– ÅKULLA –

BOKSKOGAR
Välkommen till Åkulla Bokskogar, även kallat Centralhalländska bokskogsområdet. Här har det vuxit bok i snart 2000 år. När Kung Christian IV behövde ved att värma sina slott
beställde han 10 000 famnar bokved, som via Galtabäcks hamn transporterades till Danmark. När Halland blev svenskt fanns fortfarande mycket bok i området men på 1800-talet
var bokskogen betydligt glesare eftersom skogen då betades relativt hårt. Idag är området till stora delar naturreservat. Detta är ett älskat utflyktsmål året runt. Här finns underbara möjligheter att röra sig i naturen – till häst, till fots, på cykel eller varför inte i en eka. Det finns också många sevärdheter och besöksmål som man inte får missa.

Sevärt
Dagsås Kyrka och kyrkogård (18)
Uppförd 1914 på murarna från medeltidskyrkan som brann 1912. På kyrkogården
vilar konstnären J T Skovgaard från den
berömda danska konstnärssläkten.
Svartrå Kyrka (17)
Från 1100-talet, en av Hallands vackraste;
medeltida kalkmålningar, 1700-talsmålningar i tak och på läktare.
Bockstens Mosse (12)
1936 fann man här den s k Bockstensmannen med västvärldens bäst bevarade
medeltidsdräkt. En plats som sätter
fantasin i rörelse. (Originalet på museet
i Varberg, kopia i Åkulla Friluftsgård)
Torpet i Långanskogen (6)
från början av 1800-talet. Allt från kalvkätte till snickarverkstad och sovrum finns
under ett tak. Här levde Emma, mycket
enkelt, hela sitt liv fram till slutet på
1970-talet
Skrape-Finas stuga (4)
Välbevarad backstuga, en urgammal
bostadsform för fattiga och gamla. Här
bodde Skrape-Fina med sina 6 barn.
Stugan har varit bebodd till slutet av
1960-talet.
Bexells Talande Stenar (1)
Namn, ordspråk och talesätt inhuggna
i stora klippblock i bokskogen. Hittills
funna ; 160 sentenser och 560 namn men
förmodligen är ett antal ännu oupptäckta.
Ett unikt kulturarv och en spännande
sevärdhet, som väcker upptäckarglädjen.
Ästad Skolmuseum (9)
En välbevarad skolmiljö från 1900-talets
första hälft med tillhörande lärarbostad.
Öppet 1 maj – 30 sept, sönd kl 11-18,
övrig tid ring 0340-46064
Stigs MC-och Motormuseum (13)
En intressant samling motorcyklar,
mopeder, traktorer, cyklar, tröskverk,
tändkulemotor m m. Öppet
maj – september, söndagar kl 13 – 16.
Övrig tid tel 0340-360 44
Järnmölla (19)
I bokskogen vid Sandabäcken rester från
järnhantering i industriell skala på 11001200–talet, en av de tidigaste vattendrivna järnhanteringsplatserna i Skandinavien.
Kulturstigen i Björkekullen (11)
är en självguidande stig i ett landskap,
som det såg ut på gammelfarfars tid,
med hus, trädgård och fruktodlingar.
Mest imponerande är det odlingsröse,
som 85-årige Johan byggde.

Att göra
(numren hänvisar till platser på karta,
bilder o text)
Turridning (8) (14) (16)
i härlig bokskogsnatur från 1 tim till 3
dagar. Islandshästar (16) Även guidad
tur med egen häst (14).

Vandringsstigar (8) (15)
längre och kortare, finns vid flera
anläggningar. Guidade turer (1), (11).
Längdskidåkning (15)
under vintersäsongen på konst-och
natursnö, elbelysning
Snöinfo 070-3905305
Lammsafari (3)
Guidade turer med traktor och vagn
bland får och lamm i hagarna. Även
lurviga kossor kan dyka upp. Maj-juni
lör-sön kl 13 o 15; juli tis-sön.
Fotbollsgolf, 18-hålsbana (16)
En udda aktivitet bland flera andra
som erbjuds på Åkulla Country Club
0340-361 41

