
CYKLA & VANDRA 
i spännande Sjuhärad



Sjuhäradsbygden
Sjuhärad är ett vackert inlandsområde där över 
100 sjöar samsas med kuperad skog, vackra 
hagar och ängsmark.

Sjuhärad är en delregional informell region i södra 
Västergötland med 8 kommuner och Borås som 
största stad.

Bygden omfattar historiskt de sju häraderna Gäsene, 
Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. 
Numera brukar kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 
och Vårgårda räknas till Sjuhärad.

Området är sedan många år känt för sin textilindu-
stri och sina knallar. Idag sjuder bygden av ett starkt 
entreprenörskap, även kallat Knalleandan, med bland 
annat flertalet huvudkontor inom textilindustrin place-
rad i vår bygd, en växande textilhögskola och världs- 
ledande forskning inom textil och design.

2



Upplev 
Sjuhärads cykel- 
och vandringsleder
Vill du göra långa, äventyrliga vandringar i vildmarken eller 
kanske en kort dagstur med bekvämt boende och lokalpro-
ducerad mat? I Sjuhärad finns det leder som passar alla, 
allt från två kilometer till flera mil långa. Här finner du flera 
upplevelserika cykel- och vandringsleder i vild, vacker och 
varierande natur. 

Terrängen i Sjuhärad är omväxlande, allt från öppna kultur-
landskap till storskog, lagom kuperad och rik på sjöar. Lederna 
går på mark som ofta har något spännande historiskt att 
berätta. 

Alla leder i denna broschyr håller en mycket god standard. 
Du kan tryggt följa den välmarkerade stigen, vila på iord-
ningsställda rastplatser, hitta intressant information och 
sevärd natur. Välkommen att upptäcka ditt eget äventyr!

Projektet Cykla och vandra i Sjuhärad har samlat guld- 
kornen med de bästa och vackraste lederna som alla håller 
god kvalitet och är fina att ge sig ut på. Projektet finansieras 
av kommunerna Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, 
Mark och Borås. Målet för projektet är att skapa fler arbets-
tillfällen inom turism- och servicebranschen i Sjuhärad genom 
att få fler besökare att utnyttja lederna i området.

www.outdoorsjuharad.se 
Facebook: www.facebook.com/cyklavandrasjuharad 

Instagram: instagram.com/cyklavandrasjuharad 
#cyklavandrasjuharad
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Klassning av ledens svårighetsgrad                  
Vi har valt att klassa våra vandringsleder utifrån 
svårighetsgrad. Nedan följer en kort beskrivning 
vad varje svårighetsgrad innebär.

Tillgänglighetsanpassad: 
Leden ska vara tillgänglighetsanpassad enligt 
gällande riktlinjer och ska finnas med i Tillgäng-
lighetsdatabasen. Här kan du ta dig fram med 
rullstol, rullator och med barnvagn.

Lätt: markerat med grönt i broschyren 
Leden är möjlig att ta sig fram på med barn-
vagn, rullator eller rullstol. Detta gäller också för 
eventuella broar och spänger. Underlaget 
är grus eller asfalt. 

Medel: markerat med blått i broschyren 
Framkomligheten ska vara god. Vandringen 
sker delvis eller helt på naturstig. För en person 
med normal kondition är nivåskillnaden inget 
problem.

Svår: 
Framkomligheten är begränsad med sträckor 
som innehåller stora nivåskillnader eller branta 
passager där god kondition krävs. 

Fotografer: Jonas Ingman/Vastsverige - Framsida, sid 2, 5, 6, 
9, 34, 35, 37. Mats Lind – sid 5, 6. Gert Olsson - sid 12. David 
Hultberg – sid 32, 36, 38, 39. Lena Molander – sid 29. Emelie 
Romland – sid 23, 29. Ekehagens forntidsby – sid 37. Erik 
Johnson – sid 22. Teckning: Kjell Walter – sid 22.
Redaktionellt innehåll: Cykla och Vandra i Sjuhärad.

 Welcome to beautiful Sjuhärad, the perfect place for a cycling or walking 
holiday! You’ll find lots of lovely trails here suitable for both activities, where you 
can admire this area’s stunning scenery and fascinating history, and make your 
own adventures. The terrain is varied and changeable, with everything from open 
agricultural land to extensive forests, and is pleasantly undulating, with an abun-
dance of lakes. The trails go through country that often has an interesting historic 
tale to tell. All the paths in this brochure are of a very good standard. You’ll be able 
to follow with confidence the well-marked trails, pause at designated rest areas, 
easily find relevant information, and sights worth seeing. There are trails suitable for 
all, ranging from easy short walks to more challenging longer ones.

 Wie Sie vielleicht schon gehört haben, ist die Natur in unserer Region 
wunderschön und äußerst abwechslungsreich. Waldseen und Bäche, Wiesen 
und weite Felder wechseln sich mit dichten Wäldern ab. Es erwarten Sie histo-
rische Stätten und Festungen, eine hügelige Landschaft und viele Aktivitäten. 
Wir bieten außerdem verschiedene Wanderpauschalen an, falls Sie Ihre Wan-
derung durch das schöne Västergötland mit einem leckeren Essen und einer 
Übernachtung kombinieren und vielleicht einen leckeren Nachmittagsimbiss mit 
auf den Weg nehmen möchten.
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I Sverige får alla vara i naturen, även i områden 
som någon annan äger. Detta kallas allemans-
rätt och är en viktig del i den svenska kulturen. 
Du använder dig av allemansrätten när du går 
en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar 
eller sitter på en sten och tänker. Allemansrät-
ten är en unik möjlighet att röra sig fritt i natu-
ren. Med denna rätt följer också krav på hänsyn 
och varsamhet - mot natur och djurliv, samt 
mot markägare och andra människor i 
naturen. Tänk på att det alltid är förbjudet att 
köra motorfordon ute i terrängen, gäller även 
på vandringsleder; utom i arbete med jord- 
och skogsbruk. Du får ta dig fram till fots, 

cykla, åka skridskor och skidor – om du inte 
riskerar att skada gröda, skogsplantering eller 
annan känslig mark. Du måste respektera 
hemfriden och du får inte passera eller vistas 
på privat tomt. När du passerar genom betes-
mark var noga med att stänga grindarna efter 
dig. Respektera djur- och fågellivet och ta med 
dig skräpet hem. Tänk på att allemansrätten är 
begränsad i nationalparker och naturreservat. 
Det är alltid du som besökare i naturen som har 
ansvaret att känna till vad som gäller i områ-
det som du besöker. Man kan sammanfatta 
allemansrätten med orden ”inte störa – inte 
förstöra. 

Allemansrätten: inte störa – inte förstöra!

Innehåll
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Boka ett cykel- & 
vandringspaket
Unna dig en härlig vandrings- 
eller cykelweekend med god 
mat, trevligt boende och min-
nesrika upplevelser. Många av 
de boenden som presenteras i 
vår broschyr har bokningsbara 
cykel- och vandringspaket. 
För att läsa mer om vad som 
erbjuds se sid 22. 

Ta dig tid – Ta det lugnt när du är ute och passa på 
att njuta av naturen. Tänk inte på hur snabbt andra går 
eller vad du har för kilometertider, utan stanna till när 
du vill och ta många raster och pauser. 

Tips för en skön vandring Bra skor – att dina skor är 
sköna och bra att gå i är det vikti-
gaste. Ofta kommer man långt 
med ett par gympaskor eller 
liknande om du mest går dags- 
turer. Ska du gå längre sträckor 
kan det vara skönt med mer 
rejäla vandringsskor eller - 
kängor. 

Tejpa fötterna hemma för att 
undvika skavsår, exempelvis med 
Leukoplast eller annan sport-
tejp. Har du alldeles nya skor så 
försök att gå in dem lite innan du 
ger dig ut på längre vandringar. 

Packning och utrustning – Ha en ryggsäck som 
rymmer det du vill ha med och som sitter skönt. Ta gärna 
med extrakläder att byta om till vid raster och utifall vädret 
ändrar sig, men försök att välja lätta kläder så att rygg- 
säcken inte blir för tung.

Viktigast av allt är att du tar med dig en rejäl matsäck med 
mycket godsaker i och rikligt med vatten! Glöm inte att ta 
med ett sittunderlag att sitta på vid raster.
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7#Kypegården

Kypegården 8,7 km

Kypegården har flera rundslingor i varierad 
terräng som är lättåtkomliga från Borås cen-
trum. Det grön-vita spåret är 8,7 km långt och 
utgår från Kypegårdens friluftsanläggning. 
Här finns det badplats och möjlighet att basta 
i friluftsgårdens vedeldade bastu. Längs leden 
passerar du bland annat de vackra Tosseryds-
sjöarna, rasbranterna vid Tarzanbergen samt 
flera ödelagda torpställen. 

Start och mål
Leden utgår från Kypegården i Borås kommun, 
där det även finns en parkering. Det finns också 
möjlighet att ansluta till leden från Tunnlands- 
gatan på Hässleholmen.

Att upptäcka
Vid rasbranterna på Tarzanbergen finns det en 
utkiksplats med fin utsikt över Lilla Tosseryds-
sjön. Fiskemöjligheter finns i Lilla och Stora 
Tosserydssjön samt Kypegårdssjön. Längs 
vandringsleden passerar du ett flertal gamla 
torplämningar med olika informationstavlor. 
Du kan också läsa mer om biotopområden 
som leden passerar. Vandringen sker delvis på 
grusvägar och delvis på mindre skogsstigar. 
Vid Tarzanbergen är det mycket kuperat. Flera 
kortare slingor finns och det är enkelt att korta 
av leden om man vill.

