Välkommen

Guidad historisk postrånevandring
från Östra Karup till Margretetorp.
www.engelholm.se
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Med sina stora ytor
skog och massor av små vägar
utan skyltar är Hallandsåsen både lockande
och hämmande. Vi som bor och verkar här, och
utgör Destination Hallandsåsen, arbetar alla i samklang
med vår natur på ett eller annat sätt. För en del av oss
innebär det en strålande utsikt från hög höjd. För andra en vy
mot åsryggens siluett. Många av oss jobbar ute i naturen. Andra
inspireras av densamma i sitt skapande av mat, bakverk, konst,
affärskoncept, evenemang och hantverk.
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Den oexploaterade naturen och kulturlandskapet står som grund
för turismen på Hallandsåsen, som sträcker sig genom fyra
kommuner: Båstad, Laholm, Ängelholm och Örkelljunga.
Magasinet presenterar området geografiskt. Vi börjar vid de
dramatiska klipporna i väster och rör oss mot det mjukare
landskapet österut, genom sidorna. I år lyfter vi mat,
matevenemang och matproducenter lite extra. Om
dessa hittar du mer på nästa uppslag. Trevlig
läsning, och välkommen till oss på
Hallandsåsen – hela året.
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Åtta udda och delikata tips kring Hallandsåsen
GUIDADE STRUTSVISNINGAR

SPARRISBUFFÉ

Wrångarps Gård 4 maj–9 juni
Under gårdens sparrissäsong erbjuds
en helt unik sparrisbuffé. Här finner du
sparris anrättad på både klassiska och innovativa sätt, och till det en rad smaskiga
desserter. Sparrisbuffén serveras i första
hand lördagar och söndagar klockan
13.00 och 18.00. Förbokas.
www.wrangarpsgard.se

PÄRANS DAG

Båstad 1 juni
Den vida kända bjärepotatisen hyllas på denna primörfest med provsmakningar, underhållning, marknad och
matutställare. Bland annat finns ett restaurangtält där
krögarna från Bjäre erbjuder smakprov från menyerna i
den påföljande restaurangveckan (6-16 juni).
www.bastad.com

Evas Strutsar, 6 juni -29 augusti
Sommarens torsdagkvällar kl. 18.00 kan du ta del av en
udda matguidning till Eva och Lennart Engströms jordbruk
med Sveriges största strutsfarm. Visningen avslutas med en
smörgåsbuffé med strutskött, och försäljning från gårdsbutiken. Grupper och bussgrupper är välkomna även andra tider
på förfrågan. Förbokas.
www.evasstrutsar.se

MATLAGNINGSAKTIVITET MED VILTKÖTT
LAHOLMS LAXADAG

Laholm, 15 september
En höstsöndag med fritt
laxfiske i Lagan klockan
08.30-15.00. Frikort hämtas
på Gröningen invid Lagan.

Ulvereds Hjorthägn, hela året på förfrågan
Jökul Samper och Elisabet Ekdahl guidar in
i viltmatlagningens värld. Råvaror och recept
varierar efter säsong och önskemål men innehåller
självklart hjort och annat vilt. Utförs vanligtvis som
ett gruppevenemang indelat i lag.
www.ulvereds.se

RÖKT FISK OCH SKALDJUR

Rökeriet i Laholm, öppet mars-december
Vid Lagans strand finns ett antal rökar laddade med
företrädesvis alspån, där man varmröker lax, makrill,
röding, smörfisk, ål, rödspätta, räkor, musslor och
mycket mer. Man tar också emot specialbeställningar
och inlämnade hela laxfiléer och rådjurslår.
www.rokerietlaholm.se

INTERNATIONELL MATMARKNAD

Ängelholm, 7-10 augusti
Marknad på Stortorget med mat från mer än 16
länder. Ostar, bröd, oliver, grönsaker, korvar och
delikatesser samt en lång rad smakrika rätter som
lagas på plats.
www.engelholm.se

TITTA PÅ YSTNING I SLOTTSMEJERIET

Skottorps Slottsmejeri, öppet hela året
Mejeriet vid Skottorps Slott gör cheddar och
slottsost med karaktär från trakten. Mejeriet
är besöksvänligt och det finns möjlighet att se
ystningsprocessen på vardagsförmiddagarna från
klockan 10.00.
www.skottorpsslott.se
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I Hembygdsparken finns Bjäre Härads Hembygdsförenings imponerande anläggning med byggnader från 1600-talet och framåt.
Här kan man uppleva hur det var förr i tiden med lanthandel,
karameller i strut, skola och utställningar om hantverk och sjöfart.

Hotell & Restaurang Hovs Hallar ligger
mitt i naturen, alldeles invid det välkända
naturreservatet med samma namn. Det
är här som Hallandsåsen möter Kattegatt,
under sagolikt dramatiska former. Miljön
vid de säregna klipporna utmed havet
saknar motstycke. Närheten till vattnet
och klippformationerna inger en stark
frihetskänsla och näring för både kropp
och själ för dig som besöker Hotell &
Restaurang Hovs Hallar.
Denna absoluta närhet till naturen
genomsyrar hela verksamheten. Hotellets 62 rum har alla balkong eller terrass,
några byggnader har grästak och man
kan skryta med ett alldeles eget vindkraftverk. Man odlar sitt eget korn, vilket
sedan används som bränsle för att värma
upp hotellet. Restaurangen använder
traktens och havets olika läckerheter
samt grönsaker från egna odlingar. Här
är det öppet för lunch varje dag, med
särskilda helgmenyer och flertalet spännande matevenemang under året.

I Bovigården får man en titt ända tillbaka till bronsåldern. Birgit
Nilssons farmor föddes och växte upp i Palmagården på bilden,
och hembygdsparken kom att betyda mycket för operastjärnan.
Kaffe med hembakat serveras och man välkomnar bussresor och
andra grupper att boka en visning. Fakta s. 21, kartnr: 12

Mellanhäxört och gravhögar

Hallavara dal. En liten, vacker
dal klädd med lövskog. I dess botten
rinner en bäck i ett slingrande naturligt
lopp. Floran är rik – här finns bland annat
myskmadra, mellanhäxört, vildbalsamin,
strutbräken, stinksyska och hässleklocka.
Skogen är vild utan någon tydlig stig, men
den som vågar utforska dalen kan njuta
av huvudsakligen bokskog på tidigare
fodermarker. Dessutom flera kulturlämningar så som stengärdsgårdar, gravhögar
och rester av forntida åkrar. Kartnr: 4

På Hotell & Restaurang Hovs Hallar finns
möjlighet att anordna företagets konferens, kick-off, teambuilding, bröllop och
fester av alla slag. Fakta s. 21, kartnr: 3

Vid en liten porlande bäck på Italienska vägen i Båstad ligger sedan 1907
Solbackens Wåffelbruk. Från vägen
letar sig stigar till cafébyggnaden och
vidare upp på höjden. Här, med havet
nedanför, finns en labyrint av serveringsplatser. Enebuskar på en matta av ljung
och blåbärsris, vackra bokar och en och
annan reslig fura ger platsen harmoni
och skönhet. Vid borden blir man
serverad våfflor - gräddade efter gammalt recept - med sylt och grädde. Solbacken har
anor från det gamla badortslivet då havsbad, saltmättad luft och vackra naturscenerier
ansågs stärkande för hälsan. Denna tradition vill tredje och fjärde generationens Wåffelbruksinnehavare värna om. Då som nu behöver vi en stunds avkoppling. På Solbacken
kan man njuta av utsikten och naturen - och våfflorna förstås. Fakta s. 21, kartnr: 13

Havsnära vandringsstråk
Bild: Lisbeth Holmåker

Båtfärd till naturreservat

HOVRUNDAN
Start & mål: Kattvik
Längd: 18 km
Karaktär: korta, branta
stigningar på smala vägar
Förbered med: redan starka ben,
druvsocker och/eller elcykel
Se upp för: tappade potatisar, sportbilar
Kartnr: A
6

Hallands väderö. Ett älskat
naturreservat med flera olika stigar och
promenadstråk. Ön är bara 3 km2 och
utgör en fin och populär dagsutflykt.
Båt avgår från Torekovs hamn från
våren till långt in på hösten. Kartor över
stigar och leder säljs i öns kiosk.
Kartnr:

1

Klassisk vandring vid havet

Hovs Hallar. Klapperstensstränder, enefälader och dramatiska röda
granitklippor samsas där Hallandsåsen
möter Kattegatt. Här finns mängder av
stigar, bland annat en 3 km lång runda.
En klassiker är också att vandra på
Skåneleden längs havet till Kattvik eller
Torekov och vända. Kartnr: 2