Kulturgården Björkekullen Bråtadal (11)
STF vandrarhem med 50 bäddar. KRAVgodkänd kurs-och konferensgård
med personlighet. Naturreservat med
småskaligt ekojordbruk från 1940-talet.
Övernattning för enskilda, familjer och
grupper. Frukost och hemlagat.
Tillgång till kök. Tel 0346-23343
Stall Bäckagård, (14)
Inriktning på turridning, även med
egen häst. Övernattning i 4-bäddsrum,
8 bäddar med ute-dass/dusch. Frukost
serveras. Tel 0340-679646
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Vid Byasjön, enkel standard
Tel 0340-46013
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Torstorp
Cykelspåret
gör en kortare avstickare in i bokskogsområdet från Ullared förbi Bockstens
Mosse och Åkulla Friluftsgård. Här
möter Cykelspåret Åkullaleden, en
cykelväg som kommer från Varberg
och därmed utgör en härlig möjlighet
att med cykelns hjälp i vacker natur ta sig
till Ullared från Varberg eller omvänt,
landsvägsbussen tar med cykel.
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Halländska leder genom
Åkulla Bokskogar

ÅKULLA

Ryen
Hornsberg

Kakelöse

Ridleden
mellan Brännhult och Ästad (ca 20 km)
går huvudsakligen på grusvägar i ett
mycket omväxlande och delvis starkt
kuperat landskap. Leden följer stranden
på Valasjöns västra sida i skuggig bokskog.
Från Skärbäcks Naturreservat följer leden
allmän väg mot Öströö för att sedan
genom åkrar, hagar och genom
Långanskogen komma till Ästad. Här
ansluter ”Smålandsleden” från Hylte.
Övernattning för häst och ryttare erbjuds
såväl i Bäckagård som Ästad Gård.
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Det finns många sätt att uppleva Halland.
I det inre av landskapet går tre leder hallandsleden för vandrare, cykelspåret
och ridleden. Alla passerar Åkulla
Bokskogar och erbjuder en lockande
möjlighet att få massor av frisk luft,
underbara naturupplevelser, bättre
kondition och en känsla av äventyr.
Hallandsledens etapp 11, (ca 20 km)
kommer in i området söderifrån vid Ästad
Gård och fortsätter utmed Kalvsjöns och
Valasjöns stränder. Vandringen går på
många platser på över 150 meters höjd
med storslagna utblickar över landskapet.
Byaberget är en fin utsiktspunkt med
omgivande bokskogar och Holma ö, en
halvö i Byasjön erbjuder såväl vacker
natur som intressant kultur i form av stenrester efter en medeltida borg. Vid
Valasjön passerar man området med
Bexells stenar. Övernattningsmöjligheter
utmed leden i Ästad och Åkulla.
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Lägergård (7)
Ästad 4H-gård för grupper, 40 bäddar i
2-6 bäddsrum, kök för självhushåll.
Beställes på tel 035-42570

Kaféer, mat och boende

Ästad Gård (8)
Består egentligen av 2 gårdar som övergått från att vara jordbruk till att erbjuda
spännande upplevelser i landsbygdsmiljö,
som fångarna på gården och ”spa-aktiviteter i originell stil belägna i vacker vattenoch trädgårdsmiljö. Här finns övernattning för enskilda, familjer och grupper,
98 bäddar i stugor och logement.
Restaurang med lokal prägel (måltider
förbeställes) tel 0340-46061.

Mot väg 153

Skrape-Finas stuga (4)

Övrigt boende

Sportfiske (2) (10) (11) (15)
Grov gädda, abborre, gös m fl arter
Centralhalländska Fiskevårdsområdet, 11
sjöar på ett fiskekort (2) tel 0340- 45005
Björkasjöns Fiskevårdsområde 3 sjöar på
ett kort (11). Åkulla Fiskevårdsområde 3
sjöar på ett kort (15)
Uthyrning av roddbåtar
(2) (3) (10) (11) (15)
Cykeluthyrning (14) (16)
Badmöjlighet (10) (11) (15)
Gårdsbutiker och utställningar
(3) (11) (15)

Öströö Fårfarm (3)
”Sveriges mesta fårfarm”, med egen
uppfödning, försäljning av kött- och
charkprodukter samt fårskinnsprodukter
och hantverk i köttbod och hantverksstuga. Lammsafari bland djuren. Kafé
med picknickkorg. Måltider förbokas.
Öppet juni – augusti kl 11-18, övrig tid,
ring för information Tel 0340-45036.

Stall Bäckagård (14)

Åkulla Friluftsgård, (15)
En rustik anläggning med stort utbud
av naturaktiviteter, restaurang, kafé,
SVIF-vandrarhem; övernattning för
enskilda, familjer o grupper, 120 bäddar
i rum, stugor, lägenheter och logement.
Ring för information om öppettider
tel 0340-36057
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Öströö Fårfarm tel. 0340-450 36
Kulturgården Björkekullen Bråtadal
tel. 0346-233 43, 0346-330 14
Åkulla Friluftsgård tel. 0340-360 57
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Information om besöksmålen i
Åkulla Bokskogar lämnas av:

Kulturgården Björkekullen Bråtadal (11)
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