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1. Hyssna gamla kyrka                                      
Den gamla kyrkan med stenvalvsbron över 
Surtan är en riksintressant natur- och 
kulturmiljö. Kyrkan är från 1100-talet och en 
av de äldsta bevarade kyrkorna i västra 
Sverige. Där finns flera inventarier från 
medeltiden. I hembygdsmuseet intill gamla 
kyrkan visas gamla bruksföremål från bygden. 
Ån Surtan är ett biflöde till Viskan. Den är 
förhållandevis lite påverkad och hyser ett rikt 
djurliv, bland annat lax. Mellan Hembygds-
museet och gamla bron simmar små laxungar. 

2. Lockö kvarn                                                
Kulturhistoriskt intressant område med rester 
av sågar och kvarnar från 1700-talet. 
Malstenarna stannade 1969, när den siste 
mjölnaren slutade. Kvarnen och kvarnområdet 
har restaurerats, bland annat med en träränna 
som leder vatten till ett nytt vattenhjul. Ibland 
mals rågmjöl. Här finns bord, bänkar och 
toalett. Guidning erbjuds, se kontaktuppgifter 
längre ner. 

3. Bokskogen på Stomsås                                
Den största bokskogen i Marks kommun och 
ett av de nordligaste bestånden i Sverige. 
Skogen är ett naturreservat. Vid Torberg har 
man utsikt över Surtans dalgång. Bord, bänkar 
och informationsskyltar finns. Längs ledens 
fortsättning finns bland annat kolgropar och 
en jordkällare. Vid Nordbacka finns ännu en 
utsiktsplats. 
 
4. Slätthult – kulturlandskap                           
Ett kulturlandskap där människor med slit och 
möda bidragit till att skapa och behålla den 
biologiska mångfalden. Här finna artrika ängs- 
och hagmarker och stora ihåliga bokar och 
oxlar. 
 
5. Sjögarås                                                                
Från berget Sjögarås har man en storslagen 
utsikt över landskapet vid Lilla Hålsjön och 
Hyssnaslätten. 
 
6. Torkels gömma                                                  
En liten grotta belägen i en vild klipp- och 
bergsterräng nordväst om Lilla Hålsjön. Klättra 
gärna ner i grottan (det finns stege).  
 

 
 7. Naturreservatet Liagärde Stora 
Hålsjön Från en forntida boplats vid sjön 
följer leden en gammal stenåldersstig genom 
en bergravin upp mot utsikten. Från den är 
milsvid utsikt över Stora Hålsjön och 
skogslandskapet. Mäktiga klippstup med 
ättestupa mot sjön. Från utsiktsplatsen 
fortsätter leden genom ängs- och hagmarker 
ner till Stora Hålsjön. Vid sjöstranden finns en 
lägerplats med bänkar, bord, eldstad och 
toalett.  
  
8. Hökås – utsiktsplats med 
övernattningsmöjlighet                                
 En utsiktspunkt, cirka 200 meter över havet. 
Här finns en lägerplats med bänkar, bord, 
toalett, vindskydd, eldstad och vedförråd. 
Platsen är anpassad för funktionshindrade 
med bilväg fram till utsikten. 
 
 9. Porten till tassemarkerna                              
Här börjar landskapet få vildmarkskaraktär. 
 
10. Uttermossen – Gropabergen                        
Ett storslaget vildmarksområde av riksintresse 
för naturvård på gränsen mellan Hyssna och 
Seglora. En av bygdens största högmossar, 225 
hektar. Här finns holmar med gammelskog 
samt Uttersjön och Abborrsjön. Orrar spelar 
om våren och här häckar sparv- och pärluggla, 
grönbena och tranor. 
 
11. Kröselia                                                            
Leden passerar en gammal jordkällare, en rest 
efter ett av många torpställen. Torpets namn. 
Kröselia. vittnar om att det förr här fanns gott 
om lingon. Kröselia = Lingonbacken. 
 