Tre forntida besöksmål

Tofta högar. Ett av Bjärehalvöns
mest spännande gravfält. Kallas också
Gudahovet och anlades troligtvis under
tidig bronsålder. Rester av både hus och
skålgropar. Kartnr: 5
Bjäragården/Rishög. Ligger
med fantastisk utsikt på en kulle i en ekdunge. Bronsåldershög och järnåldersgravar. Kartnr: 6
Drottninghall. En lättillgänglig
plats på en höjd i en liten hage mellan
två landsvägar. Här finns berghällar med
tydliga skålgropar och urgröpta fotavtryck – gudarnas fotspår? Kartnr: 7
7

Båstad - Grevie - Hemmeslöv
Vintagedröm på 120 kvadrat

Rutigt & Randigt, på Köpmansgatan
mitt i Båstad, är varje vintageälskares
dröm. Lokalen är fylld till bredden med
välhållna skor, väskor, kläder, prylar och
accessoirer. Fakta s. 21, kartnr: 15

Vindskyddad dalvandring

sinarpsdalen. Vandringsområdet
är inte en rundtur, men väl en vindskyddad och lättvandrad sträcka, ca 3,5 km,
i en djup dal mellan Grevie och Båstad.
Gammalt torparlandskap och betesmark präglar naturen. Kartnr: 19

Kul kullar i södersol

SINARPSRUNDAN
Start & mål: Båstad torg
Längd: 19 km
Karaktär: sega backar,
strålande vacker utsikt
Förbered med: vattenflaska, många växlar, bra kamera
Se upp för: golfbollar och hästbajs

Grevie backar. Fantasieggande,
lekfulla fornlämningar från järnåldern och en vegetation som utvecklats
genom betning under lång tid hittar du
i detta vackra backlandskap. Gråfibbla,
backtimjan, och tjärblomster växer här.
En markerad och lättvandrad slinga
på omkring 3 km leder dig genom en
säregen natur. Kartnr: 11

Kartnr: B

Lättillgänglig våtmark

Nytt värdskap på Båstad camping
Med start mitt i byn

Pershögsskogen. En omkring
5 km lång medelsvår vandringsslinga
som startar mitt i Båstad ett stenkast
från kyrkan. Här vandrar man tidvis
brant i ädellövskog, företrädesvis
bokskog, och bjuds på vackra vyer längs
vägen. Här har flera fynd av mindre
vanliga skalbaggar gjorts, bland annat
stor vedsvampbagge, som syns på bilden
intill. Vandringsslingan bjuder på artrikedom både vad gäller flora, insekter och
fågelliv och kan särskilt rekommenderas
på vår och försommar. Kartnr: 14

Vacker ravinslinga

Axelstorpsravinen. Medelsvår
slinga på omkring 9 km i en ravin med
varierande terräng. Här finns både utsikt
och djupa dalar, skog och öppna landskap - helt nära tätorten. Kartnr: 20

Evenemang och strandliv i Båstad
Båstad ligger vackert med Hallandsåsens branter i ryggen och Laholmsbuktens vatten framför sig. Genom staden går Köpmansgatan, som är ett livligt handelsstråk
med butiker, serviceinrättningar och caféer. Vid torget i den västra änden av
staden ligger vackra Mariakyrkan, och härifrån kan man söka sig ned för backen mot
den gamla välbevarade Agardhsgatan med gathus och doftande rosor. Här ligger
bland annat Märta Måås-Fjetterströms vävateljé, som är ett populärt besöksmål.
Vidare nedför backen finns hamnen och tennisstadion. Här spelas årliga Swedish
Open och en rad konserter under sommaren. Hamnen är en naturlig mötesplats
under sommarhalvåret med aktiviteter, restauranger och strosande semesterfirare.
Vid Skansenbadet finns sedan några år tillbaka även ett kallbadhus, som lockar till
bad året om. Evenemangen är många under sommaren. Kammarmusikfestivalen,
Lilla Filmfestivalen och Seglarveckan är bara några, och flera matevenemang presenterar vi på sidan 4–5.
Båstads turistbyrå finns vid Mariakyrkan. 0431-750 45
www.bastad.com

Båstad Camping öppnar säsongen under
nytt värdskap och med ett stort personligt engagemang. Här har varje gäst
möjlighet att både njuta av lugnet och
samtidigt från ett bra läge utforska alla
utflyktsmål, shopping och naturupplevelser som finns på Bjärehalvön.
Anläggningen har en fräsch servicebyggnad med både butik och servering. Här
erbjuds vällagad mat i gemytlig pubmiljö.
Till havets vidsträckta sandstrand är det
bara 1 km och till Båstad centrum 4,5

km. Till Båstad går en platt cykelväg
längs havet, och cyklar finns givetvis för
uthyrning på campingen.
– Vi vill att både 40-plusare och barnfamiljer ska känna sig lika välkomna,
sammanfattar nyblivna campingägarna
Gunilla och Mikael Mathiasson konceptet.
Själva älskar de stranden och Bjärehalvön,
och står redo att ta hand om sina gäster
med utflyktstips och goda råd.

Fakta s. 21, kartnr: 16

KLARNINGEN. Längs Stensån
fanns för länge sedan enorma våtmarker
med ett rikt fågel- och djurliv. För två
år sedan stod ett återställt område klart
strax norr om Östra Karup. Ett ståtligt
och handikappanpassat fågeltorn finns i
anslutning till vattenspegeln. Och fågellivet, det har återvänt. Kartnr: 18

Violett kulturlandskap

Lya ljunghed. För hundra år
sedan såg stora delar av Hallandsåsen ut
som Lya ljunghed. Tack vare skotsk
höglandsboskap lever heden vidare, och
när ljungen blommar i juli sveps landskapet in i en söt doft. Högst upp på heden
finns en platå som verkligen gör skäl för
sitt namn: Flackebjär. Kartnr: 22
Gårdskampen på Hemmeslövs gård har
en dokumenterad historia sedan mitten
av 1600-talet. Ägarna har varit många både adelsmän och militärer. Nuvarande
ägarens farfars far drev både bondgård
och startade pensionat på 1940-talet.
Inspirerad av programmet Fångarna
på fortet, startade Mattias Philipson
Gårdskampen 1999. Skolklasser, pensionärsträffar, företag på konferens eller
kick-off, svensexor, möhippor, föreningar och födelsedagsfester trivs alla med
Gårdskampens breda aktivitetsutbud.
- Här finns något för alla nivåer och
evenemang, menar Mattias som vill
se sina gäster umgås och ha riktigt kul
tillsammans.
10-kamp inomhus, paintball och
naturskön tipspromenad är bara några
exempel på de trettiotalet aktiviteterna.
Det senaste tillskottet på Gårdskampen
är Oden, ett samlingsrum enbart byggt i
grovhugget trä.
Fakta s. 21, kartnr:
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Förslöv – Vejbystrand
Bo på Ekhems Gård

Lägenheter: 4-6 bäddar, kök, dusch o toalett.
Bredband. Egen ingång.

Massage & Friskvård

Råbocka familjecamping är en klassisk
semesterupplevelse. Här är livet enkelt.
Så enkelt att gäster tenderar backa in
husvagnen, parkera bilen och sedan
gömma bilnyckeln under resten av sin
vistelse.

Cert. massör och Bowenterapeut.
Goda resultat äv. m. magbesvär o dyl.

Gårdsbutik

Bär, Grönsaker
Färskpotatis; Ulster, Amandine
Hemlagat; Saft, Bärpajer, m.m.
Ekhems Gård i Förslöv, Gullan & Sven Ekhem
Tel: 0431-45 11 10  0709-17 06 15
info@ekhemsgard.nu, www.ekhemsgard.nu

FÄRSKT LAMM FRÅN GÅRDEN | LAMMSKINN
ÄGG | BRÖD | OST | DELIKATESSER
ONSDAG–FREDAG KL. 10–18
LÖRDAG KL. 10–14
VÄLKOMMEN TILL VACKRA VEJBYSTRAND!

Gårdsbutiken
öppen 8-20
Fakta s. 21, kartnr:

Den vackra stranden finns bara ett
stenkast bort. De vindpinade tallarna
erbjuder skydd och skugga. I servicebutiken finns allt du behöver från frukostmat till grillkött, korv och god potatissallad. Det finns förstås även en glasskiosk
med Engelholmsglass i stora strutar. Till
Ängelholm tar man sig med hyrcykel på
platt, lat sommarvarm väg. För den som
vill gå en golfrunda erbjuder man en
sådan, om än i miniformat, på plats.

26

Fakta s. 21, kartnr:

28

På Råbocka familjecamping finns 300
tomtplatser med el. Dessutom finns
tältplatser och 14 fräscha stugor, både
2- och 4-bäddsvarianter. De kan bokas
per dygn, utan krav på särskilda ankomstoch avresedagar.

Välkommen till

Stugorna innebär att vistelsen kan bli
ännu lite mer avslappnad och enkel. Du
kan till och med slippa backa in husvagnen. Fakta s. 21, kartnr: 34

Utställningen om Hallandsåstunneln

Ett besök i utställningen uppskattas av både vuxna och barn. Under sommaren
är det gratis guidning varje dag kl 13 i utställningen, kom och lös ett klurigt
barnpyssel och delta i vuxentipsrundan med frågor om tunnelbygget.

