
1

2

3

4

5

6

7

©
 L

an
tm

ät
er

ie
t

Vandringsled

Vandringsled, längs väg

1. TOMTABACKEN
Tomtabacken är med sina 377 meter över havet Götalands högsta 
punkt. Platsen har samma medeltemperatur på sommaren som 
Jokkmokk vid polcirkeln! Den milsvida utsikten avnjuts i utsikts- 
tornet som en gång uppfördes av flygvapnet.

2. FALLA MOSSE
En av Sydsveriges högst belägna mossar. På grund av sin 
storlek, orördhet och höga naturvärden tillhör den också länets 
mest värdefulla myrmarker. Upplev både den öppna högmossen 
och naturskogen, känn på ödsligheten och vildmarken. Platsen 
är populär bland ornitologer, kanske får ni också se ljungpipare, 
orre, trana eller ängspiplärka.

3. EKELSJÖSJÖN
345 meter över havet ligger Sydsvenska höglandets högst belägna 
sjö, en långsmal myrsjö med norrländsk karaktär och gungfly längs 
kanterna. Gå försiktigt! 

4. DAVIDSTORPASJÖN/DAVIDSTORP
Här övergår leden för en stund i strandpromenad. Davidstorpasjön 
ingår i Lagans vattensystem och är relativt opåverkad av mänsklig 
aktivitet. Byn med samma namn är en idyll av välbevarad bebyggelse, 
stengärdsgårdar, småbrutna odlingsmarker och glesa björk- och 
asphagar. 

5. VIKSKVARN
Ta klivet in i en svunnen kvarnepok. Av den gamla Vikskvarn finns bara 
ruinerna kvar. Ån rinner genom ruinen och har blottlagt den geologiskt 
intressanta Almesåkraformationen, en 700-800 miljoner år gammal 
sedimentär bergartsserie, som gjort kvarnruinen till en klassisk studie-
lokal för berggrundsgeologi. Kvarnen ligger i naturskön klyfta söder om 
Almesåkrasjön. Även här finns möjligheter att bada!

6. MATTARPS BOKSKOG
Välkommen in i naturens egen pelarsal, den är ungefär två hektar 
stor! Här mellan Broddarp och Mattarp ligger landets högst be- 
lägna självplanterade bokskog och ett av Europas nordligaste 
bokbestånd. Pollenanalyser visar att det funnits bok här i 400 år. 
Bokskogen nämndes i skrift redan under 1600-talet. Bokarna fick 
inte huggas ned eftersom grisarna som betade här om somrarna 
skulle äta bokollonen.

7. HJÄLMSERYDS LIND
”Spelar min lind, sjunger min näktergal” skrev Astrid Lindgren.  
Här i Hjälmseryd finns Sveriges största lind, med en omkrets på 
hela nio meter. Trädet har 500 år på nacken och trots ett blixt- 
nedslag för några år sedan är den fortfarande ståtlig. Luta dig 
tillbaka mot stammen och känn historiens vingslag.




