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Dessa skyltar möter du i naturen:
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Förbjudet att gå iland 
eller att vistas närmare
stranden än 100 m

2

Skala 1: 50 000

§

3

Tillsynsmän arbetar för service och god ordning
i området.

5 km

1 cm = 500 m

Layout och ©produktion:
Destination
Lantmäteriet 2016
Medgivande Falkenberg
MS2016/07913.i samarbete
med Gislaved kommun och Svenljunga kommun.
Karta: Lantmäteriet och Myrica AB.
En kartprodukt från MYRICA

Inom Fegens naturreservat får övernattning o
 ch
eldning endast ske på anvisade platser. Eldningsförbud gäller 1/5–30/9 inom strandskyddsområde
för Kalvsjön, Lillån, Ätran och Stångån.

4

Utgivare: Västkuststiftelsen.
Utgivare: Västkuststiftelsen 2018
Layout och produktion: Myrica AB i samarbete med Fyra Punkter. Värnamo 2016.

Tillträde förbjudet

1 / 4 - 31 / 7

1

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Grundregeln är att bruka allemansrätten med förnuft. Du
använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kanot eller sitter
på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt
i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot
markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.
Läs mer om allemansrätten här www.naturvardsverket.se/allemansratten.

ab

Fegens FVO – Fiskekort
Försäljningsställe		Ort
Alvhaga Vildmark 		 Fegen
Fegenkiosken 		 Fegen
Gipro fiske 		 Gislaved
Q-star macken 		 Burseryd
Campingen i Kalv 		 Kalv
Backa Loge, Övre Backa 		 Övre Backa
Eva Johansson, Joarsbo Naturprodukter		 Joarsbo
Handlarn i Kalv 		 Kalv
Påarps Gård, mellan Kalv och Skyarp		 Mellan Kalv och Skyarp
Svenljunga Turistbyrå		 Svenljunga
Torborg Gustafsson		 Kalv

Service i Fegenområdet
Vandrarhem
1 Backa Loge, Övre Backa, Kalv............................ 0325-513 03, 0702-706 260
2 Fegens vandrarhem, Fegen .............................. 0702-798 909
3 Förläggargården Lerbäcksbyn, Östra Frölunda. 0325-303 03, 076-473 31 66
4 Påarps gård ....................................................... 0325-530 11
Camping
5 Kalvs Camping...................................................
4 Påarps gård, ställplats.......................................
6 Rastplats vid Fegenkiosken, Fegen
		 el från Fegenkiosken..........................................
7 Ställplats vid Sandviks kyrka.............................

0325-512 58, 072-505 21 51
0325-530 11
0346-611 95
0371-844 99

www.ifiske.se
REGLER:
Fiske får endast ske med handredskap. Maximalt två handredskap
eller fem angeldon per fiskare.
Barn under 15 år fiskar fritt i vuxens sällskap.
MIN- OCH MAXMÅTT (Gäller endast gädda):
Sätt tillbaka gädda under 40 cm och över 75 cm.
Maximalt tre gäddor per fiskare och dag får tas upp.
Hemsida: www.fegenfiske.se

Stuga/stugby
8 Alvhaga Vildmark, Fegen...................................
9 Joarsbo Naturprodukter, Joarsbo......................
10 Lilla Kätabo........................................................
4 Påarps gård .......................................................
11 Torborg Gustavsson, Kalv .................................
12 Ugglebo Wärdshus, Fegen.................................
13 Ätrans Turist, Ätran...........................................

070-590 64 15
0325-540 64, 070-252 11 70
070-873 07 50
0325-530 11
070-545 10 83, 070-622 33 65
0735-44 95 96
0346-604 95

Bed & Breakfast / Rum
14 Sotanäs B&B, Fegen .......................................... 0346-251 96
15 Ätrans Rum & Frukost, Ätran............................ 070-605 41 43, 0765-66 04 33
16 Parksäters Bed & Breakfast, Håcksvik.............. 070-289 06 82

Lägerkuponger

Fler boendealternativ finns på respektive turistbyrå/kommuns hemsida.