Varför byggs tågtunneln?
Tunnelbygget ingår i satsningen att
Västkustbanan, mellan GöteborgLund, ska bli dubbelspår.
l Dagens järnvägssträcka över åsen är
ett enkelspår.
l Med två tunnlar kan kapaciteten öka
från dagens 4 tåg till 24 tåg/timme.
l

www.trafikverket.se/hallandsas
010-123 25 00 l Vistorpsvägen 96 l Förslöv
10

Strövområde året om

Året runt – fri entré

tis-lör 10-16, lunchstängt 12-13

(öppet vissa aftnar och röda dagar)

Sommaröppet 24 juni-18 augusti
alla dagar 10-16
gratis guidning i utställningen kl 13

www.facebook.com/
projekthallandsas
Fakta s. 21, kartnr:

23

Hålehall. I bokskogarna på Hallandsåsens sydsluttning strax ovanför
Förslöv hittar du ett väletablerat och
omtyckt rekreationsområde. Det
sköna söderläget ger glädjefyllda solstunder både sommar och vinter.
Här finns tre rundor för vandring,
löpning och längdskidåkning. De är
på 2,5, 5 och 11 km, och av lätt och
medelsvår karaktär. Våtmarker, bäckar,
hagar och sällsynta växter stöter
man på i den vackra terrängen kring
Hålehall. Kartnr: 27

Gågator, små butiker, ån som ett blått
band genom staden och sandstranden
helt nära. Ängelholm erbjuder mycket,
men präglas kanske särskilt av de
många trevliga arrangemangen och de
många aktiviteterna för barn. Ängelholms Hembygdspark uppskattas
mycket av de små barnen. Här finns en
stor djurpark med nordiska djur, bland
annat getter och höns. I parken finns
dessutom fem muséer och en scen
där det bland annat spelas barnteater med Pettsson & Findus på
sommaren.
Järnvägens Museum Ängelholm och Ängelholms Flygmuseum finns i staden,
liksom turistbåten Laxen på Rönne å.
Ett annat mysigt sätt att uppleva staden

från vattnet är att hyra kanot och fiska
i ån. Evenemangen avlöser varandra
hela sommarhalvåret med allt från
Flower & Garden show i juli till Internationell matmarknad och Ljusfest i
augusti. Stadens egen fest Ängelholmsgillet äger rum den 15 juni.
Ängelholms
Turistbyrå kan
berätta mer om
evenemang och
tips på aktiviteter. Turistbyrån finns på
Stortorget mitt i
staden.
0431-821 30
www.engelholm.com

Bild: Lisbeth Holmåker

I en stor, spännande och intressant utställning om tunnelbygget kan du uppleva
projektet på nära håll. Exempelvis finns det en modell av tunnelborrmaskinen, en
golvkarta över åsen och olika filmer som visar hur tunneln byggs. Du kan också
gå ut till en utsiktsplats med vy över tunnelmynningarna och byggarbetsplatsen.

Bild: Lisbeth Holmåker

Vid årsskiftet kommer det andra tunnelröret att bli färdigborrat och
trafikstarten 2015 börjar närma sig.
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Margretetorp – Gånarp – Tåstarp

Hjärnarp – Rössjön – Västersjön

Hembakat och slöjd i Byskolan
Byskolan i Gånarp är en omtyckt kaffestuga som tar fikastunden på allvar. Här serveras
sedan 22 år tillbaka hembakat
som i största möjliga mån är
ekologiskt och fairtradecertifierat. Det finns dessutom hembakat gluten- socker- mjölkoch nötfritt. I den mysiga
kulturskyddade 1800-talsmiljön
finns både trädgårdsservering
och en butik med hantverk och
svensk hemslöjd.

Snapphanemyt vid Trollehallar

Sveriges största strutsfarm

Trollehallar. Klippor där
enligt utsaga snapphanar haft förråd och
gömt fångar. En av de mest spännande
platserna som förknippas med snapphanar. En kort men lite tuff vandring tar
dig till hallarna, som kanske inspirerar
både till klättring och lek. Kartnr: 45

Hos Evas Strutsar, som är Sveriges
största strutsfarm, finns möjlighet att följa
strutsens liv från ägg till både dammvippa,
köttgryta och plånbok. Guidade visningar
kombineras med exotisk servering och
välfylld gårdsbutik. Fakta s. 21, kartnr: 35

Historisk mark och ruin

rössjöholms borgruin. Vid
Rössjöns södra strand ligger godset Rössjöholm med anor från 1300-talet. Ute på
en holme inte så långt från nuvarande
huvudbyggnad byggde Karen Geed en
borg på 1550-talet. Borgruinen kan nås via
en spång från parken och är tillgänglig för
allmänheten varje söndag under sommaren
i guidade turer. Rössjöholms gods är inte
tillgängligt för allmänheten.
Mer information på Ängelholms turistbyrå.

Kafferep lockar vid Västersjön

Fika på Torpet ligger på åsens södra
sluttning med underbar utsikt över
Västersjön. Caféet serverar hembakat och är öppet sommartid. Även
möjlighet att boka tillställningar för
större sällskap. Fakta s. 22, kartnr: 40

Kartnr: 44

Kvarnens såpiga historia

Under året arrangerar man uppskattade evenemang så som
Keramik i det Gröna samt Påsk i
Byskolan och Jul i Byskolan.
Fakta s. 22, kartnr: 36

MARGRETETORPSRUNDAN
Start & mål: Hjärnarp
Längd: 12 km
Karaktär: historiska
vägar kring åsens krön
Förbered med: historielektion, tom mage
Se upp för: smörgåsbord och milstolpar

SköNa STuNder på
SkåNSka SolSidaN

Kartnr: C

Vid foten av Hallandsåsen, där den skånska slätten brer ut sig,
ligger Margretetorps gästgiveri. Gästgiveriet har anor ända från
1300-talet och är en vacker och rogivande plats. Här kommer du
nära naturen och det lugna livet, samtidigt som avstånden är små
både till golfbanor och tennisens Båstad.
Njut av mat som lagats av traktens råvaror och drick väldoftande viner från vår ungerska vingård. Ta långa promenader, sov
i sköna sängar och testa alla godsaker från vår stora frukostbuffé.
Men framför allt – njut av att bara vara.
Varmt välkommen till Margretetorp Gästgifvaregården.

Djurholmsmossen. Ett stort
myrområde bestående av sluttande kärrpartier och svagt välvda mosseytor.
Ett besök här påminner lite om svenska
fjällens mossar - så är också denna typ
av myrmarker mycket ovanliga i Skåne.
Genom myren flyter en bäck, och här
växer bland annat hundstarr, blåtåtel,
mannagräs och stor igelknopp. I större
klarvattenytor finns gul näckros. Har
man tur kan man få höra orren spela ute
på mossen under vårmorgnar.

Rössjöholms kvarn. Byggnad
som var såpfabrik på 1700-talet. Pottaska och olja kokades ihop, färgsattes med blå indigo, packades i tunnor
och såldes i Danmark och Sverige.
Sedermera nyttjades vattenkraften till en
såg. Huset finns kvar. Kartnr: 43

Sötvattenbad

västersjöns strand. Flera fina
badstränder finns längs denna långsträckta sjö. Platsen har uppskattats av
människan sedan stenåldern – så gamla
fynd har gjorts i området. Kartnr: 41

Islandshästar och spelmän

Spelmansgården erbjuder turridning, ridskola och ridläger med stor variation och
annorlunda valmöjligheter. Man ordnar
både övernattningar, temaläger och ridtur
med konsert. Familjen Carr har nämligen inte bara en hästgård – de är även
riksspelmän! Fakta s. 21, kartnr: 31

I området finns många spår av det gamla
öppnare kulturlandskapet. Det finns
ruiner av stugor, kvarnar och gårdar från
1800-talet, omgivna av stengärdsgårdar.
Sydväst om västra Århult finns också
fornåkrar, som visar att odling skett här
ända sedan äldre järnåldern för omkring
2000 år sedan. Vandringsleder och motionsslingor, den längsta sammanlänkade
rundan på ungefär 7 km, vägleder dig i
Djurholmens strövområde. Kartnr: 42

BOKA PÅ 0431-45 44 50
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Bild: Billy Lindblom

Hyr mysiga stugor
i naturskön miljö!
m A r g r e t e t O r P. s e
Fakta s. 22, kartnr:

30

Tel. 0431-280
Mobil:
0705-90
0431-28068
68| el.
0705-90
18 9818 98
E-mail: bokning@johnssonsstugor.se
bokning@johnssonsstugor.se
www.johnssonsstugor.se

www.johnssonsstugor.se

Fakta s. 22, kartnr:

39
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Laholm – Skummeslöv

Laholm – Vallberga – Skottorp

Med lätta steg
Vid Skottorps slott, i gårdens pampiga stenstall, finns Skottorps Mejeri med produktion
av en läcker, gräddig slottost. Mjölken kommer från gårdens kor. Här kan man genom
glas se hur osten blir till, provsmaka och handla. Det vackra empireslottet där Karl XI
gifte sig 1680 ligger strax intill. Här finns också ett slottscafé, och man har guidade
visningar för både grupper och privatpersoner enligt hemsidan. Fakta s. 22, kartnr: 57

Företaget Vandra ordnar 5-dygnsvandringar med start i Skummeslövsstrand och
slutmål Skälderviken. Du inackorderas på
hotell och pensionat längs rutten och får
dessutom både kartor, resplan, bagagetransport och joursupport dygnet runt
under vandringen.
Du kan boka vandringsresan när som
helst under sommarsäsongen och se fram
emot en bekväm, välordnad och synnerligen vacker vandring på Hallandsåsen.
Kanske det bästa av allt: utan att bära på
all packning. Fakta s. 22, kartnr: 54

12 hotellrum
vid havet.

