14. EKOMUSEUM – SEVERIN
NILSONS ATELJÉSTUGA

18. SKREA OST

N: 56° 53.266 E: 12° 46.360

På gårdsmejeriet kan ni köpa hantverksmässigt tillverkade ostar och mjölk i lösvikt. De säljer även
yoghurt. KRAV-certifierade. Se hemsidan angående öppettider.
Tel. 0708 – 28 36 50, www.skreaost.se, www.ekomuseum.com

Konstnären Severin Nilson ägnade det mesta av sitt
liv åt att fånga Ätradalen på duk och med hjälp av
sin kamera. Ateljén är bevarad i sitt ursprungliga
skick och där inne finns fotografier, målningar och
teckningar. Öppet efter överenskommelse. Tel:
0346-421 61 www.asige.se www.ekomuseum.com
Kör tillbaka till Asige och vid T-vägskorsningen sväng höger, mot Årstad och Abild. Efter 800 m ser
ni Hagbards galge på höger sida. Parkeringsplats utmed vägen.

N: 56° 87.454 E: 12° 56.870

Från Skrea Ost tar ni vänster på vägen ni kom från. Följ vägen och kör rakt fram i tre rondeller. Följ
vägen tills ni kör över Tullbron och ni är tillbaka i centrum.

HA EN FORTSATT trevlig vistelse i Falkenberg!

Faurås

15. EKOMUSEUM – HAGBARDS GALGE

17

N: 56° 52.979 E: 12° 44.263
Ett av Hallands mest kända fornminnen. De två stenarna
närmast vägen, Hagbards galge, förknippas med den
fornnordiska sägnen om Hagbard och Signe. De två
andra stenarna är kända för sina hällristningar. Var och
en av de fyra stenarna väger 4 ton.
www.asige.se www.ekomuseum.com
Vid fyrvägskorsning längre fram sväng vänster vid skylt
”5 Årstad”, ”2 Ekomuseum Gravfält”. Efter drygt 2 km
kommer ni fram till Särestads gravfält.

16
15

18

14
13

3
2
1

5

10
9

4

12
11

SÖDRA
KUSTEN

RINGSEGÅRD | BOBERG | GRIMSHOLMEN
EFTRA | UGGLARP | SLÖINGE | ASIGE | ÅRSTAD
HEBERG | SKREA
68 KM (+ 12 KM)

6

16. EKOMUSEUM – SÄRESTADS
GRAVFÄLT
N: 56° 53.925 E: 12° 43.111
Här ligger, på båda sidorna av vägen, ett mycket stort
gravfält med ett 40-tal resta stenar, ett tiotal högar, stensättningar och en treudd. Här vilar många generationer
särestadsbor som levde under bronsåldern och den äldre
järnåldern. Högst av gravhögarna är Hagbards kulle som är fem meter hög och 35 meter i diameter.
www.ekomuseum.com
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Följ vägen vidare i drygt 3 km till Årstad. Vid T-korsningen ser ni Årstad kyrka på höger sida. Årstads
imponerade kyrka i nygotisk stil byggdes 1888-1890 efter ritningar av Claes Grundström. Altarmålningen av Per Hörberg från 1780-talet är en av de vackraste kyrkoprydnaderna i Halland och
föreställer hur Jesus lär i templet. Vid T-korsningen vid kyrkan sväng vänster mot Heberg. Efter 500
m ser ni, på höger sida, Ekomuseum Domarring och Bålastugan.

DENNA BILTUR TAR Er utmed den vackra kustvägen för att sedan ta Er tillbaka via de små orterna som
ligger närmast Falkenberg. Ni kommer att se och uppleva kulturhistoriska och natursköna besöksmål!

17. EKOMUSEUM – DOMARRING
OCH BÅLASTUGAN I ÅRSTAD

Varje besöksmål har försetts med GPS-koordinater.

N: 56° 54.797 E: 12° 40.400
Domarringen är en fornlämning från ca 400 e.Kr-550 e.Kr.
Den består av 29 stenar och är till formen rektangulär med
rundade sidor. De allra flesta domarringar i landet har
endast 5, 7 eller 9 stenar i en cirkel. Domarringen kan ha
ingått i ett nu förstört gravfält.

Hallands kustväg är en resa längs kusten, mellan Falkenberg – Halmstad, som ett alternativ till E6.
Utmed kustvägen kommer Ni att upptäcka brunvita skyltar med en blomma som symbol. Dessa
visar turistmål som är av stort turistiskt intresse. Vägvisningen är internationell och har funnits i
andra länder i många år. Blomman visar vägen längs en turistväg, en alternativ färdväg med ett antal
intressanta besöksmål.

