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Välkommen till
Welcome to 

Hovdala
Naturområde & Vandringscentrum 

Hovdala 
Res hållbart med tåg eller buss till Hovdala 
Påbörja din vandring direkt vid Resecentrum och Hässleholm C. 
Du hittar ledmarkeringar till Hovdalaleden/Skåneleden och I Posta- 
Nillas spår på båda sidor om stationsområdet. Hässleholm C nås med 
tåg från Köpenhamn/Kastrups flygplats på endast 1 ½ timme, från 
Malmö på 45 min och från Stockholm på ca 4 timmar.

Travel by train or bus to Hovdala Hiking Centre
Start your hike right at the train station in Hässleholm. You will find trail signs for 
Hovdalaleden/Skåneleden and I Posta-Nillas spår on both sides of the station 
area. Hässleholm C is reached from Copenhagen/Kastrup Airport in only 1½ 
hours, from Malmö in 45 min and from Stockholm in approx. 4 hours.

Kontakt & information / Contact & Information:
Tourist information 
+46 (0)451-26 73 00
www.hassleholm.se/turism
www.hassleholm.se/hovdalavandringar

# 

GPS-koordinater Hovdala Slott: 56.1030927, 13.71410000

GPS-koordinater Resecentrum: 56.1577597, 13.76313849
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”Att vandra på Hovdala Vandringscentrum är som att få 
nycklarna till tusentals små och större magiska upplevelserum, där 
vart och ett finns där med sitt uttryck och sin egen karaktär. Varje 
rum är fyllt med ett myller av upplevelser som fordrar en nyfiken 
upptäckare på sin egen upptäcktsfärd.”
Bjarne Öhrling, projektledare

Upptäck Hovdalas magiska rum 
Naturområdet runt Hovdala innehåller många landskapsvyer 
och höga höjder med vacker utsikt. Du vandrar längs raviner 
och ner i dalgångar, längs slingrande vattendrag och brusande 
vattenfall, invid dammar och små och större sjöar. Ett natur-
ligt nav i området är det nationella kulturarvet Hovdala slott 
och inte långt därifrån svävar Nordens största trädhus som en 
hägring bland bokarna. Du möter också den arkitektritade 
fågelplattformen Slingra Dig och Sveriges längsta spång genom 
vacker och magisk alsumpskog.

Hitta smultronställen och pärlor att längta till bland vidsträckta 
hagmarker, lugna oaser för tystnad och stillhet, trevliga rast- 
platser och byggnader som haft betydelse genom områdets his-
toria. Spana efter fåglar och se spåren efter älg, rådjur och hjort.
Området kommer att fortsätta att utvecklas i samklang med 
naturen under lång tid framöver. 

Välkommen att checka in på Hovdala Naturområde & 
Vandringscentrum för unika och variationsrika natur-
upplevelser. 

Det var här det började
I gränslandet mellan det karga skandinaviska urberget med gra-
nen från norr och det bördiga europeiska slättlandskapet med 
lövskog från söder ligger Hässleholms kommun och Hovdala 
Naturområde. Ett område som präglas av de två bergsryggarna 
Göingeåsen och Matterödsåsen från dåtidens våldsamma jord-
skalv, där vulkanernas rester fortfarande är synliga. Att havet 
format området syns i de gamla kalkstensfossilerna i Ignaberga, 
där utvecklingens historia blir tydlig. När inlandsisen smälte 
vandrade de första människorna hit till Finjasjön, som är en av 
Sveriges äldsta sjöar. De första bosättarna på den Skandinaviska 
halvön var renjägare.

I denna mosaik av spännande förutsättningar kommer du att 
vandra som människan har gjort genom historien, med en 
rik natur och kultur nära dig. Här har människor levt av vad 
jorden och skogen gett sen flera tusen år tillbaka. Du finner  
offerstenar och brons- och järnåldersgravar, berättelser om  
Skånes största riddarslag och plågsamma gränsfejder mellan 
Sverige och Danmark, spår av misslyckade sjösänkningar  
och rallare som förändrade Sverige. Här finns rester av ett 
bibliotek mitt i naturen, Kalla krigets bergrum och minnen 
från Posta-Nillas vandringar. Mitt i denna naturligt vackra bygd 
med magiska upplevelserum vilar Hovdala slott med mystik 
och magi som sätter fantasin på fötter med sina berättelser och 
upplevelser. Du kommer att förstå varför Hovdala sägs betyda 
helig dal. 