Kontakta Svenljunga Turistbyrå eller Turistinformationen i Fegen FIA för köp av
Lägerkuponger. Eller se www.visitfegen.se för aktuella försäljningsställen. Alla
intäkter från lägerkuponger går direkt till återinvestering i fortsatt utveckling av
lägerplatser i området.

Turistbyråer
17 FIA – Fegen Inspiration Area (juni-aug).......... 070-298 44 35
		
www.visitfegen.se

0325-513 03
0738-83 81 70
072-505 21 51
0346-611 95
070-376 02 57
0325-530 11
0371-502 50
0371-500 18
0735-44 95 96
0346-606 46

Kanot- & båtuthyrning
8 Alvhaga Vildmark, Fegen...................................
1 Backa Loge, Övre Backa Kalv.............................
20 Fegenkiosken, Fegen..........................................
5 Kalvs Camping (kanoter/kajaker).....................
4 Påarps gård, Håcksvik........................................
25 Siggebergs loppis, Håcksvik (kanoter)..............
11 Torborg Gustafsson, Erikslund..........................
13 Ätrans Turist .....................................................

070-590 64 15
0325-513 03
0346-611 95
0325-512 58, 072-505 21 51
0325-530 11
070-696 85 19
070-545 10 83, 070-622 33 65
0346-604 95

Cykeluthyrning
26 Glenn Ljung, Fegen............................................ 0705-19 78 25
4 Påarps gård, Håcksvik........................................ 0325-530 11
25 Siggebergs loppis, Håcksvik.............................. 070-696 85 19
Livsmedel
20 Fegenkiosken, Fegen.......................................... 0346-611 95
27 Handlar’n i Ätran............................................... 0346-600 52
28 Ica Nära, Burseryd.............................................. 0371-500 02
29 Handlarn i Kalv.................................................. 073-755 19 60,073-697 50 90
Bankomat
30		 Ätran, torget
31 Burseryd

		 Falkenbergs Turistinformation.......................... 0346-88 61 00
		
www.falkenberg.se

Bankomat finns även i Falkenberg, Ullared, Överlida,
Svenljunga, Smålandsstenar och Gislaved

Buss
Hallandstrafiken, www.hallandstrafiken.se............... 0346-712 500, 077-133 10 30
Jönköpings länstrafik, www.jlt.se............................. 0771-444 333
Västtrafik, www.vasttrafik.se..................................... 0771-41 43 00

		 Gislaveds Turistbyrå.......................................... 0371-844 99
www.visit-gislaved.se
		 Smålandsstenar Turistbyrå................................ 0371-22 21 54
		
www.visit-gislaved.se

www.visitfegen.se

Restauranger/caféer
1 Backa Loge, Övre Backa (sommarcafé)............
16 Café Parksäter....................................................
19 Café Solvik, Kalvs Camping (sommarcafé).......
20 Fegenkiosken, Fegen..........................................
21 Klevs Gästgivaregård, Mårdaklev......................
4 Påarps gård, Håcksvik........................................
22 Restaurang Buregården, Burseryd....................
23 Sommarcafé Sandviks sockenstuga..................
12 Ugglebo Wärdshus, Fegen.................................
24 Ätrans Restaurang och Pizzeria, Ätran.............

		 Svenljunga Turistbyrå........................................ 0325-181 50
www.svenljungatranemo.se

Polis ......................................................................... 0346-114 14
Nödsituation............................................................. 112

Infopoints
1 Backa Loge, Övre Backa .................................... 0325-513 03

Sjukvårdsupplysningen,
råd om vård – dygnet runt...................................... 1177
Nödsituation............................................................. 112