Klart våren 2013.

Freden i Knäred 400 år firas

Fakta s. 22, kartnr:

Vid Lagans strand mitt i Laholm finns
Rökeriet och den anrika ångbåten s/s
Lagaholm. Här kan du avnjuta en båttur och avsluta med nyrökt lax och vin
eller kanske en läcker ångbåtsglass på
Rökeriets brygga. Man röker lax, makrill,
ål och annat gott i fiskväg på plats. Goda
sillar, skaldjur och andra godsaker finns
också både till servering och att ta med
sig hem eller till picknicken.
Anläggningen är handikappanpassad och
öppen tisdag–söndag hela sommaren.
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LanthotellLögnäsGård
Hotell

*

Spa & Hälsa

*

Konferens

*

Fest & Bröllop

*

Trulsgården ligger i utkanten av Laholm
och erbjuder hotellboende med ekologisk
frukostbuffé och nygräddade våfflor. På
plats kan du bland annat hyra cykel för en
tur till stranden. Fakta s. 22, kartnr: 60

Fakta s. 22, kartnr: 61

Gårdsvisning
Djur
& Natur

Med djur och natur inpå knuten, i en lantlig miljö, mysiga hotellrum, fräscha konferenssalar, ett genuint Spa, fantastiska
festvåningar, goda festmenyer och personlig service - måste vi vara det självklara valet för Er.

Laholm är den lilla staden där kullerstensgatorna väcker fantasin till liv. Här
är butikerna små, personliga och
oberoende. Här finns en liten torghandel
som ger liv och gör det mysigt att strosa
runt och shoppa. De vindlande gränderna
i Gamleby kring kyrkan vittnar om
stadens danska historia. Här, i Hallands
äldsta stad, har människor bott sedan
1200-talet.

Välkommen till oss på en romantisk weekend med din käresta, en konferens och aktivitet med kollegerna, bubblande bad
i vårt Spa med väninnorna, eller föreviga din bröllop/högtidsdag i någon av våra vackra festsalar.
Hjärtligt Välkomna till Lanthotell Lögnäs Gård - en annorlunda upplevelse i en fantastisk miljö, med det lilla extra.

I modern historia har Laholm länge
värnat om och förknippats med konst
– både i form av de många offentliga
konstverken och det fina lilla teckningsmuséet. Laholmsbukten kan också skryta

Lanthotell Lögnäs Gård, Lögnäs 62, 312 96 Laholm, 0430-230 76, 070-886 91 91 www.lognasgard.se
14
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Ekologiskt hotell i gårdsmiljö

Den 20 januari 1613 slöts freden i Knäred mellan
Danmarks kung Kristian IV (som då bodde på
Halmstads slott) och Sveriges kung Gustav II Adolf.
Freden var ett resultat av långdragna förhandlingar
och markerade slutet på Kalmarkriget (1611-1613).
Redan 1925 restes minnesstenen på bilden, men år
2013 firas 400-årsjubileum med fredsseminarium,
motionslopp, folkfest, historiska skådespel och
tornerspel. Hela programmet finns hos Laholms
Turistbyrå och på www.laholm.se.

Rumsbokning på tel: 0430-20940
info@strandpensionatet.se

Fakta s. 22, kartnr:

Fakta s. 22, kartnr:
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med Sveriges längsta sandstrand vid
Skummeslövsstrand och Mellbystrand, där
badgäster njutit av långgrunda, barnvänliga
stränder och lata sommardagar i många år.
Bland evenemangen syns i år firandet av
Freden i Knäred 400 år (läs mer på s. 14).
Laholms turistbyrå ligger i gamla rådhuset på torget. 0430-154 50 www.laholm.se

Bild: Karolina Olsson

hotell restaurang bar

Spettkaksbageri och sparrisbuffé

Wrångarps Gård har både spettkaksbageri,
gårdsbutik och under sparrissäsongen
i maj-juni, restaurang och café. Man producerar dessutom bland annat potatis.
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www.hallandsasensvaxtbutik.se

Laholm - Hasslöv

Rum för alla prisklasser
Osbecks bokskogar. Detta
naturreservat är en rest av forntida
stora bokskogar. Här finns majestätiska
200-åriga bokar och blandskog, ängar
och hagar. Extra vackert tidig vår och
om hösten. Området bjuder på många
kulturminnen längs lättvandrade stigar.

Osbecksrundan startar vid Lugnarohögen i Hasslöv och är en relativt
nyanlagd slinga på 2,5 km, kantad med
information om natur och historia.
Flera leder på mellan 1,5 och 4 km
startar vid parkeringsplatsen markerad
i kartan. Kartnr: 52

Runt knuten finns stigar och leder för vandring och mountainbiking medan
stränder, golfbanor, utflyktsmål och små städer finns inom tjugo minuters
bilfärd. Vallåsens Värdshus är sedan 2013 medlemmar i STF och har öppet hela året. Fakta s. 23, kartnr: 71

RIDGE
CYCLING

Växtbutik
Sommarcafé
Anläggning
i Hasslöv
0430-26025

Fakta s. 22, kartnr:

53

lassahusstenen. Det finns inte
många hällristningar i form av figurer
i Skåne och Halland. En av de få ligger
i en beteshage på Hallandsåsens nordsluttning strax öster om E6:an. På den
kluvna Lassahusstenen finns fler än 20
figurer och dessutom över 200 skålgropar
(som också är hällristningar) av olika slag.
Kartnr: 49

Forntida lämningar

kungsrasten. Just nedanför
Kungsrasten, den populära rastplatsen
öster om E6:an mot Göteborg, finns ett
område med vacker utsikt och olika typer
av fornlämningar. Den mest markanta är
en domarring med mittsten, vilket anses
ovanligt. Bronsåldershögar och stensättningar ligger på rad ett stycke bort. Kartnr: 48
Lugnarohögen. Åtta meter lång
skeppsättning som nås via en underjordisk gång från en torpstuga. Här finns
också en liten utställning. Information
om öppettider och guidning finns på
Laholms turistbyrå och på www.laholm.se.

DAGLIGEN 29/6–18/8 KL. 15–22
ÖVRIGA ÅRET FÖR BESTÄLLNINGAR SAMT
SÖNDAGS- OCH HELGÖPPET ENL. WEBB
VI DELTAR I FIRANDET AV FREDEN I KNÄRED

www.matsgard.se | 0430-62001
Fakta s. 22, kartnr:

MTB-UTHYRNING
GUIDADE TURER
0733-82 17 87
www.ridgecycling.com

Dönardalens delikatesser är en mångsidig
gårdsbutik där mathantverket står i
centrum. Styckat naturbetes-lamm säljs
färskt från juli, och kan även bokas och
hämtas – packat och klart. Man erbjuder
dessutom lammskinn, honung, bruna
sprättägg, majskyckling, kryddor, inlagd
sill och mycket mer till försäljning. Brantevikssill och Snapphanesill är några av
de sorter som älskats av kunder i mer
än tjugo år. Onsdagar i juli är grillkvällar
med lamm, uppdukat vid Stensån som
kanske lockar till ett dopp.
Fakta s. 23, kartnr:

Fakta s. 23, kartnr:
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VINDRARPSRUNDAN
Start & mål: Hasslöv
Längd: 26 km
Karaktär: lång tur med
varierat underlag & höjd
Förbered med: rejäla däck,
matsäck eller avstickarplan
Se upp för: distraherande utsikter, finåkare
Kartnr: D
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Kartnr: 52

À L A C A RT E
AFTERNOON TEA

62

Slåtteräng lockar fjärilsprakt

Ekered. Detta naturreservat har bibehållit sin blomsterfägring år efter år genom att
fortfarande brukas som slåtteräng. Ekered bjuder på varierande vegetation, exempelvis
smörboll (blommar i maj och juni), Jungfru Marie nycklar och gökblomster.
Blommorna i sin tur lockar massor av fjärilar, vilket är särskilt påtagligt i augusti månad då
ängsvädden blommar. Bland annat amiral och liten blåvinge kan då lockas till ängsväddens
nektar. Kartnr: 46

16

I en vacker skogsträdgård med höga tallar, prunkande gammeldags rosor och
väldoftande örtagård finns Vallåsens Värdshus. Från början var det en jaktvilla och nu utgör man en vacker vilosam mötesplats. Rummen ligger med
naturen precis inpå och kan hyras på hotellpension eller självhushåll.