Det mesta har vi ännu inte berättat. Det får du uppleva. 

Vandringssystemet
Här finns vandringsalternativ för såväl den inbitne trekkern 
som för den naturintresserade flanören. Den bästa och längsta 
vandringsleden är Hovdalaleden 57 km, som startar och slutar 
på Hässleholm C eller Hovdala slott. För dig som vill vandra 
mer går Nord till Syd-leden vidare i Skåneledssystemet. Här 
kan du träna för din utmanande vandring på annan destination 
och ägna dig åt friluftsliv under flera dagar i sträck.

Rundlederna på Vandringscentrum är Höjdarnas höjdarled 
22 km, Jakten på Gullspira 21 km, I Posta-Nillas spår 26 km 
och Finjasjöleden 20 km. Några av lederna är utformade som 
åttor, lämpliga för hel- och halvdagsvandring. För dig som inte 
vill gå så långt finns kortare slingor och promenadstråk.

Vandra tillsammans
Naturen och lederna runt Hovdala passar utmärkt för vandring 
tillsammans med gamla och nya vänner. Flera arrangörer ordnar 
trevliga event under året, däribland kan nämnas Hovdala Vand-
ringsfestival som hålls i september, bl a med olika temavand-
ringar. 

Omöjligt sa en del. Vansinnigt sa andra. Nu står hon här, ett elegant 
arkitektritat trädhus som är Nordens största för året-runt-bruk. En 
plats att andas på och hämta kraft ifrån. 

Njut av den hänförande utsikten och en kopp kaffe sommartid 
i trädhusets café. Under april-september kan du njuta av din 
medhavda picknick då Trädhusets vänner håller huset öppet för 
besökare. Lågsäsong kan du också boka trädhuset för annorlunda 
konferenser och möten. 

Alla vandringsleder passerar här.

Impossible, said a lot of people. Senseless, others said. Now she stands here, an 
elegant architectural tree house, the largest in the Nordic region for year-round use. A 
place to breathe and draw strength from. 

Enjoy the breathtaking view and a cup of coffee in the summertime in the treehouse’s 
café. During April – September, you can enjoy your picnic, since the tree house’s 
friends keep it open to visitors. In low season you can also book the tree house for 
different conferences and meetings. 

All hiking trails pass by here.

Combine your hike with a visit to Hässleholm. Here you will find all the comforts 
of the small town with shopping, culture, cafés and restaurants. For a comfortable 
overall experience, you can book a hiking package at the newly renovated Hotell Statt 
in the centre of Hässleholm, right next to Hovdalaleden trail and I Posta-Nilla’s spår 
trail. You can also stay comfortably at Byskolan in Brönnestad, Hotel City, Hotel 
Göingehof, Hässleholmsgårdens Youth Hostel, Knutstorp Ranch, Lunnahöjagården, 
Skyrup Country Club, Skyrup Golf & Hotel or Tostarpsgårdens camping. There 
are several options for accommodation to choose from in Hässleholm centre and 
Tyringe.
For those who want to stay in the open air, there are wind shelters in the delicate 
beech forest at Göingeåsen or more centrally at Hässleholmsgården. More wind 
shelters will be built as the Hiking Centre is developed. If you want to sleep in a tent, 
you’re entitled to a good single night’s rest according to the Right of Public Access. 
There are plenty of picnic tables and barbecue facilities on site. 

If you haven’t brought your own picnic, you will find different  
food experiences at Hovdala castle, five meters up in the  
air at the Hovdala Trädhus café or at Glada Geten’s  
dairy farm with cheeses and other goodies.  
Other good things to eat and drink can be found at  
Fredholms Matsalar, Hässlegårdens Golfklubb,  
Restaurang Farozon, Skyrup Golf & Hotell  
and Tormestorps Pizzeria. 