Service
Vid Horsatorpet finns en fin grillplats och vid 
Kypesjön finns det flera rast- och grillplatser 
samt ett vindskydd. Kiosk och badplats samt 

vedeldad bastu, dusch och omklädningsrum 
finns till en liten kostnad på Kypegårdens 
friluftsgård. Vandringsleden ligger nära Borås 
centrum med boende, affärer och matställen. 
Leden ligger alldeles intill Borås djurpark och 
Upzone Äventyrspark.

Kommunikationsmedel
Närmaste busshållplats för stadsbussarna i 
Borås är Döbelnsgatan, ca 700 m bort.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. 

Ansvarig för leden
Borås Stad.
 

Kypegården, Borås kommun
Leden har en grön/vit markering.
Klassning: Medel, vissa partier svår. 
Kraftig stigning vid Tarzanbergen.

Njut av skogens 
lugn i centrala Borås

Borås



8 #Hofsnäs

Hofsnäs naturstigar1-4,8 km

Hofsnäs naturstigar i Torpanäsets natur- 
reservat är ett underbart vandringsområde i 
vacker natur med intressant flora. Det finns 
flera rundslingor att välja bland, allt från 1 km 
till 4,8 km. Känn historiens vingslag vid Torpa 
stenhus och Hofsnäs herrgård.

Start och mål
Alla spår utgår från parkeringsplatsen på Hofs-
näs som ligger i Tranemo kommun. Här utgår 
också Tångenleden och Oxabanan.

Att upptäcka
Naturstigarna går i Torpanäsets naturreservat 
som är 159 ha stort. I reservatet finns hag-
marker som domineras av gamla ekar och där 
trivs den hotade och rödlistade skalbaggen 
läderbagge. Sommartid betas hagarna och 
ger området en fantastisk fin karaktär med rik 
markflora. Området är lätt att besöka och det 
finns fina möjligheter till picknick, grill, fiske, 
bad samt möjlighet att hyra båt.

Service
Flera rastplatser och grillplatser finns i området. 
På Hofsnäs Herrgård finns kafé och bistro som 
erbjuder ett brett och härligt utbud av hemba-
kade läckerheter samt maträtter inspirerade av 
både säsong och traktens lokala producenter. 
Här finns också möjlighet till bekvämt boende i 
Hofsnäs lilla sjöstuga med tillgång till badtunna 
och bastu.  Endast fyra km från Hofsnäs ligger 
Torpa stenhus som är ett av Sveriges bäst be-
varade herresäten från 1500-talet. Här upplever 
du den unika arkitekturen och spännande histo-
rier på slottet. Det finns också slottscafé och 
restaurang samt möjlighet att bo i charmiga hus 
i slottets omgivningar.

Kommunikationsmedel 
Närmsta hållplats för buss finns i Länghem, 
ca 5 km från Hofsnäs.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvarig för leden
Förvaltas av Tranemo kommun och Borås Stad. 

Naturstig – 1,0 km, Tranemo kommun
Leden märkt med ett veteax.
Klassning: Tillgänglighetsanpassat

Naturstig – 2,6 km
Leden är märkt med ett kohuvud.
Klassning: lätt

Naturstig – 4,8 km
Leden är markerat med en läderbagge.
Klassning: lätt

Hofsnäs

Hofsnäs  Herrgård



9#Hofsnäs

Hofsnäs naturstigar 1-4,8 km

Torpanäsets naturreservat är en oförglömligt 
vacker plats som på våren drunknar i ett hav av 
vitsippor, på försommaren i spirande grönska och 
på hösten av ljuvliga färger.

Hofsnäs  Herrgård

Torpa stenhus



10 #Vängamosse

Vänga mosse2,3-4,9 km

På den tillgänglighets- 
anpassade spången upplever 
du stillheten på mossen

Högmossen Vänga mosse bjuder på en lätt 
och härlig vandring på upp till ca 4,9 km be-
roende på hur du väljer att gå slingan. En del 
av vandringen går på spång över den förhål-
landevis opåverkade mossen och 1,8 km är 
tillgänglighetsanpassat. Här finns möjlighet till 
fin utsikt över mossen från något av fågeltornen.

Start och mål
Vänga mosse ligger ca 15 km norr om Borås 
längs riksväg 42 vid Vänga. Du kan starta din 
vandring vid både den västra och den östra 
parkeringsplatsen.

Att upptäcka
Här finns ett rikt fågelliv med bl a häger, trana 
och enkelbeckasin. Historiskt sett har Vänga 
mosse varit en issjö men sedan växt igen till en 
högmosse. Torvlagret är i genomsnitt fyra meter 
tjockt och under det finns sand- och grusbot-
ten. De fastmarksöar som finns i mossen består 
av isälvssediment.

Service
Rastplatser finns vid östra parkeringen och 
längs med spången finns det bord och bän-
kar på vissa platser. Strax intill mossen ligger 
Vänga kvarncafé som erbjuder fika och mat i 
vacker miljö. Här finns också lanthandel samt 
ett levande arbetslivsmuseum. Under somma-
ren bjuds det på musikunderhållning flera dagar 
i veckan.

Kommunikationsmedel
Närmaste busshållplats är Vänga Kyrka, 
därifrån är det ca 700 m till ledens entré. 

Karta
Karta och informationstavla med folders finns 
uppsatt vid båda parkeringarna. Karta finns 
även att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. 

Ansvariga för leden
Borås Stad.

Vänga mosse, Borås kommun
Leden är markerad med träskyltar med text 
”Vängaleden”.
Klassning: Lätt

Vänga



11#Fjällastigen

Fjällastigen 10 km

Fjällastigen är en rundslinga på totalt 10 km 
som går i en natur- och kulturintressant miljö 
förbi små sjöar via stigar och grusvägar. Om-
rådet är fullt med torpgrunder, stenlämningar 
och kvarnar. Här njuter du av vacker bokskog 
i Molla bokskogs naturreservat, ett rikt djurliv 
och utsiktsplats med milsvid utsikt.

Start och mål
Fjällastigen har start och mål vid Mollaryds 
tågstation i Herrljunga kommun. Här finns 
också parkering. En annan lämplig startplats 
är bokskogen i Hult. Leden knyter ihop med de 
kortare lederna Mollaleden och Hultleden.

Att upptäcka
Första delen av vandringsleden tar dig genom 
den mycket vackra bokskogen i Hult som sär-
skilt om våren är helt fantastisk i sin grönska. 
Leden passerar flera små sjöar och vid Hallasjö 
finns en badplats. Vid torpet Bokelund kan du 
lämna leden för en kort promenad på ca 150 
m fram till en utsikts- och rastplats med vacker 
utsikt över Mollaslätten.

Service
Rastplatser finns vid Våtasjön och Hallasjön. En 
kort avstickare från leden i Mollaryd finns Café 
Hult och galleri Törestorp, se respektive hem-
sida för öppettider då dessa är begränsade. Vid 
Mollaryds station finns ett perrongbibliotek.

Kommunikationsmedel
Mollaryd station ligger precis intill Fjällastigen. 
Ta tåget som går mellan Borås och Uddevalla 
och kliv av vid Mollaryd station. Från Borås tar 
det ca 30 min.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. 

Ansvariga för leden:
Molla Byalag.
 

Fjällastigen, Herrljunga kommun
Leden har en grön/vit markering
Klassning: Medel 

Fjällastigen passerar en 
otroligt vacker bokskog

Mollaryd



12 #Hyssnaleden

Hyssnaleden40 km

Hyssnaleden ligger nära både Göteborg och 
Borås och är en vandringsled på totalt 40 km. 
Vandringen sker genom vackra naturreservat 
med bland annat bokskogen Stomsås och 
fina utsiktsplatser. Längs leden finns mycket 
kulturhistoria att upptäcka.  

Start och mål
Lämplig startpunkt är vid Hyssna gamla kyrka i 
Marks kommun. Parkering finns vid kyrkan. Du 
behöver inte gå hela leden på en gång utan kan 
korta av och göra egna rundslingor med hjälp 
av de många småvägarna i området.

Att upptäcka
Leden är både natur- och kulturhistoriskt intres-
sant. Några exempel är Hyssna g:a kyrka från 
1100-talet, den vackra bokskogen på Stomsås, 
Torkels gömma och jättegrytorna i Ansered. 
Leden har avstickare till speciellt sevärda plat-
ser. Det finns många fina utsiktsplatser så som 
Torberg i Bokskogen, Liagärdesberget, Hökås, 
Gropabergen vid Uttermossen, Torshall och 
Sjögaråsen vid Lilla Hålsjön. Vid Lilla Hålsjön 
finns också en iordningställd badplats.

Service
Bord och bänkar finns på många platser längs 
med leden. I Hökås och vid Stora Hålsjön finns 
tältplatser med grillplats, sopkärl och toalett. I 
Hökås finns vindskydd. På Kvarnen i Hyssna 
– mjölnarfamiljens hotell, kök och mötesplats, 
kan du äta och bo bra. Här finns k-märkt kafé 
och restaurang samt gårdsbutik med stenugns-
bageri. Det KRAV-certifierade köket använder 

närproducerade och ekologiska råvaror. Du kan 
även bo på lantgård på Backa i Hyssna eller 
hyra "Mormors stuga".