Välkommen till Fegens naturreservat
När man paddlar kanot, fiskar, badar
eller vandrar vid Fegen är vildmarkskänslan och stillheten en viktig del av
upplevelsen. Här har den vårlekande
siklöjan sin enda hemvist i Sverige och
bland många små öar och skär häckar
bland annat storlom och fiskgjuse.
Sjön Fegen är med en yta av 24 km² en av
de största sjöarna i sydvästra Sverige. Den
ligger i en sprickdal på sydsvenska höglandet
och är som mest 38 meter djup. Stränderna
erbjuder varierande miljöer med skyddade
vikar, uddar, våtmarker och många små öar
och skär som ger förutsättningar för ett rikt
växt- och djurliv. På bottnar och stränder
växer flera sällsynta och rödlistade växtarter som sjötåtel, flytsäv, strandlummer,
skaftslamkrypa och klockgentiana.
Vårsiklöjans sista utpost
I Fegen lever den vårlekande siklöjan. Den
finns bara här och i tre sjöar till i världen.
Den fanns tidigare i ytterligare tre svenska
sjöar, men har försvunnit därifrån. Därför
har vi i Sverige ett internationellt ansvar för
att skydda vårsiklöjan i Fegen. Den vanligare
höstlekande siklöjan finns också här. Siklöjor
är laxartade fiskar som lever i stim i djupa,
naturligt näringsfattiga klarvattensjöar. Den
vårlekande lever på större djup än den höstlekande. För fiskens överlevnad är det viktigt
att vattenkvaliteten i Fegen inte försämras
genom övergödande näringsämnen som kan
orsaka syrebrist.

Totalt finns det 17 olika fiskarter i Fegen och
de som är viktigast för fisket är abborre, gös,
gädda, sik, höstlekande siklöja och ål.
Lom och fiskgjuse
Storlommen är en av de fåglar som häckar
på små öar i Fegen. Den lägger sitt bo nära
strandkanten, eftersom den har svårt att röra
sig på land. Kanske får du höra den vackra
fågelns ödsliga sång under din vistelse här.
Den mer sällsynta smålommen kommer till
Fegen för att fiska. Fiskgjusen häckar också
grov tall. Fegen och sjöarna runtomkring är
ett av sydvästra Sveriges större häckningsområden för fiskgjuse. Den övervintrar i
tropiska Västafrika och kommer tillbaka i
slutet av mars till i början på maj. Fågeln
äter bara fisk. Den spanar på 10-40 meters
höjd och störtdyker när den får syn på ett
lämpligt byte, ofta en gädda eller abborre.
Natura 2000-område
Andra fåglar som häckar eller söker efter föda
vid Fegen är till exempel mindre hackspett,
spillkråka, fisktärna, häger, skäggdopping,
knipa, storskrake och drillsnäppa. Fegen har
utsetts till Natura 2000-område och särskilt
skyddsområde, SPA-område* med stöd av
EU:s fågeldirektiv. Det är just de många
häckande paren av storlom och fiskgjuse
som är orsaken till det.
Viktiga fågelskyddsområden
Både storlom och fiskgjuse är mycket känsliga för störning under häckningen, därför har
man inrättat fågelskyddsområden i Fegen.

Där är det förbjudet att gå i land eller vistas
närmare stranden än 100 m under häckningstiden. Fåglarna lämnar sina bon om de blir
störda och då finns det risk att någon rovfågel
passar på att röva bort äggen. Undersökningar har visat att storlommen lyckades
bättre med sin häckning efter att skyddsområdena hade avsatts i Fegen.

förmögen kvinna från Sotanäs på väg över
Fegen när det plötsligt blåste upp till storm.
I sin nöd bad hon högre makter om hjälp och
lovade att uppföra en kyrka som tack om
hon blev räddad. Båten drev i land på udden
och kvinnan höll sitt löfte. Kyrkan i Sandvik
fick sedan stor betydelse för kristendomens
spridning i regionen.

Gammalt gränsland
När du färdas med kanot på Fegens vatten
eller strövar längs stränderna, rör du dig
i gamla gränstrakter mellan Sverige och
Danmark. I dag är det gränserna mellan
Västra Götalands, Jönköpings och Hallands
län som möts i sjön.

Värdefulla naturtyper
Vid Sandvik finns också flera värdefulla
naturtyper; ädellövskog där den rödlistade
lunglaven växer, betesmarker med grova
ädellövträd och gammal bokskog med flera
rödlistade arter och mycket död ved. Många
sällsynta växt- och djurarter är beroende av
död ved, antingen som föda, boplats eller
växtplats.