Dammslingan 4 km
Experience the cultural heritage around Broslätt which was once Hovdala’s craft 
town. The trail continues along the ravine up to Hammarmölledamm, which gave 
the trail its name. You pass Biblioteksruinen, which are the remains of a library and 
an “erimitage” that Michael Ehrenborg started as his intended place of seclusion. 
Finish the walk with the picnic basket and views of the area. From here you can see 
both the castle’s gate tower and out over the beautiful Äspehöjden. 

 
Alslingan 6 km

Walk through “Europe’s rainforest” while keeping your feet dry thanks to 
Sweden’s longest alder marsh walkway, 1.6 km. Alder marsh forests are rich in 
biodiversity and exceedingly wet, meaning that they are often difficult for visitors 
to access. You pass Sweden’s oldest human settlement where 14,000-year-old 
flint objects have been discovered. Small roads transport you from the medieval 
Finja church to today’s recreated lakeside meadows.

Hundslingan 6 km
Take your dog on a playful walk and exercise using the natural features of the 
site. The dog-walker’s trail follows parts of the Finjasjöleden trail and passes 
through Dalleröds broad-leaf forest. Keep your dog on a lead during the walk. 
At the start of the dog-walkers’ trail on the Gold Coast there is a larger enclosure 
for your dog’s playful activities.

Leisure trails at Hässleholmsgården 2.5 km lit trails, 5.5 & 10 km 
Hässleholmsgården is a youth hostel, a popular meeting place for events and 
a gym with access to changing rooms and a sauna. The farm, which dates 
back to the 1500s has given the city its name. The 10-km trail extends west 
to Alslingan and the ruins of the Mölleröd castle.

Leisure trail at Tormestorp 1.8 km lit trails
Lit trail in hilly terrain next to the alleys at Tormestorpsåsen. Ski trails in 
wintertime.

Hiking trails

The castle in the air that became Hovdala Trädhus

Where can I eat and stay overnight?

Välkommen till Hovdala 
Naturområde & Vandringscentrum

Vandringsleder Kortare strövtåg & promenader

Var kan jag äta och övernatta?

Luftslottet som blev 
Hovdala Trädhus

Allemansrätten på Hovdala
inte störa – inte förstöra!

Right of Public Access at Hovdala:  
do not disturb – do not destroy!  

Vi har alla friheten att... 
vistas i naturen
Vandringslederna är anlagda för dig som tar dig fram till fots. Kliv 
inte i planteringar och på privata tomter. Din hund ska hållas 
kopplad och under god uppsikt av dig som ägare, så skrämmer 
den varken vilt, boskap eller människor. Extra viktigt 1/3-20/8 då 
djuren har ungar. När du passerar betesmark – stäng eventuella 
grindar, respektera djuren, håll avståndet och mata dem inte. 
Respektera även det vilda djurlivet och häckande fåglar. 

rasta och grilla
Elda med eftertanke och kontrollera om det är eldningsförbud. 
Använd befintlig eldstad och ha alltid tillgång till vatten. Använd 
grillkol eller plocka torra kvistar från marken till ved. Ta hand om 
din engångsgrill när du grillat, använd befintliga soptunnor och ta 
hand om ditt eget skräp. 

övernatta
Vill du tälta väljer du plats med omsorg så att du inte skadar 
marken eller stör markägare och närboende. För att stanna mer 
än något enstaka dygn behöver du tillstånd, liksom om du leder 
en grupp på mer än två/tre tält. 

plocka blommor, bär, mossor, svamp och örter
Plocka gärna i mindre mängd men inte de som är fridlysta. 

fiska och pilka
Köp fiskekort och lämna aldrig linor eller krokar efter dig.

We are all welcome to...
Staying in nature 
The hiking trails offer a unique opportunity to anyone who wants to experience 
the countryside on foot. Don’t trample plants and don’t step on private land. 
Your dog should be kept on its leash and under good care of you as an owner, 
so it does not scare wildlife, livestock or people. Extra important 
1/3– 20/8 when the animals have their young. When passing ranges or 
pastures –  close any gates, respect the animals, keep your distance and don’t 
feed them. Also respect all wildlife and nesting birds. 