Kommunikationsmedel
Goda bussförbindelser finns med Göteborg. 
Hållplatsen Sandvad finns vid väg 156 cirka 
600 meter från Hyssna gamla kyrka.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvarig för leden
Hyssna Hembygdsförening.

Hyssnaleden, Marks kommun
Leden har en gul markering (syns bäst vid 
motsols vandring)
Klassning: Medel med vissa branta inslag

Kuperat med vacker bokskog 
och fantastiska utsiktsplatser

Kvarnen i Hyssna

Hyssna



13#Vildmarksleden

Vildmarksleden 8,5 km

Vildmarksleden utgår från Årås säteri och är 
en rundslinga på totalt 8,5 km. Det finns även 
en kortare slinga på 4 km. Det är en upple-
velserik vandring med spännande historia, ett 
rikt djurliv och en fantastisk utsikt från Kohes-
terberget. 

Start och mål
Både start och mål är vid Årås Säteri i Ulrice-
hamns kommun. 

Att upptäcka
Leden går genom gamla slåtter- och betesäng-
ar, över en vidsträckt högmosse och genom 
gammelskog. Vandringsleden passerar över 
Kohesterberget och intill ett 3000-årigt grav-
röse. Alldeles intill leden finns ett par räv- och 
grävlingsgryt. I sjön Jogen finns möjlighet till 
bad på Varpaledets badplats som ligger i när-
heten. Utmed leden finns flera skyltar med in-
tressant information både om natur och kultur. 
De fuktigaste partierna är spångade men 
vid regn kan stigen vara blöt vissa partier. 

Service
Vindskydd finns utmed leden med fin utsikt 
över sjön Jogen. Ytterligare rastplatser finns 

utmed vägen. I direkt anslutning till leden 
ligger STF vandrarhem Årås Kvarn. Här finns 
möjlighet att bo i en vacker miljö med mycket 
intressant historia. På söndagar sommartid är 
Årås kvarncafé och loppmarknad öppet.

Kommunikationsmedel
Till Årås kvarn går det inget allmänt 
kommunikationsmedel.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvariga för leden
Kölingareds Byalag.

Här finns ett rikt djurliv med 
chans att se älg och rådjur

Vildmarksleden, Ulricehamns kommun
Leden på 8,5 km har en gul markering 
Leden på 4 km har en blå markering 
Klassning: Medel

Årås

Årås kvarn



14 #Holleden

Holleden15 km

Holleden är en kvalitetssäkrad vandringsled 
med spännande historia och vacker natur. 
Vandringen går genom en kulturhistoriskt 
intressant mark med anor från brons- och 
järnålder samt medeltid. Längs leden finner 
du exempelvis ett gravfält med 200 gravhögar, 
en domarring och flera gamla torpgrunder.

Start och mål
Start och mål är vid Hols kyrka i Vårgårda 
kommun, en intressant kyrka från 1100-talet. 
Det finns också en kortare vandringsled på ca 
4 km.

Att upptäcka
Holleden går största delen genom omväxlan-
de och kuperad skog. Leden passerar flera 
gamla torpgrunder med informationstavlor om 
torparlivet. Dessa marker var väldigt blöta som 
odlingslandskap och svårodlade. För att få 
undan allt vatten fick torparen dika ur, resultatet 
blev små, smala tegar. Denna gamla odlings-
mark kan man se spår av i naturen än idag. 
Strax efter rastplatsen vid Bäsjön kan man göra 
ett val, antingen gå via en stilla skogsväg eller 
en tuffare sträcka där man kan behöva ta hjälp 
av ett rep ner för en brant sluttning. Det finns 
också 34 geocacher placerade utmed leden. 

Service
Rastplats och grillplats finns vid Bäsjön. Tånga 
hed camping och vandrarhem ligger ca 14 km 
från leden. Cirka 5 km från leden ligger ISAK 
B&B.

Kommunikationsmedel 
Busshållplatsen Hols kyrka ligger ca 200 m från 
ledens startpunkt och här stannar alla bussar 
mellan Vårgårda och Alingsås.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvarig för leden
Hols Vandringsledsförening.

Holleden , Vårgårda kommun
Leden har en orange markering
Klassning: Medel, något parti klassas som 
svårt på grund av några brantare passager.
Leden är kvalitetssäkrad.

Intressant kulturhistoria och 
omväxlande natur

Hol



15#Dalumsleden

Dalumsleden 32 km

Dalumsleden, Ulricehamns kommun
Leden är markerad med gul färg och 
anslutningslederna med blå. 
Leden är enkel att korta av. 
Klassning: Medel med vissa partier svår

På denna kulturled finns mycket att uppleva 
såsom natursköna platser, ett 50-tal gamla 
torp, Jordkulan i Nöre och många fornminnen. 
Leden är på totalt 32 km men är lätt att korta 
av tack vare flera anslutningsstigar och bra 
bussförbindelser. 

Start och mål
Leden är belägen i Ulricehamns kommun och 
har flera startpunkter. En lämplig startplats är 
vid Dalums kyrka, följ vägen mot Nöre mittemot 
kyrkan. Anslutningsled till Dalumsleden finns till 
vänster efter bostadshusen. Utmed väg 46 vid 
vägen mot Övre Vång finns P-plats vid anslut-
ningled till Dalumsleden. Leden är konstruerad 
så att du med lite hjälp av stigar och vägar själv 
kan hitta dina egna rundslingor.

Att upptäcka
Leden passerar platser där det finns eller har 
funnits gamla torp och backstugor, bronsål-
dersrösen samt kvarnstensbrott. Många geo-
logiska formationer så som dödisgropar och 
moränåsar finns utmed leden där man också 
kan hitta en del intressanta växter. Leden är 
bitvis ganska kuperad och sommartid kan det 
förekomma en del betesdjur på vissa sträckor.

Service
Två vindskydd och flera fina rastplatser finns 
längs leden och en bit ifrån finns även rastplat-
sen jordkulan i Nöre som alltid är öppen. Här 
finns eldstad, vindskydd och toalett. Det finns 
inget boende i direkt anslutning till leden men i 
Trädet ca 13 km därifrån finns Frömans brygga 
där man kan bo i stuga. I Kölingared ligger det 
romantiska STF vandrarhemmet Årås kvarn i 
vacker miljö, också ca 13 km från leden.

Kommunikationsmedel 
Till Dalum kan du ta dig med buss från Ulrice-
hamn och Falköping. Busshållplatserna Plate 
och Spångängen ligger närmast leden.

Karta
Karta finns att skriva ut från 
www.outdoorsjuharad.se samt på turistbyrå- 
erna i Sjuhärad. En mer detaljerad karta över 
leden finns att köpa på Turistbyrån i Ulricehamn.

Ansvariga för leden 
Dalums Hembygdsförening. 
 

Lättillgänglig  och 
upplevelserik

Dalum



16 #Oxabanan

Oxabanan17 km

Här har oxar en gång i tiden 
använts som dragare för glasbrukets 
transporter
Oxabanan är en historisk led på 17 km från 
Limmared till Tången och Hofsnäs genom ett 
varierat landskap med intressant historia. För 
att underlätta glasbrukets godstransporter 
byggde man 1880 en järnväg från Limmared 
fram till Åsunden där en ångslup tog vid. Ba-
nan höll dock inte för det inköpta lokomotivet 
utan man fick använda en oxe som dragare, 
därav namnet Oxabanan.

Start och mål
Leden startar vid Limmareds skjutbana där det 
finns parkering och slutar vid Hofsnäs i Tranemo 
kommun. Skyltat med Oxabanan från väg 156.

Att upptäcka
Banvallen är lätt att gå på eftersom det knappt 
är några höjdskillnader och det finns broar 
byggda över dikena som korsar banvallen. På 
några ställen finns skyltar som berättar om plat-
sens speciella historia och natur. Du passerar 
flera intressanta platser så som Opensten och 
Skårtebo. Opensten var en medeltida försvars-
fästning med anor från 1200-talet med en 
moränkulle som höjer sig 30 meter över den 
omgivande marken. Skårtebo är ett fint naturre-
servat och här finns flera korta vandringsslingor 
om man vill göra en avstickare. 

Service
Rastplatser finns vid Skårtebo och vid Hofsnäs. 
Vid Tången finns fina övernattningsmöjligheter 
i form av vindskydd (upprustat 2016). Här finns 
också grillstuga. I Månstad finns ett vackert mi-
ninaturum. I slutet av leden ligger Hofsnäs Herr-
gård med pensionat, en saluhall, hantverksbod 
samt restaurang och café. Torpa Stenhus ligger 
ca fyra km från leden och erbjuder boende 
och mat i en underbar miljö. I Limmared, några 
kilometer söder om startpunkten, finns Glasets 
Hus som erbjuder lunch eller fika samt det klas-
siska Limmareds Wärdshus.  

Kommunikationsmedel
Till Limmared kan man ta sig enkelt med både 
buss och tåg och därifrån följa banvallen norrut.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. Leden finns 
med på Tranemos turism- och cykelkarta som 
finns att köpa.

Ansvarig för leden
Tranemo kommun.