Värdefulla kulturmiljöer
På några platser runt sjön finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och gamla kulturmarker. I Gammalsjö ligger ett säteri vid den
tidigare gränsen mellan Sverige och Danmark.
Här kan man promenera ut mot Kummeludden genom en naturpark med grova lövträd.
På udden finns ett gravfält från järnåldern
(500 f. Kr-1050 e. Kr) med stensättningar
och rösen.
Mytomspunna Sandviks kyrka
Vid Sandviks kyrka har man en vacker utsikt
över sjön. Den nuvarande kyrkan av röd
granit byggdes på 1890-talet efter att en
äldre träkyrka brunnit ner. En kyrka brändes ner av danskarna 1644, men redan på
medeltiden byggdes den första kyrkan på
samma udde. Enligt traditionen var en

Timmerflottning och vattenregleringar
Under slutet av 1800-talet började man flotta
timmer på sjön, till träindustrierna i Fegens
samhälle och för vidare transport på järnväg.
Vid ungefär samma tid sänktes vattennivån
för att man skulle få ny odlingsmark. Under
början på 1940-talet höjdes vattennivån igen,
då Fegen och Kalvsjön blev vattenmagasin för
kraftverken i Lillån och Ätran.
Naturreservatets syfte
Syftet med naturreservatet är att bevara
fisk- och fågelfaunan, vattenkvaliteten, de
värdefulla lövskogsmiljöerna och de naturtyper och arter som ingår i Natura 2000.
Reservatet ska också ge goda förutsättningar
för friluftslivet.
* Special Protected Area

Sevärdheter och besöksmål

J – Danhults kvarn

B – Badplatsen Linjevik

F – Gunnarps kyrka

C – Fegens vandrarhem

Kyrkan är uppförd i trä 1755. Målningarna i
kyrkan är utförda av mästaren Henrik Wibeck
1782. Dopfunten från slutet av 1100-talet är
det äldsta föremålet i kyrkan. Predikstolen är
tillverkad av Johannes Johansson, Tokabo.
Blev utsett till Årets vandrarhem
på turistmål.se

D – Fegens kapell
Fegens kapellbyggnadsförening bildades 1926,
dock dröjde det till 1960 innan kapellet
invigdes. Det började byggas 1958 för man
inte hade pengar till bygget innan dess.
Kapellet har en fin klockstapel och ligger
väldigt vackert på en udde i Fegen, precis
intill vandrarhemmet.

Kummeludden vid Gammalsjö Säteri är ett
järnåldersgravfält i en ljus bokskog. Följ de
små stigarna längs sjökanten, ta en paus på
en bänk med sagolik utsikt över Fegen och
känn historiens vingslag.

O – Solur
Cirka 100 meter sydost om Södra Hestra
Hembygdsgård och mittemot prästgården
finns ett solur. Detta lät prosten Samuel
Elmgren uppföra år 1741.

Fegensjön har många öar och en hel del av
dessa ligger i Falkenbergs kommun. Det är
väldigt mysigt att stiga iland och fika på
en liten ö. Håll dock koll på vilka som är
fågelskyddsområde, då dessa har tillträde
förbjudet 1 april t.o.m 31 juli.
Liten, charmig badplats på västra sidan
av Fegensjön med en fantastiskt vacker
sandstrand. Hit kan man gå från Fegens
Vandrarhem via Naturstigen Solvik och
det finns även bilparkering vid badplatsen.
Självklart kan man också paddla hit.

S – Gravfält Kummeludden

En vacker kyrka i en vacker miljö vid Fegens
strand. I sockenstugan intill kyrkan hittar du
under sommarmånaderna ett välbesökt café.

Besök äldre byggnader, bland annat en
loftbod och linbastu. Här finns också en
rekonstruerad så kallad Stenjätte, en anordning med vilken man kunde lyfta bort större
stenblock och stubbar.

K – Hembygdsgården Burseryd
Här ligger Vickelsbostugan som är en
gammal högloftsstuga av sydgötisk typ.
I stugan finns bl.a. bonadsmålningar, äldre
husgeråd och möbler från 1700-talet.