Picnics and Barbeques
Be considerate when cooking and check for fire hazards. Use existing fireplaces and 
always have water on hand. Use barbecue charcoal or pick dry branches from ground 
for firewood. Take care of your disposable grill while barbequing, use existing trash 
cans and take care of your own trash. 

Overnight Stay
If you want to camp, choose a spot carefully so that you don’t damage the 
grounds or disturb the landowners and residents. If you want to stay for more 
than a single day, you need permission, also, if you’re in charge of a group with 
more than two or three tents. 

Picking flowers, berries, moss, mushrooms and herbs
Please only pick small quantities, but not those that are protected species. 

Fishing
Buy fishing licences and never leave behind lines or hooks.

Foto: Sven Persson/swelo.se

Foto: Inphokus by Funke Foto: Sven Persson/swelo.se Foto: Jens Christian Foto: Jan Erik Rosenqvist 

Foto: Bjarne Öhrling

Foto: Hotell Statt, Hässleholm Foto: Skyrup Golf & Hotell

I Posta-Nillas spår     
26 km (östra 13 km och västra 13 km)   

Kliv av tåget, snöra på vandringsskorna och börja gå. Från 
centrum av Hässleholm tar du dig enkelt ut i naturen. Följ 
postbudet Posta-Nillas väg från staden ut till natursköna vyer 
och fridfullhet. Du vandrar förbi byggnader som haft betydelse 
för stadens och bygdens historia. 
Posta-Nilla gick med posten åt familjen Ehrenborg till och från 
Hovdala i drygt 50 år. Under sitt långa liv uppskattar man att 
hon gick motsvarande 4 ½ gånger jordens omkrets. 
På stigar vandrar du till Magle våtmark som är ett eldorado 
för fågelskådare, blomsterälskare och flanörer. Du kommer till 
Trolldammarna - en skön oas passande för dagens första fika. 
Längs Göingeåsen bjuds du på en del uppförslut men i gengäld 
får du på ett flertal platser en härlig utsikt över Hovdalafältet 
och Finjasjön innan du når Hovdala slott. På väg tillbaka till 
staden går leden förbi platsen där Posta-Nilla en gång bodde, 
strax innan vattenfallet vid Tullkvarn. Mot Hovdala Trädhus 
vandrar du sen i blommande hagmarkslandskap med betan-
de kor. Härifrån går du genom vitsippsskogar nära Finjasjön 
norrut mot Hässleholmsgården, med anor från medeltiden 
och som har gett staden sitt namn. Idag är gården vandrarhem, 
motionscentral och populär mötesplats för evenemang.

Höjdarnas höjdarled    
22 km (östra 13 km och västra 9 km)    

Längs Höjdarnas höjdarled bjuds du på vackra utsikter från 
åsarna i öst och väst där du med fördel förlägger dina fikapau-
ser. Leden går mestadels på stigar och mindre vägar. Naturen 
är omväxlande med vidsträckta ängsmarker och hagar med 
betande får, bokskogsklädda raviner och gläntor. 
Östra delen börjar vid den gamla hantverksbyn Broslätt och 
fortsätter upp längs ravinen till Hammarmölledamm. Brön-
nestadsån, som makligt ringlar sig fram genom landskapet 
för dig vidare mot Brönnestad, där det finns möjligheter till 
turridning på islandshäst. På väg uppför Göingeåsen passerar 
du Posta-Nillas stuga, som är flyttad från sin ursprungsplats, 
och Bergrummet från Kalla kriget. Vid Lägerplats Göingeåsen 
finns både vindskydd, toalett och grillplats om du vill stanna 
över natten. Nu återstår ännu ett antal vackra vyer innan du når 
slottet.
Västra delen av Höjdarnas höjdarled börjar vid borggården och 
Orangeriet på slottet. Du kommer efter några kilometer till 
Guldkusten med en promenad längs sjökanten. Strax går det 
uppför mot de fina utsikterna vid Dalleröds klack och Hovdala 
Trädhus. Turen avslutas vid Tullkvarn där du kan se forsande 
bäckvatten från utsiktsbron. 