Oxabanan, Tranemo kommun
Leden har en orange markering samt pilar 
med namnet ”Oxabanan” (märkt med rikt-
ning från Limmared till Hofsnäs)
Klassning: Lätt

Hofsnäs

Limmared



17#Jälmåleden

Jälmåleden 35 km

Jälmåleden, Tranemo kommun
Leden är markerad med mörkblå färg. 
Leden är lätt att korta av.
Klassning: Medel

Jälmåleden i Tranemo kommun är en 35 km 
lång vandringsled i naturskön miljö. Utmed 
leden finns flera intressanta sevärdheter så 
som gravfält från vikingatiden och ruiner 
från industriepoken på 1800-talet. Här finns 
möjlighet att kombinera din vandring med att 
paddla på Jälmån.

Start och mål
Bra utgångspunkter för vandringen är samhäll-
ena Nittorp eller Dalstorp, där det finns gott om 
parkering. Andra lämpliga platser är vid någon 
av broarna över ån.

Att upptäcka
Vissa delar av leden går genom beteshagar 
med djur, blötmarker och ojämn kuperad ter-
räng, men överlag är det ganska lätt vandring. 
Vandringen sker längs med ån och även runt 
sjöarna Dalstorpasjön och Nittorpssjön. Längs 
med leden finns flera badplatser och historiskt 
intressanta platser. Du passerar gravfält från 
både vikingatiden och järnåldern samt flera 
ruiner, bland annat från industriepoken på 
1800-talet.

Service
Sex vindskydd med eldstäder finns utmed ån. 
I Dalstorp finns restaurang/pizzeria och mat- 

affär och på www.absolutnatur.se finns tips på 
boende och aktiviteter kring leden. 

Kommunikationsmedel
Till Dalstorp och Nittorp kan du ta dig med 
buss från Ulricehamn och Tranemo. Närmsta 
busshållplats till leden i Nittorp är hållplatsen 
”Industrivägen” och i Dalstorp är det ”Torget”. 

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. En mer 
detaljerad papperskarta finns att köpa på 
Glasets hus.
Ansvariga för leden
Dalstorpasjöns- och Nittorps fiskevårds- 

områden.

Med 13 broar över Jälmån är det 
lätt att skapa sin egen slinga

Dalstorp

Nittorp



18 #Såkenrunt

Såken runt18 km

Såken runt är en naturskön och ganska kupe-
rad vandringsled runt sjön Såken i Svenljunga 
kommun. Leden är en rundslinga på totalt 18 
km och går på varierad terräng. Du passerar 
flera fina utsiktsplatser och gamla torp med 
intressant historia. 

Start och mål
Leden är märkt så att du kan gå åt båda håll 
och du kan starta din vandring var du vill på 
leden. Dock är det lättast att hitta lämpliga plat-
ser för parkering i eller strax norr om Hillareds 
samhälle, exempelvis vid Sågvikens hamn.

Att upptäcka
Utmed leden finns det mycket att uppleva så 
som fina utsiktsplatser och badplatser. Vid 
badplatsen Sågviken kan du följa en avstickare 
som leder till jättegrytor. Det är en urholkad för-
djupning i berg som har skapats under istiden. 
På sjöns östra sida har man valt att märka upp 
två vandringsalternativ. Alternativ 1 går utmed 
strandkanten och passerar Hinnareds badplats. 
Alternativ 2 är mer lättgången och går på bilväg 
ett stycke från sjön. Det andra alternativet 
rekommenderas vid extremt högt vattenstånd 
i sjön. De båda sträckningarna sammanfaller 
igen efter ca 1,5 km.

Service
Vid naturskyddsområdet Hagö finns ett vind-
skydd för den som vill övernatta i naturen. Det 
finns också möjlighet att bo i några stugor nära 

leden samt på Lockryds stugby i Sexdrega 
(ca 4 km därifrån). Här finns också vägkrogen 
Köksträdgården.

Kommunikationsmedel
Till Hillared kan du ta dig med buss från 
Svenljunga och Borås. Närmsta hållplats är 
Solvägen, 900 meter från leden.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvariga för leden
Hillareds Byalag.

Såken runt, Svenljunga kommun
Leden är markerad med "här är du kartor" 
och pilar.
Klassning: Medel med vissa partier svår.

Kuperad vacker natur 
runt sjön Såken 

Hillared
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Upptäck bygden med audioguide

Upptäck Sjuhäradsbygden 
med Audioguide

Med audioguider blir du på ett spän-
nande och lättillgängligt sätt guidad i 
omgivningarna kring Tranemo, Ulrice-
hamn, Borås, Herrljunga och Svenljunga. 
Här finns totalt ett nittiotal sevärdheter 
och platser som du kan lyssna på och 
lära dig mer om när du är ute och cyklar 
eller vandrar. Varje guidepunkt avlyss-
nas var och en för sig genom att enkelt 
scanna in QR- koden med din mobil. På 
varje plats finns en skylt eller laminerad 
pdf med en QR – kod så att du kan bli 
guidad om platsen samtidigt som du 
upplever den. Många av audioguiderna finns i närheten av en cykel- eller vandringsled och i 
mycket vackert landskap. Om du har iPhone finns QR-kod läsare direkt i din kamera och för 
Android kan du kostnadsfritt ladda ner en QR- kod läsare i Google Play.

I Sjuhärad finns många intressanta platser att uppleva som ofta har en spännande 
historia att berätta. Upptäck berättelsen om Gårdarna runt sjön och alla spännande 
besöksmål i Sjuhärad. Vad är egentligen en förläggare och varför är det typiskt för 
Sjuhäradsbygden? Hur skapades städerna Borås och Ulricehamn? Vad betyder 
Tranemo? Och vad är det man har hittat i den 4000-åriga hällkistan? Lär dig om 
detta och mycket mer med Audioguide i Sjuhärad.

Kartor

På Turistinformationerna i Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Borås och 
Herrljunga finns illustrerade kartor för 
audioguiderna att hämta, ni hittar den 
också som pdf här. För att se guider-
nas position och enkelt hitta till dem 
har vi också en Googlekarta som du 
hittar på www.outdoorsjuharad.se.

Audioguide
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Holleden 15 km
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Bredared 13 km
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Fjällastigen 10 km

Kypegården 8,7 km

Såken runt 18 km

Pilgrimsleden Kindaholm 44 km

Hofsnäs naturstigar 1-4,8 km

Oxabanan 17 km

Jälmåleden 35 km

Åsundenleden 49 km

Dalumsleden 32 km

Redvägsleden 32 km

Vildmarksleden 8,5 km

Komosse 5 km

CYKELLEDER

VANDRINGSLEDER

För att se mer detaljerad karta med exempelvis 
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service utmed lederna osv, se vår digitala karta 
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Cykel- & vandringspaket
Gårdarna runt sjön 
Upplev författarinnan Birgit Th Sparres "Gårdarna runt sjön" från 
cykelsadeln runt yttre sjön Åsunden. En cykelsemester full av nos-
talgi och intressanta berättelser där ni besöker flera av gårdarna från 
romanserien. Välj mellan att bo på Åsundsholm, Hofsnäs Herrgård 
eller Skotteksgården.

Vandringspaket vid Årås 
naturreservat
Med Årås Kvarns vandringspaket löser du 
boende och mat på ett smidigt sätt. Årås 
- i nordöstra delen av Ulricehamns kommun - 
är en given plats 
för den som söker 
variationsrika 
vandringsupp- 
levelser i Årås 
naturreservat.

Cykla & vandra på Backa loge
Vid Backa loge finns flera vandrings- 
slingor på olika längd att välja på i Fegens na-
turreservat. Eller låt cykeln ta dig till vildmar-
ken och Backa Loge. Från Ätradalsleden och 
in på en slingrande 
grusväg kommer 
du ut till lugnet och 
stillheten på 
Backa loge.

www.boka.outdoorsjuharad.se

I över 20 år beskrev författarinnan Birgit 
Th Sparre sin hemtrakt kring sjön Åsunden 
i de romantiska skildringarna om Joachim 
Riddercrona och Diana Stjärnudd. Romanerna 
har trollbundit flera generationer läsare. Birgit 
växte upp på den vackra herrgården Sjöred älskad 
och bortskämd av sina adliga adoptivföräldrar. 

Gårdarna runt  s jön

Upplevelsedag på cykel i Herrljungabygden 
Dagen bjuder på lunch på glasverandan på Crea diems bokcafé, 
därefter väntar bokade cyklar, picknick nedpackad i cykelkorgen 
och en härlig cykeltur runt sjön.

Cykelpaket på Kvarnen i Hyssna 
Välkomna att cykla i den vackra Sjuhäradsbyg-
den! Vårt hotellpaket passar dig som vill njuta 
av god mat och miljöer med extra komfort och 
värdskap.

Cykelpaket Sjuhäradsrundan 
Sjuhäradsrundan går till största del på en 
gammal banvall varav 12 mil är helt bilfri. 
Du passerar bland annat Borås där du får upp-
leva de spännande 
skulpturerna och 
världskända vägg-
målningarna och 
njuta av Viskan och 
stadens puls på en 
av de många mysiga 
uteserveringarna.