12. Jättegrytorna i Ansered   
Jättegrytorna bildades när isen smälte. De 
ligger samlade i en fyrkant med bara en till två 
meters avstånd. Den största grytan är 100 
centimeter i diameter. Djupet varierar mellan 
40 och 70 centimeter. Slingan dit är cirka 100 
meter.  
                 
13. Glafsereds gamla stenbro                          
En tvåvalvsbro som byggdes omkring 1865. 
Brobyggaren skulle ha 60 kronor för byggandet 
av bron, men då skulle all sten till bron vara 
framkörd. Ett års garanti lämnades och bron 
håller än i dag! Ruiner från ett sågverk finns 
100 meter nedströms bron. 
 
14. Rya svarvruin vid Surtan                          
Leden går på en gångbro högt över Surtan. 
som forsar fram i en djup ravin. I början av 
1900-talet låg Rya svarv här, en av bygdens 
många vattendrivna svarverier. Där svarvades 
bland annat bobiner (rullar till garn). 
 
 

 
15. Melltorps radby med såg, kvarn                                                      
En kulturhistorisk miljö av riksintresse med 
den oskiftade byns karaktär med husen på rad. 
I byn finns två långloftsstugor. Ramsågverket 
och kvarnen ligger intill Surtans vattenfall med 
laxtrappa och Kvarnens hotell med 
vandringspaket. 
 
16. Torshall                                                             
På berget ligger en förhistorisk kultplats. Där 
har man utsikt över Surtans dalgång. Vid 
Surtan nedanför berget finns Tors källa, en 
offerkälla. 
 
Service utmed leden 
Den populära badplatsen vid Lilla Hålsjön 
erbjuder fina möjligheter till ett svalkande 
dopp, men det går även bra att bada i andra 
sjöar som du går förbi.  
Hyssna bensinstation vid väg 156,  
0320-390 59.                                                      
ICA Hyssna handel vid väg 156, 0320-380 40.   

  
ALLEMANSRÄTTEN  
Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det 
betyder att du får vistas i naturen om du visar 
hänsyn och inte stör eller förstör.  
Tänk också på att du vandrar på privatägd 
mark. Markägarna har välvilligt möjliggjort 
ledens dragning och återkommande skötsel. 
www.naturvardsverket.se/allemansratten 
         
        ” Take nothing but pictures,  
        leave nothing but footprints” 
 
Boende och mat  

 Hökås utsiktsplats och vid Stora Hålsjön 
Liagärde naturreservat finns lägerplatser med 
eldstad, sopkärl och toalett. I Hökås finns även 
ved och vindskydd med möjlighet till 
övernattning eller en stunds vila. 

Kvarnen i Hyssna, Melltorpsvägen 3 
Mjölnarfamiljens hotell, 0320-380 23 
 0705-39 56 53, boka@kvarnenihyssna.se 
www.kvarnenihyssna.se  
        
Karin och Anders Bohlin i Backa, B&B 
0320-390 94, 0705-87 57 83, info@adelia.se 
 
Mormors stuga i Hökås 0320-920 60, 
0709-10 06 24, evape49@hotmail.com 
 
Blommigt och prickigt Café & Bageri 
0320-394 50, bageri@blommigtochprickigt.se 
Vid väg 156 mot Göteborg västerut ca 1 km 
från Sandvadskrysset. 
Hyssna Pizzeria - 0320-395 75 Lockövägen 3 
Mellan nya och gamla kyrkan 
 
 

1.Hyssna gamla kyrka
Den gamla kyrkan med stenvalvsbron över 
Surtan är en riksintressant natur- och kul-
turmiljö. Kyrkan är från 1100-talet och en av 
de äldsta bevarade kyrkorna i västra Sverige. 
Där finns flera inventarier från medeltiden. 
I hembygdsmuseet intill gamla kyrkan visas 
gamla bruksföremål från bygden. Ån Surtan 
är ett biflöde till Viskan. Den är förhållan-
devis lite påverkad och hyser ett rikt djurliv, 
bland annat lax. Mellan Hembygds-museet 
och gamla bron simmar små laxungar.

