Mösseberg
Mössebergs friluftsområde bjuder på härliga naturupplevelser och aktiviteter för alla åldrar. Utsikten över
Falköping är fantastisk med platåbergen i horisonten.
Här kan du bada, motionera, gå vandringsled, cykla,
spela discgolf och beachvolley, grilla, leka och klättra.
Vintertid finns Mössebergsbacken, en skidanläggning med
nedfarter för hela familjen och skidspår med konstsnö.

Motionsspår och pumptrack
De flesta motionsspår utgår från motionscentralen, som
har öppet året om. Här har du gratis tillgång till dusch,
omklädningsrum, bastu och värmestuga. Kartor visar olika
spår för löpning, MTB-cykling och skidåkning. Två av
motionsspåren har elljus och vintertid finns ett konstsnöspår. I området kring motionscentralen finns även utomhusgym, en pumptrack för cykling och flera fantasifulla
lekplatser.

Var rädd om naturen!
Grillplats

Var rädd om den fina naturen på Mösseberg. Vi har alla
ett ansvar att inte skada naturen eller göra intrång på
privat mark. Tänk särskilt på följande:
•

Ha gärna picknick, men ta med dig skräp och
matrester hem.

•

Undvik att göra upp eld. Respektera alltid
eldningsförbud.

•

Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på
våren och försommaren när många djur har ungar.
Håll din hund kopplad.

•

Stäng eventuella grindar efter dig och skräm inte
upp betande djur. Var särskilt försiktig när du
passerar genom ett naturreservat.

Lekplats
Djurpark

Kurorten
Mösseberg

Mössebergs djurpark och utsiktstorn

Utsiktstorn

Barnen älskar att vara i djurparken! Här bor kaniner, grisar,
får, getter, höns, åsnor, shetlandsponnyer, nötkreatur och
dovhjortar. Här finns även roliga lekplatser, trampbilar,
linbana, hinderbana och grillplatser.

P

Utsiktstornet är 35 meter högt och har drygt 200 trappsteg. Det är helt klart värt en topptur – du belönas med
en fantastisk utsikt över Falköping och Falbygden! Tornet
invigdes 1903 och är enligt uppgift det enda tornet i Sverige
som är byggt i sten med utsiktsplats som enda funktion.
Fri entré till både djurpark och utsiktstorn!

Skogssjön
Skogssjön (Pankasjön) är en av Falköpings naturbadplatser. Här finns bryggor, sandstrand, sandplan för beachvolleyboll, utegym, vildmarkslekplats och grillplatser.

Grillplats
Pilgrimsled
Mössebergs
gården

Foto Falköpings kommun

Om vi hjälps åt att ta ansvar kan vi fortsätta att njuta av den
unika allemansrätten i Sverige. Läs mer om den samt dina
rättigheter och skyldigheter.

Gröna mads
naturreservat

Utsiktsplats

www.allemansratten.se

Discgolf
På Mösseberg ligger banor för frisbeegolf/discgolf. Banan
med 9 korgar är perfekt till familjen, gänget och företaget.
Banan med 18 korgar är en mycket utmanande tävlingsbana.

Mössebergsbacken

Mösseberg

I Mössebergsbacken finns nedfarter för hela familjen. Hyr
gärna utrustningen du behöver för att ge dig ut i backen.
Vill du ha hjälp att få till svängarna, finns det möjlighet att
boka skidskola. Ta gärna en paus och värm dig med en
kopp kaffe, choklad eller något annat gott i kaféet. Eller så
äter du din medhavda matsäck i värmestugan.
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Mössebergs camping och stugby
Mössebergs camping och stugby har öppet året om.
På campingen finns det stugor att hyra för 4-8 personer,
platser för husvagn och husbil samt enklare ställplats.
www.falkoping.se/mosseberg

Grillplats
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Ta dig tid att njuta av det böljande och historiska kulturlandskapet. Pilgrimsleden är 44 km lång och startar vid
S:t Olofs kyrka i Falköping och går norrut över Mösseberg,
med storslagen utsikt över Hornborgasjön. På vägen passerar du Gudhems klosterruin, Ekornavallens gravfält och det
rika fågellivet vid Hornborgasjön.

På Mösseberg finns nio naturreservat med intressant och
dramatisk natur, storslagna bergsbranter, sprickdalar, kärr,
alvarmarker och backar med ädellövskog. Här finns också
en härlig flora av vackra blommor och växter.

Mösseberg Recreational Area offers great nature experiences and activities for all ages, as well as amazing views of
Falköping, with the flat-topped mountains on the horizon.
The area offers opportunities to swim, exercise, explore
walking trails, cycle, play disc golf and beach volleyball,
barbeque and play. In the winter, Mössebergsbacken
is open – a ski centre with slopes for all the family and
cross-country skiing trails with artificial snow.
www.falkoping.se/tourism

Bestorps naturreservat

Respect Nature!
Look after the lovely natural landscape at Mösseberg. We all
have a responsibility to make sure we do no harm to nature
or trespass on private property. Pay particular attention to
the following points:
Feel free to bring a picnic, but remember not to leave any
rubbish or leftovers behind. Avoid lighting fires. Always
respect fire bans. Do not disturb birds or animals. Take
extra care in the spring and early summer when many animals have babies. Keep your dog on a leash. Close all gates
behind you and do not disturb grazing livestock. Take extra
care when passing through a nature reserve.
If we all behave responsibly, we can continue to enjoy the
freedom granted under the unique Swedish Right of Public
Access. Read more about this and your rights and responsibilities here.
www.allemansratten.se
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Vandrarhem | Youth hostel
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