boka ditt
boende vid
vackra Örsjöns
strandkant?
kalvshult-fritidsstugor.se
eller
kalvshult.se
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DU KÄNNER VÄL TILL KANOTLEDEN
HELGE Å?
Flera av cykelrundorna i denna broschyr korsar Helge å. Denna kanotled
lämpar sig för allt från en till flera dagars kanotäventyr.

Att paddla kanotleden Helge å lämpar
sig för alla som vill uppleva naturen
på ett lite annorlunda sätt. Detta är en
vattenväg för paddling genom både sjö
och å. Lämpliga startplatser är Välje
badplats i Virestadsjön, Ryssby eller
Sjöstugans Camping i Älmhult. Det
går att paddla både medströms och
motströms men det vanligaste målet
på denna kanotled är Gustavsfors
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eftersom ån därefter blir stenig och
ström. Det finns flera kanotrastplatser
utmed leden som tillhandahåller vatten
och ved för kanotister som vill övernatta. Vi hänvisar endast till dessa som
lämpliga för övernattning och det hela
fungerar med hjälp av kanotcheckar
som köps i Älmhults och Ljungbys
turistinformation samt hos kanotuthyrarna.

Foto: Alexander Hall

Kom igång att paddla
• Bestäm vilken sträcka du vill paddla! 		
Karta över leden finns på turistinformationerna, hos kanotuthyrarna och de 		
flesta lägerplatserna.
• Hyr kanot och köp kanotcheckar för 		
planerat antal övernattningar. Glöm inte
kanotledsfiskekortet om du vill fiska din
egna middag.

Läs mer och planera
din paddling på
visitalmhult.se

• Packa mat och tält och njut av natur-		
upplevelsen. Tälta på angivna kanotrastplatser och lämna naturen så som du 		
själv fann den.
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ALLEMANSRÄTTEN
Det här får du göra i naturen:
• Gå, cykla och rida och vara nästan
överallt i naturen. Men inte för nära
boningshus. Om du öppnar en grind
måste du stänga den bakom dig.
• Gå, cykla och rida på privata vägar.
• Tälta en natt. Men inte för nära boningshus. Vill du tälta längre tid
måste du fråga den som äger marken.
• Bada, åka båt och gå iland, men
inte nära boningshus.
• Plocka blommor, bär och svamp.
• Du får göra upp en liten eld om du
är försiktig. Elda inte direkt på en
bergshäll, då den kan gå sönder.
Det är bäst att elda där det finns en
särskild plats för eldning. På sommaren är det ibland eldningsförbud
och då är det olagligt att elda.
Information om detta hittar du
bland annat på visitalmhult.se.

Det här får du inte göra i naturen:
• Passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
• Elda om det är mycket torrt väder
eller blåser hårt. Då kan elden
sprida sig.
• Skada träd och buskar.
• Ta frukt, bär, grönsaker eller något
annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
• Lämna kvar skräp. Burkar, glas, plast
och annat skräp kan skada djur och
människor.
• Jaga, störa eller skada djur. Det är
också förbjudet att ta fågelägg eller
röra djurens bon eller ungar.
• Fiska utan tillstånd i sjöar och
vattendrag.
• Hundar måste vara kopplade i naturen 1 mars–20 augusti. En lös hund
kan skrämma och skada djuren.
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Foto: Alexander Hall

Allemansrätten
gäller inte i naturreservat där särskilda
föreskrifter finns.
Läs information
på plats.

SÅ FUNKAR DEN!
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ÄLMHULTS TURISTINFORMATION
Telefon: 0476-551 52
E-post: turist@almhult.se
För aktuella besökstider och besöksadress
se vår webbplats

www.visitalmhult.se

Har du förbättringsförslag till denna broschyr? Tips och feedback tas tacksamt emot
till turist@almhult.se. Har du synpunkter eller frågor om naturreservaten kan du
kontakta Länsstyrelsen, telefon 010-223 70 00, kronoberg@lansstyrelsen.se
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