Cykel- & vandringspaket



23#Pilgrimsledenkindaholm

Pilgrimsleden Kindaholm 44 km

Pilgrimsleden Kindaholm 
Svenljunga  kommun
Leden är uppmärkt med röda vägvisare. 
Klassning: Lätt med inslag av medel

Pilgrimsleden Kindaholm är en 44 km lång 
pilgrimsled som går mellan kyrkorna Kalv, 
Håcksvik, Ö Frölunda och Mårdaklev. Här 
upplever du en historisk vandring genom 
vacker bokskog, jordbruksbygd, granskog 
och längs sjön Fegen. 

Start och mål 
Bra startpunkter är vid någon av kyrkorna, 
Klevs gästgiveri, Affär'n i Mårdaklev, Kalvs 
camping eller Handlarn i Kalv.

Att upptäcka
Leden går för det mesta på enskilda vägar, 
bitvis på skogsstig, åkervägar och allmän 
landsväg. I vissa fall kan det fungera att gå en 
sträcka och ta bussen tillbaka. Leden kan delas 
upp i 4 etapper: Mårdaklev-Kalv (6 km), 
Kalv-Håcksvik (17 km), Håcksvik-Östra 
Frölunda (12 km), Östra Frölunda-Mårdaklev 
(11 km). Längs med leden finns många histo-
riskt intressanta platser såsom Kummeluddens 
järnåldersgravfält, den gamla tullkvarnen vid 
Gammalsjö, Klockaregården med sina bonads-
målningar från 1840-talet och Kindahus gamla 
fäste. Kindahus var en gång i tiden en medelti-
da gränsborg och på 1400-talet ingick borgen i 
rikets försvar mot Danmark.

Service
En fin rastplats finns längs Gravsjön. Vind-
skydd finns i Ö Frölunda/Mölneby, i Mårdaklev 
och i Kalv/Kättarp (övernattningsbiljett måste 
köpas). Det finns flera boendealternativ inom-
hus längs med leden. I Kalv finner du Kalvs 
familjecamping. På sträckan Kalv – Håcksvik 
hittar du vackra Påarps gård med mat och 

logi. På sträckan Håcksvik-Östra Frölunda 
finns Lerbäcksbo gamla förläggargård. Sista 
sträckan vid Mårdaklev finns Klevs gästgiveri 
vid Fegen. En liten avstickare från leden (6 km)  
ligger Backa loge med café och vandrarhem i 
en fantastisk miljö.

Kommunikationsmedel
Västtrafiks bussar trafikerar området på varda-
gar från Svenljunga.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. 

Ansvariga för leden
Kindaholms församling.

Pilgrimsvandra bland 
historiska guldkorn

Ö Frölunda
Håcksvik

Mårdaklev Kalv



24 #Kvinnestadsjön

Kvinnestadssjön runt9 km

Kvinnestadssjön, Vårgårda kommun
Leden är markerad med röd färg
Klassning: Medel

En vandringsled på totalt 9 km runt Kvinne- 
stadssjön i historisk, vacker och varierande 
natur. Här finns intressant historia med säg-
ner, flera fina badplatser, en omfattande flora 
och ett rikt fågelliv.

Start och mål
Leden startar och slutar vid Kvinnestad kyrka 
sydost om Vårgårda. Strax innan kyrkan finns 
en parkeringsplats och informationstavla med 
karta över leden och även en brevlåda med ett 
låneexemplar av kartan och ledbeskrivning.

Att upptäcka
Naturen runt Kvinnestadssjön är väldigt na-
turskön och har en omfattande flora och ett 
rikt fågelliv. Vid sjön finns en fin och sommar-
tid välbesökt badplats. Leden går genom en 
varierande natur, mestadels på stigar genom 
skog, ängs- och hagmark men vissa partier går 
även på grusväg. Upptäck torpruiner, spåren 
av Kvinnestadborgen från 1300-talet, sägner 
om skatter i sjön och den gamla kyrkan från 
1200-talet. 

Service
Vid ledens södra sida finns flera fina rastplatser 
med bänkar och grillmöjligheter. På norra sidan 
går det också bra att pausa i de fina skogar-
na eller hagarna. Närmsta övernattningsställe 
inomhus är Tånga Hed i Vårgårda, ca 6 km från 
leden. 

Kommunikationsmedel 
Närmaste busshållplats är Kvinnestad kyrka 
och trafikeras av Västtrafik från Vårgårda

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvariga för leden
Kvinnestadssjöns fiskevårdsområdesförening.

Kvinnestad

Sjönära, spegelblankt 
och badvänligt 



25#Åsundenleden

Åsundenleden 49 km

Åsundenleden, Ulricehamns kommun 
Leden är markerad med orange färg. 
Lagom för 2 dagar.
Klassning: Medel med inslag av svår vid 
branta passager

Åsundenleden är en 49 km lång vandringsled 
runt sjön Åsunden med härliga vyer över sjön 
på ett flertal ställen. Leden går genom ett om-
växlande jord- och skogsbrukslandskap och 
passerar två vackra naturreservat.

Start och mål
Åsundenleden går runt sjön Åsunden med 
start och mål vid Lassalyckans friluftsområde i 
Ulricehamn. Andra startplatser med p-plats är: 
Prångens camping och på Bryggan vid Strand-
gatan i Ulricehamn, Åsastugan i Kråkebobergs 
naturreservat, Korpebobergs naturreservat, Ale-
näsets badplats i Marbäck, Sjöparken i Vegby 
och Haganäsbadet i Hulu.

Att upptäcka
Du vandrar i ett omväxlande jordbruks- och 
skogslandskap runt sjön. Leden passerar två 
naturreservat, Korpeboberg, strax söder om 
Marbäck på Åsundens östra sida och Kråkebo 
som ligger vid nordvästra sidan av Åsunden. 
Båda reservaten är fina lövskogsområden. På 
västra sidan av sjön är leden vissa sträckor 
ordentligt kuperad. Flera utsiktspunkter finns 
med härliga vyer över sjön och det omgivande 
landskapet. På några ställen passerar du även 
badplatser.

Service
Utmed leden finns det många iordninggjorda 
platser för rast och vila, med bänkar och bord. 
Det finns flera boendealternativ inomhus nära 
ledens norra del, t ex Hotell Lassalyckan. I 
Ulricehamns centrum finns det fler boendemöj-
ligheter samt affärer, restauranger och annan 
service (ca 2 km från leden). På den södra 

delen av leden passerar du Vegby samhälle där 
det finns camping, café och affär. Andra boen-
den i närheten är Ekelidens B&B ca 2,5 km från 
leden samt Åsundsholm Golf & Country club ca 
1 km från leden. På Åsundsholm finns det en 
restaurang med fokus på närodlat och råvaror 
av hög kvalitet.

Kommunikationsmedel
Goda bussförbindelser finns till Ulricehamns 
busstation både från Jönköping och Borås.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvariga för leden
Ulricehamn kommun.

Kuperad omväxlande natur 
med härliga vyer 

Ulricehamn
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Redvägsleden46 km

Den 46 km långa vandringsleden bjuder på 
många fina natur- och kulturupplevelser 
genom ett lätt kuperat landskap. Missa inte 
det fantastiska naturreservatet Baktrågen och 
jordkulan i Nöre.

Start och mål
Bestäm själv om du vill starta leden vid Krono-
gården i Trädet i norra delen av Ulricehamns 
kommun eller vid Lassalyckans Friluftsområde 
som ligger mer centralt i Ulricehamn. Du kan 
enkelt korta av leden genom att avvika från 
den och gå ner till rv 46 och ta bussen tillbaka. 
Alternativa startplatser med p-plats är: Prång-
ens camping och på Bryggan vid Strandgatan i 
Ulricehamn, Dalums kyrka (900 m till leden) och 
Torget i Blidsberg.

Att upptäcka
Vandringen går genom ett lätt kuperat landskap 
i natursköna omgivningar och passerar kultur-
historiskt intressanta fornlämningar. Delar av le-
den följer Ätrans slingrande väg genom Ätrada-
len. Du passerar det fantastiska naturreservatet 
Baktrågen och en speciell geologisk formation 
med rik flora och fornminnen. Ta en rast och 
insup känslan vid Jordkulan i Nöre som var en 
nödbostad under 1800-talet. Vid motorvägsmo-
tet ansluter Redvägsleden till Åsundenleden 
resten av biten fram till Lassalyckans Friluftsgård.

Service
Ett flertal rastplatser finns iordningställda utmed 
leden. Vid Nöre finns Jordkulan (ca 100 meter 
från leden), med rastplats, eldstad, vindskydd 
och toalett. Mellan Dalum och Blidsberg i 

närheten av Ormestorp finns ännu ett vind-
skydd för rast och övernattning. Mellan detta 
vindskydd och jordkulan i Nöre följer leden 
Dalumsledens sträckning och man får då följa 
gul markering. I Trädet finns boendet Frömans 
brygga 2 km från leden som har stugor för 
övernattning. I Ulricehamn ligger Hotell Lassa-
lyckan precis intill leden. I Ulricehamns centrum 
finns det fler boendemöjligheter samt affärer, 
restauranger och annan service.

Kommunikationsmedel
Goda bussförbindelser finns till Ulricehamn 
både från Jönköping och Borås.
Till Trädet kommer du med bussen som går 
mellan Ulricehamn och Falköping. 

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvariga för leden
Ulricehamns kommun.