Svenljunga

L – Klockebo

En av Sjuhäradsbygdens alla förläggargårdar.
Alla hus från 1800-talet finns fortfarande
kvar och bildar en unik miljö. Välkommen
att besöka oss på någon av våra guidade
visningar då vi berättar gårdens intressanta
historia och serverar kaffe med hembakat.

Kvarn från tidigt 1800-tal. Kvarnen drivs av
vatten som rinner norrut, i folkmun kallat
trollvatten eftersom det rinner åt ”fel” håll.

M – Rosendalsstugan

Q – Förläggargården Lerbäcksbyn,
Östra Frölunda

Där Ätran gör en kraftig böj ligger lämningarna efter Kindahus/Kinnahus. Läget är väl
valt, då Kindahus/Kinnahus var en befäst
medeltida gård. Fram till 1645 gick gränsen
mellan Danmark och Sverige i trakten vilket
innebar flera krig, men under fredstid även
omfattande gränshandel. På platsen finns det
idag en stig och två skyltar som berättar om
”borgen” och dess lämningar.

G – Lägerplatsen Ramsäng

H – Naturstigen Solvik
En vacker stig som även är ett ekomuseum.
Stigen börjar vid Fegens vandrarhem och
sträcker sig ungefär 2 km längs med sjöns
västra del. Det finns även bänkar där man
kan sätta sig och titta ut över sjön.

Stugan är en gammal undantagsstuga
som ligger omgiven av slåtteräng och en
småländsk gärdsgård. Den är troligen byggd
i slutet av 1700-talet. Stig in i stugan och
förflytta dig till en annan tid.

En tullkvarn från 1850 med ett väldigt stort
kvarnhjul - hela 7 meter i diameter! Dörren
till kvarnen är alltid öppen och väl inne finner
du informationsskyltar om kvarnen.

I Kvarnagården finns ett vattenhjul som
driver flera olika maskiner. I slutet av 1800talet byggde bröderna Mårtensson upp en
möbelindustri i Kvarnagården. Där tillverkade
de sängar, bord och stolar. Det finns tre små
stugor med smedja, svarv och stickhyvel.
I slutet av 1900-talet återskapades vattenhjulet och byggnaderna. På sommaren är
Kvarnagården öppen för besökare vissa dagar
under sommaren. Man kan själv göra ett
besök för att se konstruktionen.

X – Olofsbygget, Håcksvik

U – Klockaregården, Håcksvik

R – Gammalsjö kvarn, Håcksvik

Perfekt paddlingsdestination för nybörjare
och nås endast från vattnet. Här finns även
en strand där det är lite lugnare. Perfekt
plats för att tälta och grilla.

V – Kvarnagården, Håcksvik

T – Kindahus/Kinnahus,
Östra Frölunda

P – Södra Hestra Hembygdsgård
Den nuvarande kvarnbyggnaden i Danhult
byggdes 1767 och var i bruk fram till början
av 1900-talet.

var klädda med papper. Bonadsmålningarna
var under många år övertapetserade, vilket
har bevarat dem väl.

Foto: Svenljunga Kommun

Lillklockan i Burseryds kyrka är Sveriges näst
äldsta kyrkklocka – daterad år 1238.

N – Sandviks kyrka

På övervåningen i Klockaregården finns unika
bonadsmålningar. Sydsvenska bonader var
normalt endast uppsatta under de stora
högtiderna, men i Klockaregården fanns och
finns de att beskåda året om. Bonadsmålaren
Sven Erlandsson målade år 1848 trettiotre
bibliska motiv direkt på de fyra väggarna som

Foto: Svenljunga Kommun

I – Burseryds kyrka

Foto: Svenljunga Kommun

Här kan man få hela vildmarkspaketet i
Fegenområdet. Ligger avskilt, nära
naturen och det finns goda möjligheter
att fiska samt få fiskeguider.