BranteKälla. En faktisk källa
med friskt vatten från berget i område
med 1000-åriga bosättningsanor. Här
finns både fornminnen, fossil åkermark,
hålvägar och rester av en gammal dansbana. Kartnr: 51

En kort vandringsslinga på 2 km visar
vägen i Vindrarps nya naturreservat som
invides förra året. Men låt dig inte luras:
stigningen är rejäl och terrängen lutar
konstant uppåt.

Toppen med blåbär

Vallåsen naturreservat.
En informell vandringsslinga (omarkerad)
tar dig från foten av Hallandsåsen på små
skogsvägar upp till skidanläggningens
topp. Härifrån är utsikten milsvid.
Räkna vindkraftverk, ta med picknick
och leta blåbär. Kan också nås som en
avstickare på cykel i slinga D.
Kartnr: 73

Det är en vattenrik miljö, så stövlar är
ett hett tips för den som vill ge sig ut
i området. Det är våtmakerna uppe på
höjdplatån som skapat de många små
bäckar som rinner ned för sluttningen.
Här kan man både få se en rik flora
och mindre vanliga småfåglar så som
forsärlan. Från vägen mellan Hasslöv
och Vindrarps finns skyltar till reservatet, som än så länge saknar angiven
parkeringsplats.
Kartnr: 74
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Läger, kurs och konferens vid sjön
Där Halland, Skåne och Småland möts
hittar du Kvarnen Kornhult. Denna
40-talskvarn utgör hela sommaren ett
centrum för massor av ljud och stillhet,
färger och dofter. Alla generationer
välkomnas uppleva livemusik, konst,
konsthantverk, och ängla- och stengalleri
genom säsongens kavalkad av aktiviteter,
barndagar och evenemang med start den
1 maj. Restaurangen och caféet erbjuder
fräsch och garanterat hemlagad mat och
nybryggt kaffe. Det finns också möjlighet
att övernatta på Kvarnen Kornhults B&B.
Fakta s.22, kartnr:

Ingeborrarp är en hel liten by
med bygdens äldsta bevarade
gård på ursprunglig plats. Här
kan man vandra runt i stugorna
och få en inblick i hur människor levt och verkat. På gården
finns permanenta unika utställningar med textilier, jordbruksredskap, torv, trä och järn.
– Ta gärna med en kaffekorg
eller besök vårt värdshus i de
vackra kulturhistoriska omgivningarna, uppmanar Örkelljunga hembygdsförening,
som har öppet vid särskilda
arrangemang samt söndagar
13-16 under sommarhalvåret.
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Sägner och varierad terräng

Fakta s.23, kartnr: 81

snibe stua. Sägnen berättar om
jätten Snibes bostad. Historian förtäljer
att snapphanar, de skånska friskyttar
som lejdes av danska armén i kriget mot
svenskarna på 1600-talet, sökte skydd
här. Helt säkert är att grottan finns ett
stenkast från Skåneleden. Kartnr: 79
Bild: Karin Hernborg/Länsstyrelsen

Fotbollsgolf
Bad och fiske
Vedeldad bastu
och badtunna
+46 (0)430-33129
www.naturcamping.com
naturcamping@hotmail.com
Fakta s. 23, kartnr:
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Naturreservatet i staden

pinnåns naturreservat.
Ett stycke unik natur – mitt i Örkelljunga samhälle. Reservatet sträcker
sig från Pinnåns utlopp i Hjälmsjön
i nordost till Lyckstaberg i sydväst. I
mellersta delen av området får man
ett intryck av att vandra i en mindre
regnskog. En rad sällsynta växtarter,
så som storrams, ormbär och skogsbingel kan påträffas här, liksom en
unik björnbärsart och minst 30 olika
fågelarter. De olika sångarna är särskilt
rikt representerade, och med lite tur
kan du höra både härmsångare, grönsångare och gärdsmyg.

Björsåkra-Bölinge. Naturreservatet har mycket kuperad
terräng som växlar mellan lövskog,
blandskog, myrar och ljunghed. Här
finns fina utsiktsplatser och utrymme för
upptäcksfärd. Nära Skåneleden precis
vid gränsen mellan Halland och Skåne.
Kartnr:
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Kartnr: 83

SOMMARRODEL

VID KUNGSBYGGET

Ett av de nyare strövområdena kring Hallandsåsen finns utanför Örkelljunga. Grytåsa
är präglat av skogsbete, ett ovanligt fenomen i Skåne som kommer av att det under lång
tid betats av nötkreatur.

www.sommarrodel.se
Bild: Perry Vigelsbo

Information
0430-331 36
Bokning grupper
0431-750 75
18

Bild: www.orkelljungabilder.blogspot.com

Tält- och
husvagnsplatser
Servicehus
Samlingslokal
Självhushållsstugor

EFS-Gården har ett mycket omtyckt
kök och ligger i en avstressad miljö
med utsikt över Åsljungasjön. Huvudbyggnaden har 45 bäddar. I ytterligare
två byggnader finns läger- och familjerum
om 60/40 bäddar. Fakta s.23, kartnr: 88

Fakta s. 23, kartnr:

77

Flera mindre rullstensåsar bildar böljande skogsklädda kullar med små kärr och god
artrikedom. Flinka sjö är en igenväxande sjö med rikt fågelliv – bland annat enkelbeckasin kan höras spela om våren med sitt speciella läte. Tranor, sångsvanar och gräsänder
häckar vid sjön, bland många andra arter.
Två vandringsslingor (3,3 respektive 4,3 km långa) leder dig genom Grytåsa strövområde.
Även Skåneleden passerar Grytåsa. Parkeringsplatsen ligger centralt i området, varifrån
man även kan ta sig med rullstol till en anpassad grillplats. Kartnr: 82
19

ÖRKELLJUNGARUNDAN
Start & mål: stadens torg
Längd: 26 km
Karaktär: skogslandskap
och lagom branta backar
Förbered med: badkläder & matsäck
Se upp för: storvilt och småvilt

Trädgårdsglädje på Frideborgsboden
– Trädgården skall vara en
njutning och glädje, anpassad till
sin ägares möjligheter att sköta
om den. Det menar Marie Nelding, som med Frideborgsboden
vill dela med sig av sin långa
erfarenhet av skötsel och design
av trädgårdar. Här finns kreativa
och originella lösningar och
detaljer för trädgården, uteplatsen och hemmet: Allt från
egenodlade örter och kryddor
till designade pallkragar. Butik,
utställning och inspiration över
en kopp kaffe bara 2 km från
Skåneporten vid E4:an.

Kartnr: E

I kartan längst
bak i magasinet
hittar du vandringsleder
markerade med orange
färg, natur- och kulturbesöksmål med grön och
turistaktörer med röd.
Många öppettider varierar
under året, så kontrollera
alltid på respektive hemsida eller slå en signal
innan du åker iväg.

1. Hallands Väderö
Vandringsleder

Wallins skog. Parkområde med
arboretum från 20-talet. Omkring
75 sorters träd från hela världen som
planterades av Hugo Wallin i utkanten
av Örkelljunga samhälle finns här att
beskåda. Kartnr: 80

Åsens start och avslut

Åsljungaklippan. Utsiktsplats i
bokskog som ger känslan av Hallandsåsens avslut österut. Kartnr: 89
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22. Lya Ljunghed

30. Margretetorps Gästgifvargård

Ängelsbäcksv., Båstad
0431-36 14 15
www.bjarlunda.se
Öppet: Hela året
gårdsbutik, logi

Kulturlandskap

www.trafikverket.se/hallandsas

Margretetorp, Hjärnarp
0431-45 44 50
www.margretetorp.se
Öppet: Hela året
logi, konferens, restaurang, café

Öppet: Hela året
utställning

31. Spelmansgården

11. Grevie backar
Vandringsleder

Örkelljunga är
den lugna småstaden som präglas
starkt av naturen
och omgivande
kulturlandskap.
Man utgör också
lite av en knutpunkt, med flera
större vägar som
möts, och erbjuder
till följd av detta ett
brett serviceutbud.
Det finns bland
annat ett ovanligt
stort antal loppis- och antikbutiker i
och omkring Örkelljunga.