2.Lockö kvarn
Kulturhistoriskt intressant område med 
rester av sågar och kvarnar från 1700-talet. 
Malstenarna stannade 1969, när den siste 
mjölnaren slutade. Kvarnen och kvarnom-
rådet har restaurerats, bland annat med 
en träränna som leder vatten till ett nytt 
vattenhjul. Ibland mals rågmjöl. Här finns 
bord, bänkar och toalett. Guidning erbjuds, 
se kontaktuppgifter längre ner.

3.Bokskogen på Stomsås
Den största bokskogen i Marks kommun och 
ett av de nordligaste bestånden i Sverige. 
Skogen är ett naturreservat. Vid Torberg 
har man utsikt över Surtans dalgång. Bord, 
bänkar och informationsskyltar finns. Längs 
ledens fortsättning finns bland annat kolgro-
par och en jordkällare.

4.Slätthult – kulturlandskap
Ett kulturlandskap där människor med slit 
och möda bidragit till att skapa och behålla 
den biologiska mångfalden. Här finna artrika 
ängs- och hagmarker och stora ihåliga bokar 
och oxlar. 

5.Sjögarås
Från berget Sjögarås har man en storslagen 
utsikt över landskapet vid Lilla Hålsjön och 
Hyssnaslätten.

6.Torkels gömma
En liten grotta belägen i en vild klipp- och 
bergsterräng nordväst om Lilla Hålsjön. 
Klättra gärna ner i grottan (det finns stege).

16.Torshall
På berget ligger en förhistorisk kultplats. Där 
har man utsikt över Surtans dalgång. Vid 
Surtan nedanför berget finns Tors källa, en 
offerkälla.

ALLEMANSRÄTTEN 
Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det 
betyder att du får vistas i naturen om du visar 
hänsyn och inte stör eller förstör.  
Tänk också på att du vandrar på privatägd 
mark. Markägarna har välvilligt möjliggjort 
ledens dragning och återkommande skötsel. 
www.naturvardsverket.se/allemansratten

Lägerplatser
Hökås utsiktsplats och vid Stora Hålsjön 
Liagärde naturreservat finns lägerplatser med 
eldstad, sopkärl och toalett. I Hökås finns även 
ved och vindskydd med möjlighet till övernatt-
ning eller en stunds vila.
Vid Pjätared finns lägerplats med timrad 
koja. Toalett och möjlighet att fylla på vatten.     
F.o.m aug. 2022. 

ELD: Tänk på att DU personligen är ansvarig 
vid eldning om det föranleder skogsbrand. 
Elda endast vid anordnad plats, aldrig i sko-
gen.
Släck efter dig. Ta det försiktigt!

Den populära badplatsen vid Lilla Hålsjön er-
bjuder fina möjligheter till ett svalkande dopp, 
men det går även bra att bada i andra sjöar 
som du går förbi.

Boende
Kvarnen i Hyssna, Melltorpsvägen 3 Mjölnar-
familjens hotell, 0320-380 23 
 0705-39 56 53, boka@kvarnenihyssna.se 
www.kvarnenihyssna.se

Grimmered, 11
0708-384134, 0763-055250
bazamba@hotmail.com 
4 sängplatser, kök, toa och dusch.

Service & mat i Hyssna
Blommigt och prickigt Café & Bageri 
0320-394 50, bageri@blommigtochprickigt.
se Vid väg 156 mot Göteborg västerut ca 1 km 
från Sandvadskrysset.

Svenshults Blommor o Café
 070-640 06 33 
Vatten kan fyllas på här.

Hyssna Pizzeria  
Lockövägen 3 Mellan nya och gamla kyrkan. 
0320-395 75

Hyssna bensinstation  
vid väg 156, 0320-390 59.