Höjdarnas höjdarled
22 km (east 13 km and west 9 km)

Along Höjdarnas höjdarled trail you are rewarded with gorgeous panoramas from 
the east and west ridges where you can advantageously take your coffee breaks. The 
trail runs mostly on footpaths and minor roads. The scenery is varied with open 
meadows and hills with sheep paddocks, beech covered ravines and glens. The 
eastern portion begins at the old craftwork village Broslätt and continues along 
the ravine to Hammarmölledamm. Brönnestad stream, which lazily winds its way 
through the countryside on your way towards Brönnestad, where there are oppor-
tunities for horse riding on Icelandic horses. On the way up to Göingeåsen, you 
pass Posta-Nilla’s cottage, which has been moved from its original location, and the 
Cold War Rock Cavern. At the Göingeåsen campsite, there is a wind shelter, 
toilets and a barbecue area if you want to stay overnight. Now there are still a num-
ber of beautiful views before reaching the castle. The western part of Höjdarnas 
höjdarled trail, begins in the castle courtyard and the Conservatory at the castle. 
After a few kilometres, you will come to the Gold Coast with a walk along the 
shore. It directly takes you up to the gorgeous views of the Dalleröds klack and 
Hovdala Trädhus. The tour ends at Tullkvarn where you can see the gushing waters 
of the stream from the overlooking bridge. 

Jakten på Gullspira 
21 km (west 12 km and east 9 km)

This trail´s name brings to mind the fable of a goat kid who escaped to expe-
rience many adventures before arriving safely back home again. We hope that 
you too will return with many new experiences and memories having hiked the 
Gullspira woods. Hikers need to pay attention and be alert as this trail offers 
close encounters with somewhat wilder and more untouched environments. 
You step out into a virgin forest and follow walkways across damp marshes 
and bogs. Keep an eye out for volcanic remnants. The western trail begins at 
a higher altitude and beautiful panoramic views at both Hovdala Trädhus and 
Dalleröds klack. You might expect to see a white-tailed eagle in the distance. 
The Glada Geten dairy farm is the perfect place to stop for coffee and a chance 
to shop for some locally produced goodies. This is Gullspira’s home, can you 
find her?  After a few kilometres you reach the bog and the wooden deck for 
a relaxing break or maybe yoga? Enjoy and feel the peace and quiet among 
common Cottongrass and hare’s-tail Cottongrass. Perhaps you’ll catch a glimpse 
of the “King of the Forest” along the way back towards Tullkvarn and the castle. 
Along the east you pass the beautiful forest pond and the remains of Biblio-
teksruinen. While on the knoll over Hammarmölledamm is a perfect time for a 
coffee break. The trail continues past the ravine and traces of what was once the 
health spring “Hennes Nåds Källa”. Towards the end of the trail, you get the 
chance to feast your eyes on the breathtaking panoramas of the landscape from 
Äspehöjden.

Jakten på Gullspira    
21 km (västra 12 km och östra 9 km)  

Namnet på leden för tankarna till fabeln om getkillingen som 
rymde, gick på upptäcktsfärd, kom vilse men som lyckligt kom 
hem igen många upplevelser rikare. Du som vandrare i Gullspi-
ras skogar kommer också tillbaka hem med nya intryck.
Här krävs en uppmärksam och aktiv vandrare då leden bjuder 
på närkontakt med orörd natur. Du kliver ut i en spännande 
naturskog och följer spänger över fuktiga mossar, gläntor och 
kärr. Håll utkik efter vulkanresterna.
Västra leden börjar med högre höjder och fina panoramautsikter 
vid såväl Hovdala Trädhus som Dalleröds klack. I fjärran anar du 
kanske en havsörn. Vid Glada Geten Gårdsmejeri kan du fika 
och inhandla närproducerade godsaker. Här bor Gullspira, kan 
du upptäcka henne? 
Efter någon kilometer når du mossen och trädäcket för en 
stunds avkoppling eller kanske yoga? Njut och känn lugnet och 
tystnaden bland ängs- och tuvull. Kanske får du se en skymt av 
”Skogens konung” längs vägen tillbaka mot forsande bäcken vid 
Tullkvarn och slottet.
Längs östra delen passerar du vackra Skogdamm och Biblioteks-
ruinen. På bergsknallen ovanför Hammarmölledamm passar det 
utmärkt med en fikapaus. Stigen fortsätter förbi bäckravinen vid 
Hennes Nåds källa. Mot slutet av leden bjuds du på en härlig 
utsikt över landskapet från Äspehöjden.