2. Hovs hallar

Stadens och bygdens rika historia gör
sig påmind överallt. Ingeborrarpsgården
och Rya kyrkoruin ligger söder om
staden, och är välbesökta utflyktsmål.
Örkelljunga kyrka, från 1300-talet, ligger
vackert vid Prästsjön. Här utspelar sig
sägnen om kyrkklockan, som lär ha lossnat vid en ringning, landat i sjön, orsakat
vrede och dråp, och aldrig återfunnits.
Klockan har nu blivit symbol på kommunens vapen. I Örkelljunga finns många
sjöar för både bad och fiske. En färd
genom staden och dess kringliggande
orter uppvisar flera vackra sjöutsikter och
lockande besöksmål. Örkelljunga turistbyrå ligger i Kulturhuset på Storgatan 1.
0435-551 58 www.orkelljunga.se/turism

Fornminne

Vandringsleder

3. Hotell & Restaurang Hovs Hallar
Hovshallav., Båstad
0431-44 83 70
www.hovshallar.se
Öppet: Hela året
logi, konferens,
restaurang, café

23. Tunnelutställningen
Vistorpsv., Förslöv
0431-44 21 90

12. Hembygdsparken i Boarp

24. Alltid Blommor

Boarp, Båstad
0431-730 73 / 725 43

Sandbäcksv., Förslöv
0431-45 14 07
Öppet: Hela året
butik

www.bjareharad.homestead.com

Öppet: Sommartid
utställning, café

13. Solbackens Wåffelbruk

Fakta s.23, kartnr: 87

Internationell trädsamling

10. Bjärlunda logi & grönsaker

Italienska vägen, Båstad
0431-702 00
www.solbacken.eu
Öppet: Maj-aug.
café

14. Pershögsskogen
Vandringsleder

15. Rutigt & Randigt Secondhand
Köpmansgatan, Båstad
0431-716 61
Öppet: Hela året
butik

16. Båstad Camping

25. Heberleins
Vantingev., Förlöv
0431-45 00 58
www.heberleins.se
Öppet: Hela året
butik

26. Ekhems Gård
Hålev., Förslöv
0431-45 11 10
www.ekhemsgard.nu
Öppet: Hela året
logi, gårdsbutik, aktivitet

27. Hålehall
Vandringsleder

28. Sandgårdens Skafferi

Naturskön plats

Norra vägen, Båstad
0431-755 11
www.bastadcamping.se
Öppet: mars-oktober
LOGI, RESTAURANG

Magnarps byav., Vejbystrand
0706-30 16 80
www.sandgardensskafferi.se
Öppet: Hela året
BUTIK

5. Tofta högar

17. Gårdskampen

29. Emilia möbler, inredning & textil

Hemmeslöv, Båstad
0431-758 66
www.gardskampen.com
Öppet: Hela året
aktivitet

www.emilia.se

4. Hallavara dal

Fornminne

6. Bjäragården/Rishög
7. Drottninghall
Fornminne

Vanstadsv., Hjärnarp
0431-45 40 65

Simontorpsv. Hjärnarp
0431-45 42 30
www.spelmansgarden.se
natur, aktivitet

32. Margretelunds handelsby
Boarpsvägen, Hjärnarp
0431-245 00
www.margretelund.nu
Öppet: Hela året
LOGI, UTSTÄLLNING

33. Hallandsåsens Vandrarhem/B&B
Boarpsv., Hjärnarp
0768-61 99 52
www.hallandsasensvandrarhem.se

Öppet: Hela året
logi

34. Råbocka Familjecamping
Råbockav., Ängelholm
0431-105 43
www.rabockacamping.se
Öppet: April-september
logi, restaurang, café,
aktivitet

35. Evas Strutsar
Tåstarp, Munka Ljungby
0431-281 89
www.evasstrutsar.se

Öppet: Hela året
natur, aktivitet, gårdsbutik

Öppet: Hela året
utställning, butik

18. Klarningen
Våtmark med fågeltorn

8. Östergården Highland Cattle
Rammsjöv., Rammsjö
0431-36 64 94
www.ostergardramsjo.se
Öppet: Ring
natur/produktion

19. Sinarpsdalen

9. Ebbessons gårdsmejeri &
butik

21. Bjäre Häst & Vagn

Möllhultsvägen, Mäsinge
0702-27 60 69
Öppet: Hela året
gårdsbutik

Vandringsleder

20. Axelstorpsravinen
Vandringsleder

Bjäred, Båstad
0431-728 78
www.minvagn.se
Öppet: Hela året
natur, aktivitet
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36. Byskolan i Gånarp

46. Ekered

56. Skottorps Stengods

63. Vildamark

Gånarp, Munka Ljungby
0431-281 27
www.byskolan.se
Öppet: April-Dec
café, butik, utställning

Naturreservat

Marbäcksv., Skottorp
0430-209 22
Öppet: Hela året
butik, utställning, aktivitet

Skogaby, Laholm
070-285 97 86
www.vildamark.se
Öppet: Hela året
aktivitet, natur

57. Skottorps Slott & Mejeri

64. Ulvereds hjorthägn

Skottorp
0430-213 14
www.skottorpsslott.se
www.skottorpsmejeri.se
Öppet: Hela året
logi, konferens, café,
aktivitet, utställning

Ulvered, Laholm
0430-930 62
www.ulvereds.se
Öppet: Hela året, se webb
gårdsbutik, aktivitet,
logi, restaurang

37. Gånarps rum & stuguthyrning
Gånarp, Munka Ljungby
0431-43 21 14
www.ganarpsstugor.com
Öppet: Hela året
logi

Tåstarp, Munka Ljungby
076-211 80 70
www.tastarpstomaten.se
Öppet: April-höst
gårdsbutik

39. Johnssons stugor
Tåstarp, Munka Ljungby
0431- 280 68
www.johnssonsstugor.se
Öppet: Hela året
logi

Övre Västersjöv., Hjärnarp
0431-283 48
www.fikapatorpet.se
Öppet: Sommartid
café

Fornminnesområde

Fornminne / hällristningar

50. Osbecks bokskogar

Naturskön plats

42. Djurholmen
Vandringsleder

43. Rössjöholms kvarn
44. Borgruinen, Rössjöholms gods

58. Wrångarps Gård

52. Lugnarohögen

59. Lögnäs Gård

Bronsåldersgrav

www.hallandsasensvaxtbutik.se

Lögnäsv., Laholm
0430-230 76
www.lognasgard.se
Öppet: Hela året
logi, konferens, restaurang, natur, aktivitet

Öppet: Mars-december
butik, café

60. Trulsgården

51. Brantekälla

53. Hallandsåsens Växtbutik

54. Vandra

Stora strandvägen,
Skummeslövsstrand
0430-209 40
www.strandpensionatet.se
Öppet: Hela året
restaurang, konferens

Vallens Säteri, Våxtorp
0430-300 50
www.vallens-sateri.se
Öppet: End. bokning

www.matsgard.se

Fakta s. 23, kartnr:

88
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84. Hjelmsjö Camping

78. Björsåkra-Bölinge

Smålandsv., Örkelljunga
0435-500 77
www.strandhem.nu
Öppet: Hela året
logi, konferens

Naturreservat

79. Snibe Stua
Grottformation

Vandringsleder

83. Pinnån naturreservat
Vandringsstigar

Hjälmsjön, Örkelljunga
0435-523 00
logi

85. Missionsgården Strandhem

80. Wallins skog

Bygatan, Våxtorp
0430-303 50
www.fairmonkey.se
Öppet: Hela året
butik, utställning

Fakta s. 22, kartnr:

86. Hjälmsjövik restaurang
Ö Spång, Örkelljunga
0435-566 00
www.hjelmsjovik.com
Öppet: Hela året
logi,konferens,restaurang

87. Frideborgsboden
Ånultsv., Åsljunga
0435-46 07 11
www.frideborgsboden.se
Öppet: Hela året
BUTIK, HANTVERK

88. Efs-gården Åsljunga
Ånultsv., Åsljunga
0435-46 00 54
www.efsgarden.com
Öppet: Hela året
logi, konferens

89. Åsljungaklippan
Naturskön plats

Aktörer utan besöksmål

Hasslövs byalag
0430-263 61

EPITAX

epitax@spray.se

Färskpotatis, sparris, jordgubbar och lax. Fyra ingredienser som ofta och gärna förknippas med trakterna kring Hallandsåsen och som kan köpas direkt från odlare och producenter i Destination Hallandsåsens kartguide. Det går dessutom strålande att klämma in
alla dessa ingredienser och några till i ett enda recept.
Färgglad färskpotatissallad med lax
6 portioner
700 g färskpotatis
1 st rödlök
1 knippe sparris
0,5 l jordgubbar
en handfull nyskördad basilika
en handfull salladsskott
0,5 dl rapsolja
rivet skal av en halv citron
1 msk färskpressad citronsaft
1 msk flytande honung
salt och peppar
Räkna med ca 1,8 kg färsk lax att grilla,
eller 1,5 kg varmrökt lax.

