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Skogsbo naturreservat
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Åkulla friluftsgård

Nabbens naturreservat 

Mjällbjärs
naturreservat

Teckenförklaring
! Startpunkter

Stigar

Notering
j

n

Länkar

Naturreservat

Höjdkurva, 5 m intervall

Höjdkurva, 25 m intervall

Sankmark

Sankmark normal -barrskog

Sankmark normal -fjällbjörkskog

Sankmark normal -hygge

Sankmark normal -kalfjäll

Sankmark normal -lövskog

Sankmark normal -annan öppen mark

Sankmark, svårframkomlig

Sankmark svår -barrskog

Sankmark svår -fjällbjörkskog

Sankmark svår -kalfjäll

Sankmark svår -lövskog

Sankmark svår -annan öppen mark

Sankmark blekvät

Sankmark blekvät -annan öppen mark

Annan öppen mark

Barr- och blandskog

Lövskog
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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

Hygge

Kalfjäll

Glaciär

Fjällbjörkskog

Ej karterat område

Övrig mark, oklassificerad

Ospecificerad yta

Torpruin

Asjön

Valasjön

Holma island is a headland
on Byasjön Lake’s east coast
Has remains from a medieval castle 
 surrounded by a wide wall. Probably of 
 importance in old Halland’s interior 
 irrigation system.
Långanskogen, handicrafts cottage
The cottage is unusual as it has a carpentry, 
a calf pen and a bedroom all under the 
one roof. A woman called Emma lived here 
all her life, without electricity, running water 
or a phone, until she died at the end of the 
70s. The cottage is shown by the local 
 historical society. Phone HansOlof Ingham
mar +46 34046013, +46 731732891.
Ästad school museum
It houses a wellpreserved school interior 
from the start of 1900’s with accom
panying teacher accommodation. Children 
can here experience how it was in school 
for their great grandparents. Phone Barbro 
Svensson at +46 34046064 for opening 
hours and to book guides.
Ästad Vingård
One of Sweden’s most exciting modern ex-
perience companies. Mainly renowned for 
its ”Fort Boyard” experience, there is also a 
large spa facility and beautiful gardens. 
 Various accommodation and experience 
options packages. Phone +46 34046061 
for opening hours, www.astadvingard.se.
Ästad 4H-gård is ideal for camp schools 
and courses, in beautiful surroundings.To 
book: +46 725121502, halland@4h.se, 
www.astad4H.se.

Holma ö – eine Landzunge 
am Ostufer des Byasjön
Hier finden sich Reste einer mittelalterlichen 
Burg, die von einem breiten Wall umgeben 
war. Der Ort war vermutlich für das innere 
Wassersystem Hallands von Bedeutung.
Handwerkshof Långanskogen
Dieser außergewöhnliche Hof vereint alles 
von Schreinerei bis Kälberbox und Schlaf
kammer unter einem Dach. Emma lebte hier 
ihr ganzes Leben bis zu ihrem Tod Ende der 
1970erJahre, ohne Strom, fließendes Was
ser oder Telefon. Führungen arrangiert der 
Heimatverein: Tel. HansOlof Inghammar 
+46 34046013, +46 731732891.
Schulmuseum Ästad
Dieses Museum zeigt, wie die Schule in der 
ersten Hälfte des 20. Jhs. aussah, auch die 
Lehrerwohnung ist zu bestaunen. Hier 
 können die Kinder erleben, wie die Schule 
zu Urgroßmutters Zeiten war. Fragen Sie 
nach Öffnungszeiten und Führungen: Tel. 
+46 (0) 34046064, Barbro Svensson.
Ästad Vingård
Der Erlebnishof gehört zu den interessantes-
ten in ganz Schweden und begeistert u. a. 
durch ein vielfältiges Wellnessangebot und 
den schönen Garten. Der Hof bietet  ver schie dene 
Übernachtungs- und  Erlebnispakete an. 
 Fragen Sie nach unseren Öffnungszeiten! 
Tel. +46 34046061; www.astadvingard.se.
Ästad 4H-Hof für Landschulheime und 
Kurse, in herrlicher Natur. 
Buchungen: +46 725121502,  
halland@4h.se, www.astad4H.se.
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Start vid Ästad Vingård, Lat: 57,063603° Lon: 12,556124° (WGS 84) 
Start from Ästad Vingård, Lat: 57,063603° Lon: 12,556124° (WGS 84) 
Startpunkt: Ästad Vingård, Lat: 57,063603° Lon: 12,556124° (WGS 84) 

Holma ö är en udde vid Byasjöns östra strand
Här finns rester från en medeltida borg kringgärdad av en bred vall. 
Platsen var troligen viktig i det äldre Hallands inre vattensystem.

Hantverkartorpet Långanskogen
Det ovanliga med torpet är att allt från snickarverkstad till kalvkätte 
och sovkammare finns under samma tak. Emma bodde här under hela 
sitt liv fram till sin död i slutet av 1970-talet utan att ha tillgång till 
vare sig el, rinnande vatten eller telefon. Torpet visas av Hans-Olof 
 Inghammar 0340-46013, 073-1732891.

Ästad skolmuseum
I detta museum visas en välbevarad skolmiljö från 1900-talets första 
hälft med tillhörande lärarbostad. Här kan barnen uppleva hur det var 
att gå i skolan på gammelmormors tid. Ring för information om öppet-
tider och guidning, tel 0340-46064 Barbro Svensson.

Ästad Vinård Rustik elegans och jordnära njutning. Ett av Sveri-
ges mest spännande upplevelseföretag uppbyggt i en gedigen lantlig 
miljö med lyxiga förtecken. Här finns allt från fartfyllda och hissnande 
 aktiviteter till avkoppling och njutning i det sagolika Sinnenas Spa och 
trädgård. Mysigt boende med hotellstandard eller i stuga. Restaurang 
med menyer anpassade efter årstiderna, gärna med ekologiska och 
närproducerade råvaror. Tel. 0340-460 61, www.astadvingard.se.

Ästad 4H-gård Läger och kursgård inramad av bokskogen. 
 Bokning: 0725-12 15 02 eller halland@4h.se, www.astad4h.se. 

Sankmark

Annan öppen mark

Barr- och blandskog

Lövskog

Sankmark
Annan öppen mark
Barr- och blandskog
Lövskog

Wet ground
Other open ground
Coniferous and mixed forests
Deciduous forest

Sumpfgelände
Sonstiges offenes Gelände
Nadel und Mischwald
Laubwald