Finjasjöleden 
20 km 

Finjasjöleden följer stigar och mindre vägar genom strandsko-
gar, förbi badplatser och nära bebyggelse. Du är aldrig långt 
ifrån sjön och du bjuds på trevliga utblickar över vattnet med 
jämna mellanrum. 
Längs Finjasjöleden möter du ”Europas regnskog” vid Sveriges 
längsta alsumpspång, Sveriges äldsta boplats och Slingra Dig, 
en arkitektritad fågelplattform. Med kikarens hjälp kan du se 
några av de vadarfåglar och andra arter som trivs här, såsom t ex 
storspov, enkelbeckasin, rödbena och tofsvipa. Gör en avsticka-
re till Mölleröds borgruin med nyligen restaurerad vallgrav. 
Invid leden ligger Skyrup Golf & Hotell. Här kan du njuta av 
en god lunch och övernatta. 
Påbörja med fördel din vandring från Hovdala slott västerut 
längs I Posta-Nillas spår om du vill besöka Hovdala Trädhus, 
eller gå norrut längs Höjdarleden mot Guldkusten.

Finjasjöleden   
20 km

The Finjasjöleden trail follows paths and minor roads through lush lakeside forests, 
past bathing spots and settlements. You are never far from the lake on this trail and 
you are regularly treated to pleasant views of the water.  Along the Finjasjöleden trail 
you will find “Europe’s rainforest” by Sweden’s longest alder marsh walkway, Sweden’s 
oldest settlement and Slingra Dig, an architect-designed bird platform. With the help 
of binoculars, you can see some of the shorebirds and some of the other species that 
thrive here, such as the Eurasian curlew, common snipe, redshank and the peewit. 
Make a detour to the ruins of Mölleröd castle with a newly restored moat. Beside the 
trail is Skyrup Golf & Hotell. Here you can have a good lunch and spend the night. 
Start your hike from Hovdala Castle west along I Posta-Nilla’s spår trail, if you want 
to visit Hovdala Trädhus, or go north along the Höjdarnas höjdarled trail towards the 
Gold Coast.

www.hassleholm.se/vandrapahovdala

Imponerande panoramavyer och djupa skogar. 
Historiska kulturminnen och nyskapande arkitektur. 

Kulinariska upplevelser och oväntade överraskningar. 

Upplev det unika Hovdala naturområde under 
Hovdala vandringsfestival! Välj mellan 16 olika leder 

med varierande längd och svårighetsgrad, 
här finns något som passar alla.

Vandra tillsammans!  

”Fantastisk naturupplevelse! Omväxlande natur och 
svårighetsgrad på vandringen.” 
                       - Vandrare på Gullspira

”Flot flora & fauna, god markering, gode rastepladser.” 
                - Dansk vandrare på Finjasjöleden

Hovdala 13 september
       vandringsfestival

Foto: InPhokus by Funke Foto: InPhokus by Funke Foto: InPhokus by Funke

För mer information och biljettbokning, 
kontakta Hässleholms turistbyrå

Tel: 0451-26 73 00 

www.hassleholm.se/biljetter

Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/hovdalavandringar

Följ oss på facebook / 
Follow us on Facebook:  
www.facebook.com/hovdalavandringar

Dela med dig av dina bilder / 
Share your photos:
#mitthässleholm

I Posta-Nillas spår 
26 km (east 13 km and west 13 km)