www.skottorpsmejeri.se
www.skottorpsslott.se
Fakta s. 21, kartnr:

Kungsbygget, Våxtorp
0430-331 36
www.sommarrodel.se
Öppet: April-sept (se webb)
aktivitet

77. Sommarrodel Kungsbygget

82. Grytåsa strövområde

Parkområde/kulturminne

Ostbutik: maj-aug
må-ons 10-15
to-fre 10-18
lö-sö 10-14
Slottsvisning
och café: öppettider på hemsidan
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72. Ridge Cycling

67. Fair Monkey

Öppet: Hela året, se webb
restaurang, café, logi

www.efsgarden.com
info@efsgarden.com | t. +46 (0)435-460054

Ingeborrarp, Örkelljunga
0435-531 00
www.orkelljungahembygdforening.se
Öppet: söndagar sommartid
Kultur, utställning

Kolbäckstorp, Våxtorp
0430-331 29
www.naturcamping.com
Öppet: Hela året
logi, aktivitet

Naturreservat

Kornhultsv., Hishult
0430-420 43
www.kvarnenkornhult.se
Öppet: Maj-sept
logi, restaurang,café,
kultur,aktivitet

Klägstorp, Laholm
0430-620 01

81. Örkelljunga
hembygdsförening

Rössjöholmsv., Våxtorp
0430-300 87
www.vallasensvardshus.se
Öppet: Hela året
logi, konferens,
restaurang, café, kultur

74. Vindrarp

69. Kvarnen Kornhult

62. Matsgård anno 1648

76. Våxtorps Camping & Stugby

Naturreservat

68. iNEZträdgård

61. Rökeriet

71. Vallåsens Värdshus

73. Vallåsen

Krogshult, Våxtorp
0430-320 45
www.ineztradgard.se
Öppet: Hela året
café, restaurang, butik

Lagavägen, Laholm
0430-104 75
www.rokerietlaholm.se
Öppet: Mars-december
restaurang, butik

Öppet: Hela året
gårdsbutik

Vallåsen, Våxtorp
0430-331 50
www.vallasen.se
Öppet: vinter/sommar
aktivitet

Rössjöholmsv., Våxtorp
0733-82 17 87
www.ridgecycling.com
Öppet: April-okt
aktivitet

Ränneslöv, Laholm
0430-223 31
www.olunds.com
Öppet: Enligt ö.k.
HANTVERK

66. Magasinet festlokal

Trulstorp 103, Laholm
0430-100 99
www.trulsgarden.se
Öppet: Hela året
Logi, KONFERENS

75. Vallåsen Skidanl./Bikepark

Dönardalen, Våxtorp
070-220 34 86
www.donardalen.se

65. Ölunds snickeri

Fornminnen

Vandringsleder

55. Strandpensionatet
Restaurang & Bar

Kulturminne

www.skottorps-stengods.se

Vrångarp, Laholm
0430-231 19
www.wrangarpsgard.se
Öppet: Hela året, se webb
gårdsbutik, restaurang

St. Strandvägen 2
Skummeslövsstrand
0430-620 21
www.vandra.se
Öppet: Hela året, se webb
AKTIVITET, NATUR

41. Västersjöns strand

Klippor/historisk plats

48. Kungsrasten

Våxtorpsv., Hasslöv
0430-260 25

40. Fika på torpet

45. Trollehallar

Tjuvhult, Hasslöv
0430-261 44
www.hallandsasen.net
Öppet: Hela året
logi, konferens

49. Lassahusstenen

38. Tåstarpstomaten

Kulturminne

47. Hallandsåsens Bella Notte

70. Dönardalens Delikatesser

57

1. Koka potatisen nästan mjuk i lättsaltat
vatten
2. Häll av
3. Skiva löken tunt
4. Ansa sparrisen och dela varje i 3 bitar
5. Koka upp lättsaltat vatten och låt
sparrisen koka i 2 minuter. Häll av och
skölj i kallt vatten så behåller den färgen.
6. Halvera jordgubbarna om de är stora
7. Blanda samman basilikablad, salladsskott, jordgubbar, sparris, rödlök och
potatis i en skål
8. Blanda ihop dressingen och häll den
över salladen
9. Servera med grillad eller varmrökt lax,
eventuellt med en aioli till
23

områden

Torekov

Vinga skär

Dejarp

Återvinningsanl.

Bjärehalvön

Varan

Svenstad

132

Påarp

Hånarp

13

Västra Karup

Mäsinge

8
Rammsjö

Lillaryd
Glimminge

19

9

20

6

Axelstorp

21

St. Nötte

200

Öllöv

Ängelsbäck

Vindrarp

Förslöv

Viarp
Ljungbyholm
Lervik

Viarp

21

Karstorp

Margretetorp

Vejbygården

105

Ängeltofta

Vilhelmsfält

ås

Rössjön

Snäckebotorp
Gudebygget
Nissakäll

Storakärr

114

Krokabygget

Travtr.b.

Bassholma

Munka-Ljungby

Lärkesholm

86

Ö Spång
Lärkesholmssjön

Hjälm-

69

86

Ringåsen
Hjälmsjö

84

St. Källstorp

76

Backabygget

Ö Ringarp

Björket

Hunseröd

85
sjön

Ljungaskog

Heagård

88

87

V Spång

E
83

Aggarp

Ånalt

Örkelljunga

80

Ramnasjömossen

114

Skönadal

Åsljungasj.
Spångahöj

Ekeröd

Hillarp
Motorb.

Brandsvig

Skogen

Rävakärr

74

Tåstarp

89

Kyrkolycke

Stivelsmosse

Travtr.b.

Åsljunga

Domäres.

Harbäckshult

Klippebygget

Röglan

38

121

Skånelede
n

Bjärabygget

Travtr.b.

Ängarna

Vanå

178

Lemmeshult

Lärkeröd

39

Toarp

Sjöhultet
Sonnarp

Lärkholm

Rössjöholm

Järnbläst

Svinstorp

Björnamossa

Ljungagård

3676

Vemmentorpasjön
96

Mattarp

194

Torvgårda

Gånarp

Florshult

Bölinge nat.res.

66

Rössjöholms
gård

Ryet

37

Bosjöholm

Fasalt

Hällede

79

Tåssjö
Kollebäckstorp

Persköp

Sjunkamossa

Lönnhässle

Sånnestorp

Grytåsa

13

E4
Återvinningsanl.

Skälderhus

Rävatofta
Skillinge

Ängarna
Pråmmöllan

Bergtäkt

Åslidehus

45

Össjö

Bostället

Bälinge

82
V Ringarp

Björkliden

Bälingesjön

Rya kyrka

Flinka

Maabygget

Fjällrammsjön
119

105

Sjöbygget

Dalshultaskog

Västrarp

Kråkelund

3

Eket

Brekille

Sjöbygget

Åkarp

Höja

47

136

Tingberg

Axberga

Rönne å

Åvarp

Höjatorp

Axtorp

Ällekärr

Neuhof
Ällenberga

Ågård

107
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Markboholm

44

43

Björnabolet

35

78

Flyholmen

108

Farhult

Fågelsk.omr.

Lyckorna

Kärragårda

l l a 45
nd
s

66

Äspenäs

Söndrebalj

Drakabygget

Lycket

Ha

Ramsjön

24

AKTIVITET & NATUR/DJUR
28
Magnarp
Nådala
Bjäre Häst & Vagn		
21
Barkåkra
Ekhems Gård		
26
Ängelholms flygplats
Evas Strutsar		
35
Toftakulla
Björkhagen
Gårdskampen		 17
Skepparkroken
Månstorp
Kvarnen
Kornhult		
69
Fiskehamn
7
Arild
Skälderviken
Lögnäs Gård		
59
ndrarp
Åkersholm
Skälderviken
60
Nabben
Magasinet
festlokal		
66
Stubbarp
Luntertun
16
Skäret
Ridge Cycling		
72
Ärrarp
Råbocka FamiljecampingBölsåkra-Tranekärrs
naturreservat 34
Brunnby
Skottorps
Slott 		
57
Haradal
Näringsidkare / Businesses
Ängelholms havsbad
Fjälastorp
Smedstorp
Rebbelberga
Rågåkra
Skottorps Stengods		
56 Fiskehamn
Domänres.
Råbocken 34
Natur- & kulturtips / Nature sights
18
Svanshall
Sommarrodel Kungsbygget
77
Tranekärr
9
Södåkra
ttekärr
Ängelholm KungsStart vandringsleder / Trailheads
Lovisefred
7
Spelmansgården		
Domänreservat
gården
1931
Hässlebo
Start cykelrundor / Start cycling loops
Ulvereds hjorthägn		
64
Rekekroken
Kullen
Kullenbergstorp
Svenningstorp
Vallåsen Skidanläggn./Bikepark
75
Baljagården
Nyrup
Halsaredd
Cykelrundor / Cycling loops
Vandra 			54
Jonstorp
Ridled / Horseback trail Rönnen
S Utmarken
Fågelsk.omr.
Glimminge
Vildamark			63
StenvallaGösarp
Vegeåns mynnings
Farhultsbaden
baden
8
Naturreservat
/
Nature
reserve
Avfallsanl.
Unnarp
naturres.
Våxtorps Camping & Stugby
76
Ishall
Skörpinge
11
Rögla
Kulltorp
N Häljaröd
Rosenhill
Vandringsled
/
Hiking
trail
Östergårdens
Highland
Cattle
Utvälinge
Görslöv 8
Tjörröd