Ett antal besöksmål som finns längs denna egenguidade biltur är skyltat med vita skyltar där det står
”Ekomuseum”. Ekomuseum Nedre Ätradalen består av ett stort antal besöksmål som vill ge en helhetsbild av livet och landskapet i Ätradalen. För mer information, se Ekomuseets broschyr som finns
att hämta på Falkenbergs Turistinformation. Se även www.ekomuseum.com
För mer information om sevärdheter i Falkenbergs kommun, se Falkenbergs Turistinformations
hemsida: www.visitfalkenberg.se

Bålastugan är det enda kvarvarande av de torp som på 1600-talet byggdes på Sannarps gods. Torpet
flyttades från Årstad by till sitt nuvarande läge omkring 1880. Stugan var bebodd till 1952. Den ägs
nu av Årstads hembygdsförening. Här finns rastplats.
www.ekomuseum.com
Ni fortsätter 5 km till Heberg. Sväng höger mot Falkenberg och Skrea Backe. Därefter följer ni
skyltningen mot Skrea Backe. Efter knappt 4 km svänger ni vänster vid skylten ”2 Skrea K:a” och
därefter vänster vid gul skylt ”Skrea K:a”. Vid kyrkan sväng höger. Sväng vänster och kör rakt fram i
rondellen. På vänster sida har ni Skrea Ost.

FALKENBERGS TURISTINFORMATION
Holgersgatan 11, SE-311 34 Falkenberg
Tel +46 346 88 61 00 | turinfo@falkenberg.se | www.falkenberg.se

FALKENBERG.SE

FRÅN FALKENBERGS TURISTINFORMATION kör ni Holgersgatan rakt fram till busstationen som fram
till 2008 var Falkenbergs järnvägsstation. Stationshuset invigdes högtidligt av Kung Oscar II 1886.
Sväng vänster vid Falkenbergs kyrka, (tel: 0346-552 00, 552 70). Den invigdes 1892 och är byggd av
halländsk granit i nygotisk stil. Kyrkan är ritad av Adrian C. Peterson, en av tidens främsta kyrkoarkitekter. Sväng höger (Nygatan) och i rondellen sväng vänster. I rondellen ser ni utomhuskonstverket
”Farled”, 2004, Åsa Herrgård. Det är en del av ett fartygsskrov men även en portal till staden.
Ni kör över Söderbron och fortsätter vägen fram till rondellen där ni svänger höger. Följ Strandvägen.
Nedanför Strandvägen har ni Skrea strand, en lång härlig sandstrand. Vid Skrea strand ligger också
Klitterbadet, en inomhusbadanläggning. Kör rakt fram i två rondeller. Sväng höger mot Grimsholmen och Boberg. Nu kör ni på den vackra kustvägen som ger er en härlig naturupplevelse.
Cykelleden ”Kattegattleden ” följer kustvägen söderut mot Halmstad. Efter ca 4 km kommer ni till
naturreservatet Grimsholmen.

5. EFTRA KYRKA

9. EKOMUSEUM – BERTE MUSEUM

N: 56° 51.405 E: 12° 39.159

– LIVET PÅ LANDET

Kyrkan byggdes 1822-24. Ovanlig dopfunt i sten
från 1200-talet, med cuppa iform av ett tärningskapitäl. Altarväggens målningar utfördes 1962 av
Waldemar Lorentzon, Halmstadgruppen.
Tel: 0346-71 89 51

N: 56° 50.999 E: 12° 40.727
Nostalgimuseum med en föremålsrikedom utöver det vanliga. Här finns det mesta från landsbygden som jordbruksmaskiner, lanthandel, pappersbonader och hantverksmiljöer.
Öppet från april till mitten av oktober. Tel: 0346-405 13
www.bertemuseum.se www.ekomuseum.com

Vid T-korsning sväng höger mot Halmstad och
Ugglarp. Efter ca 4 km har ni Ullarps naturreservat på vänster sida. Det har bildats för att bevara
en värdefull lövskogsoas. Vid parkeringen finns en rastplats. Fortsätt 1 km. I Ugglarp, på vänster sida
utmed vägen ser ni Svedinos Bil- och Flygmuseum.