E – Fegensjöns öar

Foto: Svenljunga Kommun

A – Alvhaga Vildmark

Gislaved

Foto: Svenljunga Kommun

Falkenberg

Olofsbygget är en stuga med grästak från
slutet av 1700-talet. Den ligger nedanför
Håcksviks bygdegård. Förr låg Olofsbygget
ovanför Drägved på väg mot Sjötofta men på
60-talet flyttades Olofsbygget till Håcksvik.
Sommartid serveras söndagskaffe i eller vid
stugan, beroende på vädret. Ett underbart
ställe att koppla av och må bra.

Cykla

Vandra

Paddla

Ätranbaneleden
Sträcker sig mellan Fegen–Ullared.
Den är 22 km lång och går på en gammal
banvall. Längs cykelleden finns det rastplatser, informationsskyltar och ny rödvit
vägvisning.

Backa Loge vandringsrundor (2,5 km; 5 km & 7 km)
Med utgångspunkt vid Backa Loge Vandrarhem och Café finns tre vandringsrundor som leder
längs med Fegens sjökant och genom den vackra vildmarken. Den längsta rundan leder även
förbi Joarsbo Naturprodukter.

Kalv–Fegenrundan
Lämplig dygnsrunda med en övernattning samt möjlighet att fylla på med mat och vatten i
Kalv. Rundan börjar och slutar lämpligast vid parkeringsplatsen intill Nordre Svansjön. Färden
går sedan bl.a. genom både Fegensjön, Kalvsjön, Kättarpsån och Stångån. Fegenkiosken kan
transportera kanoter till och från parkeringsplatsen vid Nordre Svansjön. Det går även utmärkt
att ha Backa Loge eller Kalvs camping som utgångspunkt – och då hyra kanoter där.

Ätradalsleden
Mellan Falköping och Falkenberg slingrar
sig Ätradalsleden fram. Sträckan är totalt
197 km, där 146 km är på banvall och
resten på naturskön landsväg som slingrar
sig genom naturreservat.

Gislavedsleden
Leden är nästan 10 mil lång och sträcker sig från Kinnared i söder till Isaberg i norr. Leden
passerar genom två naturreservat, Fegen och Isaberg, och går genom både lövskog och
barrskog, utmed sjöar och genom små byar med åkrar och hagar.
Hallandsleden
Hallandsleden är totalt 360 km lång. Leden delar sig i en västlig och en östlig del och
består av 24 etapper totalt. Leden går igenom både skog och åkermark.
Naturstigen vid Solvik
Naturstigen börjar vid Fegens vandrarhem och är 2 km lång utmed Fegensjöns västra strand.
Pilgrimsleden Kindaholm–Svenljunga
Vandra mellan Kindaholms fyra kyrkor och upplev kulturarv och historiska förläggargårdar
längs vägen. Leden är en pilgrimsled som förbinder de fyra kyrkorna i Kindaholms församling:
Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och Östra Frölunda. Röda pilar markerar ut leden längsmed mestadels
skogsväg, men bitvis även skogsstig och asfalt med en sträckning på totalt 44 km. Utmed vägen
finns boenden och matmöjligheter. Runt omkring i området kan du paddla, fiska och cykla.

Håcksvik–Fegensjön/Kalvsjön
Mysig tur nerför Stångån som slingrar sig genom ett varierande och vackert landskap. Svårpaddlat vid lågt vattenstånd. En bit efter Kläggshult kan man välja om man vill paddla höger
ut mot Kalvsjön, eller vänster ner mot Fegensjön. Håcksvik-Kläggshult tar ca 3 timmar att
paddla och sträckan Kläggshult-Kalv ytterligare ca 3 timmar. Sträckan Kläggshult-Gammalsjö
tar ca 2 timmar. Observera att det råder eldningsförbud på sträckan söder om Kläggshult.
Torstaholmen-Kummeludden
Sträckan startar i sjön Torstaholmen och tar er genom Kvarntorpsån ner mot Fegensjön och
Kummeludden. Svårpaddlat vid lågt vattenstånd. Vackra platser att stanna till vid på vägen är
Tullkvarnen och Gammalsjö. Sträckan tar 2-3 timmar och den som vill kan fortsätta att paddla
vidare i Fegensjön som har många fina lägerplatser för övernattning.
Se alla våra kanotuthyrare under ”Kanot- & båtuthyrning”.