Redvägsleden, Ulricehamns kommun
Leden är markerad med orange färg (en liten 
del är gul markering).
Klassning: Medel 

Upplevelser i vackra Ätradalen

Trädet

Ulricehamn



27#Bredared

Bredared 13 km

Vita spåret 13 km, Borås kommun
Leden är markerad med vit färg
Klassning: Medel med inslag av svår

Blå spåret 7,5 km
Leden är markerad med blå färg
Klassning: Medel 

Bredareds vandringsleder bjuder både på kor-
tare och längre vandringar. Längs vandringen 
passeras flera sjöar och utsiktsplatser samt 
ett antal torplämningar och även andra intres-
santa fenomen som exempelvis dödisgropen 
vid Habeltorpasjön. Vid sjön finns också en fin 
badplats.

Start och mål
Lederna startar och slutar vid Klockaregården i 
Bredared, mittemot skolan. Här finns stor par-
kering. Bredared ligger i Borås kommun.

Att upptäcka
Vita spåret: 13 km
Det vita spåret är på sina ställen mycket kupe-
rat och går till största delen på stigar genom 
vacker granskog med härlig vildmarkskänsla. 
Flera sjöar och utsiktsplatser passeras under 
vandringen. Från utsiktspunkten vid Veksjöber-
gen har man fantastisk utsikt åt flera håll. 

Blå spåret: 7.5 km
Det blå spåret är inte lika kuperat och går även 
det till största delen på stigar genom granskog. 
Leden går en kortare sträcka i stiftsreservatet 
Bredareds ekhage, ett mycket vackert område 
med grova solitära ekar samt ett stort antal 
mycket gamla odlingsrösen. 

Service
Vid Habeltorpasjön finns en grillplats. Det finns 
många fina platser där man gärna slår sig ner 
med sin matsäck, särskilt på Veksjöberget 
rekommenderas ett mat-/fikastopp. Inomhus- 

boende i närheten finns i Bredareds GK:s 
stugor.

Kommunikationsmedel
Till Bredared tar du dig med buss från Borås. 
Hoppa av vid hållplatsen ”Bredareds skola” 
så hamnar du precis vid Klockaregården och 
ledens start. Här finns också stor parkering.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvarig för leden
Bredareds IF.

Natursköna vandringar 
med vildmarkskänsla 

Bredared
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Sjuhäradsleden140 km

Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled 
genom skiftande miljöer och vacker natur med 
många sevärda platser. Du vandrar på varie- 
rande underlag genom skogsmark, jordbruks- 
landskap och städer. Vandringsleden är in- 
delad i 10 etapper och mer information om 
platser och ställen du passerar finns i varje 
etapps beskrivning. 

Start och mål
Sjuhäradsleden börjar i Hindås och går via 
Bollebygd, Borås och Ulricehamn till Mullsjö. 
Den är 14 mil lång och indelad i 10 etapper. 
Sedan 1991 ingår Sjuhäradsleden i den inter-
nationella vandringsleden Europaled 1 som 
startar i Italien. I Sverige går E1 mellan Varberg 
och Grövelsjön. Sjuhäradsleden passerar också 
flera andra vandringsleder såsom bland annat 
Kypegården i Borås, Vildmarksleden och Red-
vägsleden i Ulricehamn.

Att upptäcka
Vandringsleden passerar flera fina naturområ-
den som bland annat naturreservatet Rya Åsar 
där du kan uppleva en härlig vildmarkskänsla. 
I Ryfors finns det gammelskog som bjuder på 
unika naturupplevelser och trollskogskänsla. 
Här finns också en tillgänglighetsanpassad 
sträcka. Längs med leden finns mycket historia. 
Raska Minas stuga är ett fint 1800-tals torp 
som alltid är öppet. Torpet har en autentisk 
inredning och här finns möjligheten att äta sin 
medhavda matsäck vid Raska Minas köksbord.  
Längs leden passeras flera fornåkrar, vackra 
vyer och äldre kyrkor. Brunns kyrkoruin är ett 
väl sevärt byggnadsminne och byggdes för-
modligen på 1100 – talet. För mer information 
om sevärdheter längs leden se etappbeskriv-
ningarna.

Sjuhäradsleden är med sina 
14 mil en del av Europaled  1
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Service
Längs leden finns ett flertal rastplatser och 
övernattningsställen som är trevliga att stanna 
vid. Välj mellan att bo på vandrarhem, hotell el-
ler ute i naturen. Det finns flera fasta vindskydd 
att övernatta i, dock finns det inte möjlighet till 
inomhusboende på alla etapper. På etapp 1 
finns Hjortviken konferens, Hindåsgården samt 
Hindås marina, camping och vandrarhem. I 
Borås passerar leden Borås camping, här finns 
också Borås djurpark och Upzone Äventyrs-
park. I detta område finns mycket service i form 
av affärer och matställen vid Knalleland ca 1 
km från leden. (etapp 5.) På etapp 7 i Ulrice-
hamn finns det flera boenden att välja bland 
men närmast leden ligger Prångens camping. 
Här finns också affärer, restauranger och övrig 
service. På etapp 10 passerar man det anri-
ka vandrarhemmet Årås kvarn och i slutet på 
etappen finns både Hotell Mullsjö och Ryfors 
Trädgårdskafé nära leden. För mer information 
om service se respektive etappkarta. 

Kommunikationsmedel
Det finns flera möjligheter att ansluta till leden 
med allmänna kommunikationsmedel. På 
respektive etappkarta hittar du startplatser till 
detta.

Karta
Kartor för varje etapp finns att ladda ner på 
www.outdoorsjuharad.se De finns också i 
tryckt form på de flesta turistbyråer i Sjuhärad.

Ansvariga för leden
Bollebygds kommun, Borås Stad och 
Ulricehamns kommun är ansvariga för leden 
i sin respektive kommun. 

#Sjuhäradsleden

Sjuhäradsleden 140 km

Sjuhäradsleden, Bollebygd, Borås,  
Ulricehamns kommuner 
(10 etapper)
Leden är markerad med pilar och 
oranga brickor.
Klassning: Medel
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Storsjöleden8,5 km

Storsjöleden är en vandringsled på totalt 8,5 
km som bjuder på en fantastisk vildmarks- 
känsla. Leden går både nära Storsjöns strand 
och i skogen. Upptäck den vackra naturen 
och se spåren efter det gamla kulturlandska-
pet. Det finns en mycket intressant historia 
kring sjön, som egentligen är en jättedamm 
som skapades för mer än 100 år sedan. 

Start och mål
Vid Viskafors i Borås kommun följer du skylt 
mot Storsjön. Leden startar vid Boxhult och 
här finns parkeringsplats. Parkeringsplats finns 
också vid Storsjögården.

Att upptäcka
Naturen är variationsrik och här finns ett rikt 
fågelliv. Längs med leden kan man bland annat 
se jättedammens konstruktion, flera jättegrytor, 
en gammal stenhällsbro och gammal granskog.

Service
Det finns ett flertal grillplatser vid vattnet som är 
trevliga att rasta vid. Det finns också flera fasta 
vindskydd att övernatta i. Fiske, bad och båtut-

hyrning finns i omedelbar anslutning. Vid ledens 
start finns en tillgänglighetsanpassad slinga till 
Yxasjöudden där det finns tillgänglighetsanpas-
sad grillplats och fiskebryggor.

Kommunikationsmedel
Närmaste busshållplats är Ryttaren (ca 2 km.)

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad. 

Ansvarig för leden
Borås stad.

Storsjöleden, Borås kommun
Leden är markerad med en symbol 
av en skyttel
Klassning: Medel/svår

Storsjön erbjuder en fantastisk 
vildmarkskänsla

Viskafors
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Komosse 5 km

Komosse, Ulricehamns kommun
Leden har ingen markering, följ spången.
Klassning: Lätt, mestadels på spång

På Komosse upplever man stillheten, lugnet 
och en fin natur. Med sina 47 kvadratkilometer 
är området ett av södra Sveriges största myr- 
landskap med en intressant växtlighet. Här 
finns Björnöleden, en rundvandring på ca 5 km 
som mestadels går på spång över mossen. 
Längs med vandringen finns en fin rastplats 
och intressanta informationsskyltar där du 
bland annat kan lära dig mer om vad en hög-
mosse egentligen är.

Start och mål
Björnöleden utgår från parkeringen vid Mörkö, 
längs med vägen mellan Köttkulla och Mul-
seryd. Här finns det en parkeringsplats med 
informationstavla.

Att upptäcka
Området består av flera olika myrar, åtskilda 
av kärrsänkor, vattendrag, skogspartier och 
fastmarksöar. Här finns ett rikt fågelliv som är 
knutet till de öppna myrvidderna. Vid spångens 
början finns en gammal torvlada som var i bruk 
vid forna tiders torvbrytning. Torven användes 
till strö i ladugårdarna. Slättmossen är Komos-
ses största sammanhängande mosseyta och 
torvlagret är här hela fem meter tjockt. Här och 
var på Komosse kan man finna slukhål, där 
vattnet från bäckarna försvinner för att rinna 
vidare i tunnlar långt nere i torven.

Service
På Lilla Björnön finns det en fin iordningsställd 
rastplats och vindskydd med utsikt över sjön. 
Det finns också ett fågeltorn med spångad 
anslutningsled på ca 300 m. 