1. NATURRESERVATET
GRIMSHOLMEN

6. SVEDINOS BIL- OCH FLYGMUSEUM

N: 56° 50.645 E: 12° 33.446

Svedinos Bil- och Flygmuseum är en av Europas största
samlingar av gamla bilar och flygplan. Samlingen omfattar
ca 130 bilar, 40 flygplan, motorcyklar, motorer, bruksföremål
och mycket annat. Öppet sommartid. Gruppbesök bokas
1/4 - 31/10. Tel: 0346-431 87, www.svedinos.se

Från parkeringsplatsen ser Ni Berte Qvarn där mjöl har
malts sedan 1569. Här mals mjöl till bagerier, industri m.m.
Det är ett av Sveriges äldsta familjeföretag och en av landets största leverantörer av ekologiskt odlat
mjöl. Guidade visningar för grupper efter överenskommelse. Tel: 0346-71 52 00
Kör tillbaka och sväng höger på vägen ni kom från och kör mot Slöinge. Efter bron över E6 sväng
höger vid skylt ”SIA Glass”. Följ SIA-skyltarna.

N: 56° 49.280 E: 12° 37.819

Strandängar, ljunghed, klippor och tallskog. Grimsholmen har avsatts som reservat för att bevara ett
öppet kustoch hedlandskap med betade strandängar.
I området finns det också flera bronsålderslämningar, bl. a. rösen och stensättningar. Här finns också
ett rikt fågelliv (havsfågel). Vid parkeringen finns det rastplats och toalett.

10. SIA-GLASS
N: 56° 51.343 E: 12° 40.946
Här tillverkas världens godaste glass, enligt falkenbergarna. Passa på
och gör ett besök i butiken där ni kan bekanta er med sortimentet
och köpa andrasorteringsglass till rabatterat pris. Även café och
glassbar samt försäljning av delikatesser från lokala företag.
Ring ang. öppetider. Tel: 0346-71 51 00 www.siaglass.se

Efter drygt en kilometer kommer Ni till ytterligare ett naturreservat - Smörkullen på vänster sida.

2. NATURRESERVATET SMÖRKULLEN
N: 56° 51.087 E: 12° 34.287
Barrskog, ordinär lövskog och åker. Reservatet domineras
av en brant bergkulle, Smörkullen, vars topp ligger 52 m
över havet. Från toppen har man en magnifik utsikt över
den halländska kustremsan åt ena hållet och Falkenbergs
stad åt det andra.

300 m efter museet sväng höger (skyltat med bad, boende och restaurang) in på Sallebergsvägen. Fortsätt Sallebergsvägen ca 2 km mot havet. Kör förbi Ugglarps camping som ni har på
höger sida. Fortsätt en liten bit och parkera vid parkering på vänster sida, där toalett finns. Njut
en stund av hav och variationen av klippor och sandstrand. Bad och krabbfiske.
Kör tillbaka ut till kustvägen. Sväng höger och fortsätt söderut. Sväng vänster vid skylt ”1
Naturreservat Skipås”. Vacker liten väg, kantad av lövskog leder er till ”Guds gröna ängar”.

Här har troligen varit ättestupa och offerplats. År 1859
gjordes ett enastående fynd på toppen av Smörkull, då
man fann en guldskål från bronsåldern. Det finns tre stigar
att välja på för att ta sig upp till toppen: en anvisad liten stig till vänster, en stig som utgår från höger
och en äventyrlig stig rakt fram för den som vill klättra lite. Vid parkeringen finns det en rastplats.

7. SKIPÅS NATURRESERVAT ”GUDS GRÖNA ÄNGAR”

Fortsätt vägen 2,5 km fram till en Y-korsning där ni tar höger. Vid nästa fyrvägskorsning svänger ni höger mot Eftra. Ni kör över en liten bro och strax efter, på vänster sida, ligger Hallarnas Hembygdsgård.

N: 56° 47.536 E: 12° 38.475
Detta är ett skönt strövområde med betad
hagmark, bokskog och blåsippor. Från Klippe
kulle ser man långt ut över havet och stora delar
av Falkenbergs inland. Vid parkeringen finns en
rastplats och toalett.

3. HALLARNAS HEMBYGDSGÅRD
N: 56° 52.087 E: 12° 36.581
Gården är ett kulturminne och här åskådliggörs den gamla
halländska allmogekulturen. Namnet har den fått efter stenhällarna (hallarna) vid åns östra sida. Här har funnits en gård
med kvarndrift sedan slutet av 1500-talet. (Bobergs Kraftstation och hembygdsgården är i privat ägo.)
Kör drygt 1 km.

”Naturreservat 4” svänger Ni höger. Ni följer skylt mot ”Långaveka 2” mot naturreservatet.

4. NATURRESERVATET VESSLUNDA
N: 56° 50.546 E: 12° 34.787
Huvudsakligen tallskogsbevuxet flygsandfält vid Suseåns mynning.
Rikt fågelliv. Ett av ornitologernas nästen. Den omväxlande och
natursköna stranden omger sandiga vikar, lämpliga för badliv. Mycket
vackert! Vid parkeringen finns toalett. Fiskekort erfordras vid fiske i
Suseån och köps på Falkenbergs Turistinformation, tel: 0346-88 61 00.
Fortsätt kustvägen söderut. Vid T-korsning, ser ni Eftra kyrka på
höger sida.