Fyren

Stavershult

Västersjön

Höremosse

Huntly

Attarp

24

28

93

Borrstorp

E6
E20

Ulriksfält

Vejby

Bergtäkt
Sjöalt

Sjöaltesjön
Bölinge

Nedre Århult

Ljungabolet

110

Ydermossa

Hålshult

Långhult

41

Tullstorp

32

Vråkärr
Hultabygget

Ugglehult

33

Hjärnarp

Bjälkabygget

Koarp

42
40

Vejbyslätt

Vejbystrand

Nybygget

Killhult

Hulebäck

Ekebränna

Kungsbygget

n

Snoggarp

Vantinge

C

Floalt

Djurholmen

Boarp

Vanstad

Pershult

77

Fladalt

Tiarp

Lerbäckshult

29

Storahult

Ekesunna

Stackarp

Vallåsens
naturres.

Svenstorp

30

V Ljungby

Storahults
strand

Tockarp
Fogdarp

Sk
ån
ele

Jännaholm

UTSTÄLLNING, KULTUR/HANTVERK SönderÖssjö
Holmarna
139
Byskolan
iBjörkeberg
Gånarp		
36
Brötarna
Emilia möbler, inredning & tyger
Smedhult29
Fair Monkey		
67
Frideborgsboden		
87
Boalt
Hembygdsparken
12 145 Porkenahult
Långalt i Boarp
Kvarnen Kornhult		
69
Svarta sjö
Margretelunds handelsby
32
Lönnsjöholm
Skottorps Slott		
57 Vita sjö
KrångelTockarp
bygget
Skottorps Stengods		
56
Tunnelutställningen		 Höjaholm 23
Ölunds snickeri		
65
Tockarp
Örkelljunga Hembygdspark
81
Vemmentorp

Bastena

Knopparp

138
Hansatorp

136

Bjärnared

Fägrilt

Jonstorp

144

Pennebo

Ingvarsbygget
Jonstorp

Bonnalt

Linghult

Högalt

Äspered

Ugglehuset

186

Råryd

73

Hålebäckseröd

Liagärde

Venedike

Fogdarp

16

76

Ön

de

31

Vanstad
Skåneleden

25

24

Ranarp

E6

Håle

E20

Ranarpsstrand

Yllevad

Kockabygget

Brammarp

Mårhult

83

226

46
Simontorp

Grönshult

Slätthult

Klämman

Dalsberg

23

Fågelsk.omr.

74

Skogsgård

Lycket

Göstorpshult

Truedsfällan

Ekered

26 27 Viarpshult

Ekenäs

Brostorp

75

Mil. övn.omr.

Rävaljung

Horsabäck

Egla

Åstarpe mosse
naturreservat
Önnarp

Snapparp

Hultet

Åstarp

8

Lyngåkra

20

Viaköp

Börkered

Hylte

N Öss

Bögilt

Fåglasång

70 71
72

Sten
sån

Hulrugered

Skeadal

Segelstorp

Segelstorpsstrand

St. Snörröd

Flintarp
Bondåkra

Baramossa

Frestensfälla

69

Ågård

Hedhuset

D

51

Hishult

78

Ydrilt

52

50

Tjuvhult

Oxhultasjön

68

Skråmered

67

Kornhult

Oxhult

24

105

10

Ängelsbäcksstrand

Väsby

47

Hunnestorp

Ehrenstorp

Öllövsstrand

2
11

Hasslöv

Osbecks bokskogars
naturres.

Bränneslätt

Böskestorp

Grevie

Tornarna

49

5
11

Kärr

Torp

Stubbhult

Hyltan

Krogshult

Våxtorp

L. Menlösa

53

Västerby

Brödalt

Atteköp

Kvinnaböske

213

13

48

126

Snorrslida

Erlandsbygget

Vallen

66

Axelvold

Dömestorp

Rollstorp

Killebäckstorp

Bjärekustens naturreservat

St. Menlösa
Gräsryd

Myllehyltan

Vegefors

Tormarp

Skogshult

Bingsgärde

11

Vasalt
Glimminge plantering

65
Vrån

Rostorp

Severtorp

Rammsjöstrand

Ränneslöv

Veka

Skottorp

Brännalt

Hallandsås

Gråberg

Nya Skottorp
Smedjebron
Vrångarp

57

18

Domänres.

Bjäred

Vallberga

115

22

Edenberga

Vrångarp

Skottorp

Tvähöga

Lya

Edenberga gård

58

Östra
Karup

Mäshult
Hallandsåsens nordsluttnings
naturres.
Varegården

torp
Oskarsfält

Hansagård

56

Eskilstorp

Täppesås
naturres.

Grevie

Lönhult

Burensvik

23

17

Häljarp

Drängstorp

59

16

Malen

62

Klägstorp
Glänninge

Fredriks-

Värestorp

Finnsbo

Salomonhög

Möllhult

Svarvareskogens
naturres.

Sebbarp

Yderhult

7

Sinarp
23

15

14

Hov

Kövlinge

Lögnäs

Rännenäs

Allarp

strand
Hemmeslövsstrand

B

Värnen

60

Ala

Altona

S Mellby

Sommarbo

6

Båstad

61

Blåkulla

Månstorp

Eskilstorps-

Karstorp

Slättaröd

Skummelövs
sanddynsreservat

Stjärnhem

Tarren

Faritslöv
Solsidan

12

Boarp

6

Trulstorp

Laholm
Vårvik

Englandsdals
naturres.
Norrvikens
trädgårdar

150

Motorb.

24

Mellby

Bonnarp
Avfallsanl.
Kungsladugården

54

Småryd

Säbyholm

Nyby

55

Karup

115

Ängalag

Lugnet

Mellbystrand

Kattvik

Hov

115

Orskären

Åmot

V Mellby

Kr
ok
ån

Kyrkhult

Fiskaretorpet
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Hallands Väderö

RESTAURANG
Båstad Camping		
16
Hjälmsjövik Restaurang
86
Hotell & Restaurang Hovs Hallar 3
iNEZträdgård		 68
Kvarnen Kornhult		
69
Lögnäs Gård		
59
Margretetorps
Gästgifvaregård
30
16
Matsgård anno 1648		
62
Råbocka Familjecamping
34
Rökeriet			61
Strandpensionatet Rest. & Bar 55
Ulvereds hjorthägn		
64
Vallåsens Värdshus		
71
Wrångarps Gård		
58

Veinge

Daggarp

ndsle
den

en

Hallands
Väderö

BUTIK & GÅRDSFÖRSÄLJNING
CAFÉ
Alltid Blommor		
24
Byskolan i Gånarp		
34
Bjärlunda logi & grönsaker
10
Fika på Torpet		
41
Byskolan i Gånarp		
36
Hallandsåsens Växtbutik
55
Dönardalens Delikatesser
70
Hembygdsparken i Boarp
11
23
Ekhems Gård		
26
Hotell & Restaurang Hovs Hallar 3
Emilia möbler, inredning & tyger 29
iNEZträdgård		 67
Evas Strutsar		
35
Kvarnen Kornhult		
68
Fair Monkey		
67
Margretetorps Gästgifvaregård 28
Frideborgsboden		
87
Matsgård anno 1648		
62
Hallandsåsens Växtbutik
53
Skottorps Slott		
58
Heberleins			25
Solbackens Wåffelbruk
12
iNEZträdgård		 68
Vallåsens Värdshus		
70
Möllhults gård		
9
Rutigt & Randigt Secondhand 15
Hovs hallar
Rökeriet			61
Sandgårdens Skafferi		
28
241 3
Knösen
Tåstarpstomaten		
38 Bjärekustens naturreservat
Segeltorp
Ulvereds hjorthägn		
64
HallaA
vara
Haga
Wrångarps Gård		
59
4

sanddynsreservat

Tjärby

Halla

Kattegatt

Laholmsbukten

Vessinge

skog

E6
E20

Laholmsbuktens

108

Hagstad

Hjortary
Skingeröd

Göteborg
ca 1,5 tim.

Båstad

Njutning och äventyr genom fyra årstider, fyra
kommuner, nittio besöksmål och tusentals år.
www.hallandsasen.se

Laholm
Örkelljunga
Ängelholm
Malmö/
København
ca 1,5 tim.