ICA Hyssna handel  
vid väg 156, 0320-380 40.

7.Naturreservatet Liagärde  
Stora Hålsjön  
Från en forntida boplats vid sjön följer leden 
upp till utsikten. Från den är milsvid utsikt 
över Stora Hålsjön och skogslandskapet. 
Mäktiga klippstup med ättestupa mot sjön. 
Från utsiktsplatsen fortsätter leden genom 
ängs- och hagmarker ner till Stora Hålsjön. Vid 
sjöstranden finns en lägerplats med bänkar, 
bord, eldstad och toalett.

8.Hökås
Övernattningsmöjlighet. Ligger cirka 200 
meter över havet. Här finns en lägerplats med 
bänkar, bord, toalett, vindskydd, eldstad och 
vedförråd. 

9.Porten till tassemarkerna 
Här börjar landskapet få vildmarkskaraktär.

10.Uttermossen – Gropabergen
Ett storslaget vildmarksområde av riksintresse 
för naturvård på gränsen mellan Hyssna och 
Seglora. En av bygdens största högmossar, 225 
hektar. Här finns holmar med gammelskog 
samt Uttersjön och Abborrsjön. Orrar spelar 
om våren och här häckar sparv- och pärluggla, 
grönbena och tranor.

11.Kröselia
Leden passerar en gammal jordkällare, en rest 
efter ett av många torpställen. Torpets namn. 
Kröselia. vittnar om att det förr här fanns gott 
om lingon. Kröselia = Lingonbacken.

12.Jättegrytorna i Ansered
Jättegrytorna bildades när isen smälte. De 
ligger samlade i en fyrkant med bara en till 
två meters avstånd. Den största grytan är 100 
centimeter i diameter. Djupet varierar mellan 
40 och 70 centimeter. Slingan dit är cirka 100 
meter.

13.Glafsereds gamla stenbro
En tvåvalvsbro som byggdes omkring 1865. 
Brobyggaren skulle ha 60 kronor för byggan-
det av bron, men då skulle all sten till bron 
vara framkörd. Ett års garanti lämnades och 
bron håller än i dag! Ruiner från ett sågverk 
finns 100 meter nedströms bron.

14.Rya svarvruin vid Surtan
Leden går på en gångbro högt över Surtan. 
som forsar fram i en djup ravin. I början av 
1900-talet låg Rya svarv här, en av bygdens 
många vattendrivna svarverier. Där svarvades 
bland annat bobiner (rullar till garn).

15.Melltorps radby med såg, 
kvarn
En kulturhistorisk miljö av riksintresse med 
den oskiftade byns karaktär med husen på 
rad. I byn finns två långloftsstugor. Ramsågver-
ket och kvarnen ligger intill Surtans vattenfall 
med laxtrappa och Kvarnens hotell med 
vandringspaket.
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H
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la kyrka, där finns bilparkering på 
kyrkans östra sida.
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Busshållplats Hyssna Handel finns vid väg 156, 
därifrån kan m

an efter ca 400 m
 nå Lockö 

kvarn, och där gå på leden. 

Kontakt 
Denna utgåva, m

aj 2022 är fram
tagen av  

Hyssna hem
bygdsförening. 
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w
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bygd.se/hyssna  

Hans Johansson  
070-593 95 65
boka@

kvarnenihyssna.se 
Anders Davidsson
070-393 95 86
anders@

am
davidsson.se

Hyssna kyrka 0320-395 63 
Lockö kvarn, guidningar 
Rolf Edberg 070-491 5789

Sw
isha gärna en gåva

123 312 50 51 
M

ärk ”H
yssnaleden”.

V
id olycka

Lägg in appen 112 i din m
obil före vandringen.

Räddningstjänsten får koordinat på platsen 
där du är.
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Vindskydd / lägerplatser

Buss, väg 156
Toalett

P-plats