Kommunikationsmedel 
Det går inga allmänna kommunikationsmedel 
till Mörkö men Komosse nås lätt via vägen 
mellan Köttkulla och Mulseryd som går rakt 
över mossen.

Karta
Finns att skriva ut från www.outdoorsjuharad.se 
samt på turistbyråerna i Sjuhärad.

Ansvarig för leden
Västkuststiftelsen och Ulricehamn kommun.

På Komosse får man 
känslan av att vara i fjällen

Mörkö
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Cykla i Sjuhärad

I Sjuhärad finns många fina cykelmöjligheter. Välj 
om du vill cykla på bilfri banvall, slingrande grusvägar 
eller lågtrafikerad landsväg i vacker natur. 
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Sjuhäradsrundan 150 km

Med hundratals sjöar, djupa skogar, ett rikt 
naturliv och vägar kantade av blommor 
är det här en vacker plats att uppleva på 
cykel – i din egen takt. Sjuhäradsrundan är 
en rundslinga på totalt 15 mil som går mellan 
Borås, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. 
Välj själv om du vill cykla på en dagstur eller 
dela upp det på flera dagar med trevligt boen-
de och minnesrika upplevelser.

12 av 15 mil är helt bilfritt 
– en utmärkt cykelupplevelse för 
hela familjen!
Njut av vinden i håret, det vackra kulturlandska-
pet och av den platta och asfalterade cykelle-
den som tar dig genom kuperad natur – utan 
att du behöver kämpa så mycket i backarna. 
Sjuhäradsrundan går nämligen till största del på 
en gammal banvall. Det innebär att du kommer 
att passera flera vackra stationsbyggnader, 
gamla järnbroar – och bitvis cyklar du över 
grantopparna! Du passerar många fina natur-
reservat längs med leden, som bland annat 
Torpanäsets naturreservat och Korpebobergs 
lövskogar. 

Start och mål
Lämpliga utgångspunkter för cyklingen är i 
Borås, Ulricehamn, Tranemo, Limmared och 
Svenljunga.

Standard
Av totalt 15 mil är 12 mil helt bilfritt och 30 km 
består av lågtrafiknät. Leden är till största delen 
asfalterad, men 15 km är på grusat underlag 
(markerat på kartan). Leden har en enhetlig na-
tionell skyltning och ska upplevas som likvärdig 
oavsett vilken kommun man cyklar i.

Kommunikationsmedel
Borås och Limmared når du med tåg, buss eller 
bil och övriga städer med buss eller bil. Från 
Göteborg tar det cirka trettio minuter att åka till 
Borås med bil. 

Mycket att uppleva
Sjuhäradsrundan är en naturskön cykelled full 
med upplevelser. Cykelleden tar dig genom 
totalt fyra kommuner och du cyklar genom flera 
tätorter. Längs leden finns många boenden att 
välja på, allt från hotell, vandrarhem och cam-
ping i härliga miljöer. I Borås och Ulricehamn 
finns flest boenden samt många restauranger 
och bra shopping. För mer info om service se 
hemsida eller separat karta/broschyr för Sjuhä-
radsrundan.

Ulricehamn – Tranemo (43 km)
I Ulricehamn kan du hyra cykel nere på Bryg-
gans uthyrningscenter vid sjön. I staden njuter 
du av god mat, trevlig småstadsshopping och 
av en härlig strandpromenad med kallbadhus. 
Sträckan från Ulricehamn till Tranemo går 
uteslutande på bilfri banvall längs sjöar med 
många fina vyer och rastplatser. Här finns 
många boenden att välja på, ex Skotteksgår-
dens familjevänliga camping i utkanten av Ulri-
cehamn alldeles intill cykelleden. I Vegby finns 
mataffär, camping och café. Här kan du göra 
en avstickare på fyra km till Åsundsholm Golf 
& Country Club med boende och restaurang. I 
Månstad kan du göra en kort avstickare på ca 
6 km till Hofsnäs Herrgård. Här i en otroligt 
vacker miljö finns bland annat boende, res-
taurang och café samt möjlighet till bad och 
vandring på Hofsnäs naturstigar.

Sjuhäradsrundan, Ulricehamn, Tranemo, 
Svenljunga, Borås kommuner
Leden kan delas in i 4 etapper:
Ulricehamn – Tranemo 43 km
Tranemo – Svenljunga 22 km
Svenljunga – Borås 38 km
Borås – Ulricehamn 47 km
Leden har en nationell röd skyltning med 
namnet Sjuhäradsrundan
Leden är platt och asfalterad banvall 
12 av 15 mil.
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Sjuhäradsrundan150 km

4 km från Hofsnäs ligger Torpa stenhus som 
är ett av Sveriges bäst bevarade herresäten 
från 1500-talet. Upplev den unika arkitektu-
ren tillsammans med spännande historier på 
slottet. Här finns bland annat guidningar och 
slottsteater.

I Limmared passerar du Sveriges äldsta glas-
bruk i drift, här tillverkas bland annat den kända 
ABSOLUT-flaskan. Upplev glas i alla dess for-
mer på Glasets hus där det finns hytta, utställ-
ning och glasblåsning samt mat och dryck. 

Tranemo – Svenljunga (22 km)
I Tranemo går cykelleden längs Tranemosjön 
med en fin badplats och promenadslinga. Vid 
Uddebo väljer du att följa den skyltade vägen 
via Ullasjö eller cykelvägen via den vackra 
bruksmiljön vid Strömsfors, vidare mot Kinds 
golfbana. Här fortsätter cyklingen på länsväg 
156 fram till Svenljunga. Om du väljer vägen via 
Ullasjö, cyklar du på vackert kuperad grusväg 
bland kohagar och idylliska gårdar. Alldeles intill 
leden ligger Bynanders motormuseum. Det är 
ett av Sveriges modernaste motormuseum med 
ca 60 bilar och 120 motorcyklar samt café. I 
Svenljunga finns ett litet centrum med ett vack-
ert stentorg. Här kan du bo central på ”Tonys”, 
ett pensionat med restaurang och café.

Svenljunga – Borås (38 km)
Från Svenljunga till Borås cyklar du till störs-
ta del på Kindsbanan, en av Sveriges mest 
kortlivade järnvägar. Du passerar flera sjöar för 
svalkande dopp. Sandsjön är både badplats 
och ett fint fikastopp på vägen. Vid Lockryds 
stugby finns boende i stugor samt mat på 
Köksträdgården. Framme i Borås finns mycket 
att uppleva. Se spännande utställningar, konst 
mitt i centrum eller gör ett besök på Textilmu-
seet där du upplever textil i alla dess former. En 
populär familjeaktivitet är Borås djurpark med 
närhet till fina vandringsleder.

Borås – Ulricehamn (47 km)
Hela denna sträckan är bilfri och bjuder på 
vacker skiftande natur förbi flera sjöar och fina 
rastplatser. Strax innan Nitta samhälle kan du 
göra en kort avstickare till Välagården. (2,5 km 
från leden) Här finns boende och mat (obs. 
endast bokning för större grupper). Utmed 
leden ligger Ådalens café och present. Vid Nitta 
samhälle finns en otroligt fin kvarndamm som 
har iordningställts till en charmig och rofylld 
rastplats.  Vid Vädersholm kan du se borgruiner 
i en vacker miljö och läsa om den intressanta 
historian på informationsskyltar.

Karta
Det finns en tryckt karta/broschyr på Sjuhä-
radsrundan i de flesta turistbyråer i Sjuhärad. 
All information om leden, etapp-beskrivningar, 
kartor, besöksmål & sevärdheter utmed leden 
finns på www.outdoorsjuharad.se
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Gårdarna runt sjön är en cykeltur runt Åsundens 
långsmala sjö i Ulricehamns och Tranemos 
kommuner. Här upplever du gårdarna med sin 
historia från författarinnan Birgit Th Sparres ro-
maner. Rundturen har audioguider längs vägen 
som berättar mer om historien genom QR-ko-
der. Dessa scannar du enkelt på mobilen för att 
lyssna på. Cykelturen är totalt ca 70 km och går 
på bilfri asfalterad banvall (ca 15 km) och res-
terande är på mindre lågtrafikerade landsvägar, 
mestadels asfalterade. 

Förläggargårdsturen är en kulturhistorisk cykel-
tur på 55 km där ni likt en tråd spinner genom 
den vackra textilbygden. Längs vägen upplever 
du Sveriges äldsta bevarade spinneri på Rydals 
museum. Du upplever också den renoverade 
förläggargården Lydde gård och den K-märk-
ta kvarnen vid vattenfallet, Kvarnen i Hyssna. 
Cykelturen går i Marks kommun på slingrande 
vägar, både grus och asfalt. Vägarna är lågtrafi-
kerade och delvis är det ganska kuperat. I Mark 
finns också cykelslingan Hyssnaturen som har 
en liknande sträckning.

Åsunden runt är en cykeltur i vacker och 
varierande miljö på 42 km runt sjön Åsunden 
i Ulricehamns kommun. Längs med vägen pas-
seras vackra naturreservat med fina rastplatser, 
badplatser, boendemöjligheter och även tillfälle 
för proviantering.

Taste the countryside – Cykla längs ”affärsgatan 
mitt i grönskan” runtomkring Od, i Herrljunga 
och Ulricehamns kommuner. I kombination med 
en naturskön cykeltur handlar du i gårdsbutiker, 
upplever utställningar, äter och fikar gott. På 
det mysiga bokcaféet Crea diem i Od finns det 
hyrcyklar och mer information om cykelslingor i 
området. 