11. SOLHAGA STENUGNSBAGERI
N: 56° 51.093 E: 12° 41.417
Hantverksbageri där ni kan köpa surdegsbröd och söta
bakverk på lokala råvaror. Bageriet bakar allt från grunden
och utan tillsatser. Det har belönats med flera priser. I trädgårdscaféet kan ni under sommarhalvåret njuta av smörgåsar med det allra bästa från matföretagen i närheten. Här
arrangeras även populära bakkurser och temakvällar på
förfrågan. Tel: 0738-55 11 22.
www.solhagastenugnsbageri.se www.sarabakar.se www.ekomuseum.com
Kör tillbaka och följ Skansgatan till en fyrvägskorsning i Slöinge centrum där kör ni rakt fram, mot
Asige. Därefter följer ni skyltarna mot Asige. Efter drygt 1 km efter Slöinge samhälle kommer ni till
Ekomuseum Gudmundsgården.

12. EKOMUSEUM – GUDMUNDSGÅRDEN

Kör tillbaka till Kustvägen och fortsätt söderut.
Sväng höger vid skylt ”Naturreservat Stensjöstrand”.

N: 56° 51.489 E: 12° 43.247
Här finns hantverk som smakar! Egna grisar, gårdscharkuteri och
catering. Egen tillverkning av många olika charkdelikatesser som
lufttorkad skinka, italiensk och ungersk salami, grillspecialiteter,
färdiglagade rätter och presentlådor. Gårdscafé. Tel: 0346-405 08
www.gudmundsgarden.se www.ekomuseum.com

8. NATURRESERVAT STENINGEKUSTEN
N: 56° 47.365 E: 12° 37.181 ¨

AVSTICKARE – CA 8 KM TUR OCH RETUR. Vid skyltarna ”Vesslunda 2” och

Från SIA-Glass åker ni tillbaka och svänger vänster ner på Järnvägsgatan och följer den ca 650 m till dess slut. Där svänger ni ner till
höger på Ågatan, ni har Solhaga Stenugnsbageri direkt till höger.

AVSTICKARE – CA 4 KM TUR OCH RETUR.

Reservatet består av en kuststräcka som delas mellan Falkenberg
och Halmstad. Naturen här ute vid kusten är både karg och
storslagen. Här bryts den öppna kustheden upp med stenstränder,
sandmarker, klapperstensfält, klippor och mindre områden med
lövträd. Strandängarna hålls öppna genom betande får och hästar.
Härlig naturupplevelse! Vid parkeringen finns toalett.

Från Gudmundsgården sväng höger kör 2,5 km mot Asige. I Asige kommer ni till en T-korsning,
sväng vänster mot Årstad och Abild. Därefter sväng direkt höger vid skylt ”Gräsås 11”. Kör 300 m
och på vänster sida har ni Ekomusem Sandbolet.

13. EKOMUSEUM – SANDBOLET
N: 56° 52.729 E: 12° 44.711

Kör kustvägen tillbaka norrut drygt 5 km, där ni svänger höger vid skylt ”Slöinge 4” samt skylt ”Berte
Museum 3” (vid skylt finns det även en busskur som det står ”Vastadvägen” på). Följ vägen mot Slöinge
och Berte Museum. Sväng höger efter skylt ”Berte Qvarn, Ridhus, P samåkning”.
Följ parkeringsanvisningen.

På gården finns en örtagård med namnskyltar vid växterna och
ett spännande orangeri. I en ombyggd lada och i ett brygghus
finns utställningar under temat ”Natur, kultur och miljö”. Här
ordnas också kurser och föreläsningar.

På sträckan som följer kommer ni att se ett antal sevärdheter som är skyltade med vita skyltar där det
står ”Ekomuseum”. Dessa besöksmål ingår i Ekomuseum nedre Ätradalen som visar samspelet mellan
människan och landskapet. De av Ekomuseets besöksmål som finns att se utmed denna resa och många
fler finns att läsa om i Ekomuseernas broschyr som finns att hämta på Falkenbergs Turistinformation
och på många av besöksmålen som är med. www.ekomuseum.com

Besök efter överenskommelse. Tel: 0346-421 00
www.sandbolet.com www.ekomuseum.com
Kör tillbaka till den asfalterade vägen. Sväng vänster. Fortsätt vägen 1 km och sväng vänster mot
Knobesholm. Sväng därefter vänster vid liten vit skylt ”Severin Nilssons ateljéstuga”.