Holsljungaturen är en rundslinga på totalt 52 
km i Svenljunga kommun som utgår från Sven-
ljunga torg. Turen går mestadels på grusvägar 
genom en varierad och vacker natur. På turen 
cyklar du genom skogs- och jordbruksland-
skap, förbi kyrkor och sjöar. Längs vägen finns 
flera intressanta stopp såsom fornlämningarna i 
Örsås, den gamla förläggargården Lerbäcksbyn 
och flera fina badplatser.

Cykelrundor i Sjuhärad

#Cyklaisjuhärad

Torpa stenhus
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Ätradalsleden199 km

Öppna landskap, milsvida skogar och ljuvliga 
sjöar. Ätradalsleden går mellan Falköping och 
Falkenberg på totalt 199 km, där 146 km är 
helt bilfri banvall. Resterande del är naturskön 
landsväg som slingrar sig genom en vacker 
och varierad natur.

En naturskön cykelled
När du tar dig fram på fina småvägar och asfal-
terade banvallar så hoppas vi att du njuter av 
allt runt omkring. Härliga dofter och spännande 
skiftningar i landskapet, vackra platser, annor-
lunda sevärdheter och möten med intressanta 
människor och djur. Du kommer att passera 
många fina naturreservat på vägen, t ex Frälse-
gården, Baktrågen, Torpanäset, Korpebobergs 
lövskogar och Fegens naturreservat. Ta del av 
allt från natur och kulturupplevelser till god mat 
och trevliga besöksmål. Välj mellan att bo på 
en gård med ett levande lantbruk, i en stuga 

vid en sjö eller mitt i centrum. Möt slottsspöket 
på Torpa stenhus, blås ditt eget glas i Limma-
red, lev stenåldersliv på Ekehagen och avnjut 
en god kopp kaffe på Basta kvarn eller Backa 
loge. Längs leden finns mycket att uppleva.

Start och mål
Ätradalsleden sträcker sig från Falköping i 
norr till Falkenberg i söder där den ansluter till 
Kattegattleden. Bestäm själv vilken sträcka 
du vill cykla och var du vill starta din resa. Bra 
utgångspunkter är Falköping, Ulricehamn, Tra-
nemo, Fegen, Svenljunga och Falkenberg.

Standard
Leden kan delas in i fyra etapper på samman-
lagt 199 km. Ledens norra del går uteslutande 
på banvall, mellan Falköping och Ambjörnarp. 
Här har inga tåg gått på många år och banval-
len är nu istället en platt asfalterad cykelbana. 
Sträckan mellan Ambjörnarp och Falkenberg 

Varierande natur och spännande 
kultur i vackra Ätradalen
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Ätradalsleden 199 km

går på mindre lågtrafikerade landsvägar, mesta-
dels på asfalt men korta sträckor är på hårt 
packat grus. Vissa delar är även här nedlagd 
banvall. 

Kommunikationsmedel
Falköping och Falkenberg når du med tåg, 
buss och bil, övriga städer kan nås med buss 
eller bil.

Etapp 1: Falköping – Ulricehamn (45 km)
I Falköping finns ett brett utbud av butiker, res-
tauranger och boendeanläggningar. Här finns 
kulinariska läckerheter och det anrika kurhotel-
let Mösseberg. 10 km öster om Falköping hittar 
du Åsle Tå, Sveriges största samling back-
stugor i en unik historisk miljö från 1700- och 
1800-talen. I Åsarp finns Ekehagens Forntidsby 
som är ett av Sveriges största arkeologiska 
friluftsmuseum. Här finns återskapade boplats-
miljöer från sten-, brons- och järnålder längs en 
vacker naturstig samt mat och kaffeservering. 
I Trädet kan du övernatta på Frömans brygga. 
Strax därefter i Blidsberg ligger Basta Kvarn, ett 
vackert kvarnkafé med uteplatser vid dammar-
na som är fyllda med ädelfisk. Väl framme i Ulri-
cehamn bjuder staden på ett gemytligt centrum 
med kullersten, små butiker och många restau-
ranger och caféer. I staden finns flera trevliga 
boendeanläggningar och ett vackert kallbadhus 
med restaurang, massage och möjlighet till bad 
i sjön Åsunden.

Etapp 2: Ulricehamn – Tranemo (36 km)
Denna etapp är uteslutande banvall till Trane-
mo. Cykelleden tar dig genom en variations-
rik natur med sjöutsikt, lövklädda kullar och 
milsvida skogar. Från Vegby kan man göra 
en avstickare på 4 km till Åsundsholm med 
boende, restaurang, café och golf. Från det lilla 
samhället Månstad rekommenderas en avs-
tickare till Hofsnäs Herrgård och Torpa stenhus 
(6 resp 11 km från leden). Här finns sjönära 
boende och mat i en fantastisk miljö med 
mycket intressant historia samt fina vandrings-
slingor. I orten Limmared tillverkas bland annat 
den kända Absolut-flaskan. Här finns Glasets 
Hus med stor glasutställning, glasblåsning och 
restaurang/café. Limmared har även blivit känt 
för sina många second hand- och antikbutiker.

Ekehagens forntidsby
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Etapp 3: Tranemo –Fegen (65 km)
I Tranemo finns ett flertal boenden, restau-
ranger och livsmedelsbutiker att välja bland. 
I Ambjörnarp finns dressincykling till Sjötofta 
på den gamla järnvägslinjen. Från Ambjörnarp 
och söderut går leden mestadels på vackert 
slingrande landsvägar med lite trafik, mesta-
dels asfalt men några kortare delar med grus. 
I Skyarp ca 12 km från Sjötofta ligger Påarps 
Gård, en större boendeanläggning med gårds-
hotell, stugor, naturcamping och matservering 
i en vacker miljö samt många aktiviteter såsom 
fiske, kanot, bad och femkamp. Längre söderut 
följer cykelleden sjön Fegen. Det är ett vackert 
naturreservat med utmärkta paddlingsmöjlighe-
ter. En kort avstickare från leden ligger vandrar-
hemmet Backa Loge som är beläget direkt vid 
sjöns strand. Här kan man paddla kanot, bada, 
vandra, äta och fika.

Etapp 4: Fegen – Falkenberg (53 km)
Leden tar dig vidare in i Halland och du passe-
rar mindre samhällen som Fegen och Ätran där 
det finns service i form av mataffärer, restau-
ranger och boenden. Vägen mellan Gällared 
och Askome har korats till ”Hallands vackraste 
väg.” Här cyklar du utmed Ätran och upplever 
fantastiska vyer, rik flora och fauna samt flera 
sevärdheter och kulturstigar. Slutligen avslutas 
leden genom Falkenbergs centrum och vidare 
ner mot Falkenbergs strandbad. I Falkenberg 
finns sandstränder, ett pulserande nöjesliv och 
ett brett utbud av evenemang, shopping, boen-
deanläggningar och restauranger.

Karta
Finns på www.outdoorsjuharad.se och på 
turistbyråerna i Falköping, Ulricehamn, 
Tranemo (Glasets hus), Svenljunga och 
Falkenberg.

Ätradalsleden199 km

Ätradalsleden
Leden kan delas in i 4 etapper:
Falköping-Ulricehamn 45 km
Ulricehamn-Tranemo 36 km
Tranemo-Fegen 65 km
Fegen-Falkenberg 53 km
Leden har i nuläget ingen enhetlig fysisk 
skyltning.
Leden är platt och asfalterad banvall 
146 km av 199 km, resterande lågtrafikerat.

#Ätradalsleden

Backa loge
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Hjälm - Det viktigaste av allt är hjälmen. Den räddar liv! 
Och kom ihåg att barn och ungdomar under 15 år måste 
använda hjälm enligt lag.

Tips inför din cykeltur Punktering - Kom ihåg att 
ta med verktyg så att du kan 
laga punkteringen om olyckan 
skulle vara framme. Det finns 
ofta hjälp längs med vägen, 
men vissa partier är det mest 
du och naturen.

Cykelinställningar - 
Att cykla länge påverkar din 
kropp. Tänk på att ställa in 
cykeln och sadeln så att den 
känns bekväm inför cykel-
turen. Om du har möjlighet 
kan du provpacka cykeln 
och testcykla inför utflykten 
för att vänja dig vid att ha 
packning på cykeln.

Kläder - Kläder 
efter väder. Att cykla 
kan skava lite, så ta 
helst inte jeans på 
dig. Ta gärna på dig 
kläder i starka färger 
så att du syns. Och 
i Sjuhärad finns 
många sjöar så glöm 
inte badkläderna.

Mat och vatten - Ta gärna 
med dig en rejäl matsäck med 
mycket godsaker och rikligt 
med vatten. Matställen finns 
längs med cykelvägen, men 
det är alltid gott att ha med 
sig lite extra energi. Det finns 
gott om fina fikaställen att 
pausa på längs med cykelle-
derna. 

#Tipsinfördincykeltur



 Dela dina stunder med oss! #outdoorsjuharad
www.outdoorsjuharad.se

w
w

w
.s

te
m

a.
nu

SVA
N

E
N

M
Ä

R
KE

T

Tr
yc

ks
ak

30
41

 0
23

4