Get off the train, lace up your boots and start walking. Getting to the nature 
reserve here from the centre of Hässleholm is easy. Follow I Posta-Nillas spår trail 
from the city to scenic views and tranquillity. You walk past buildings that played 
a significant role in the city and countryside’s history. Posta-Nilla carried the post 
for the Ehrenborg family to and from Hovdala for more than 50 years. During her 
long life, she estimates that she walked the equivalent of 4½ laps around the world. 
The trails take you to Magle Wetland, which is an eldorado for birdwatchers, 
flower lovers and strollers. You come to Trolldammarna – a nice oasis suitable 
for your first coffee of the day. Along Göingeåsen you will be greeted by a fair 
number of uphill sections, but in return the payoff will be a beautiful view of 
Hovdala plain and Finjasjön Lake before reaching Hovdala Castle. On the return 
leg back to the city, the trail passes by the place where Posta-Nilla once lived, just 
before the waterfall at Tullkvarn. Towards Hovdala Treehouse, you will then walk 
through flowering pastures with grazing cows. From here you go through forests 
where white anemones bloom near Finjasjön north towards Hässleholmsgården, 
dating back to the Middle Ages, which has given the city its name. Today the farm 
has been converted to a space for a youth hostel and a popular meeting place for 
events.
 

Dammslingan 
4 km

Upplev kulturmiljön kring Broslätt som en gång var Hovdalas 
hantverkarby. Slingan fortsätter längs ravinen upp till Hammar-
mölledamm som gett slingan sitt namn. Du passerar Biblio-
teksruinen som är resterna av Michael Ehrenborgs påbörjade 
”erimitage” och bibliotek, hans tilltänkta plats för avskildhet. 
Avsluta promenaden med fikakorgen och utsikt över områ-
det. Härifrån ser du såväl slottets porttorn som ut över vackra 
Äspehöjden. 

 
Alslingan 
6 km

Gå torrskodd genom ”Europas regnskog” på Sveriges längsta 
spång genom alsumpskog, 1,6 km. Alsumpskog är en artrik och 
mycket blöt skogstyp som annars är svårtillgänglig för besökare. 
Du passerar platsen för Sveriges äldsta boplats där 14.000 år 
gamla flintföremål har hittats. På småvägar tar du dig från med-
eltidens Finja kyrka till nutidens återskapade strandängar.

Hundslingan 
6 km

Ta med din hund på en lekfull promenad och träna efter de 
naturliga inslag som platsen erbjuder. Hundslingan följer delar 
av Finjasjöleden och går genom Dalleröds ädellövskog. Håll din 
hund kopplad. Vid starten av Hundslingan invid Guldkusten 
finns en större inhägnad för din hund för lekfulla aktiviteter.

Kombinera din vandring med ett besök i Hässleholm. Här finns 
småstadens alla bekvämligheter med shopping, kultur, caféer och 
matställen. För en bekväm helhetsupplevelse kan du boka ett 
vandringspaket på nyrenoverade Hotell Statt mitt i Hässleholm, 
alldeles invid Hovdalaleden och I Posta-Nillas spår. Du kan också 
bo bekvämt på Byskolan i Brönnestad, Hotell City, Hotel Göinge-
hof, Hässleholmsgårdens Vandrarhem, Knutstorp Ranch, Lun-
nahöjagården, Skyrup Country Club, Skyrup Golf & Hotell eller 
Tostarpsgårdens camping. I Hässleholms centrum och Tyringe finns 
flera boendemöjligheter att välja bland.
För dig som vill leva friluftsliv finns vindskydd i den skira boksko-
gen på Göingeåsen eller mer centralt vid Hässleholmsgården. Fler 
vindskydd kommer att byggas efterhand som Vandringscentrum 
utvecklas. Vill du sova i tält går det bra enstaka nätter enligt Alle-
mansrätten. Det finns gott om rastbord och grillplatser på området. 
Har du inte tagit med egen matsäck finner du annorlunda mat-
upplevelser i Hovdalas slottsmiljö, på fem meters höjd i caféet på 
Hovdala Trädhus eller på Glada Getens Gårdsmejeri bland ostar 
och andra godsaker. Annat gott att äta och dricka finner du på 
Fredholms Matsalar, Hässlegårdens Golfklubb, Restaurang Farozon, 
Skyrup Golf & Hotell och Tormestorps pizzeria. 

Tänk på att 
kontrollera 

öppettiderna när 
du planerar din 

vandring!

Be sure 

to check the 

opening hours 

when planning 

your hike!

Fo
to

: J
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s 
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tia

n

Shorter rambles & walksMotionsslingorna vid Hässleholmsgården 
2,5 km elljusspår samt 5,5 km och 10 km

Hässleholmsgården är vandrarhem, motionscentral med tillgång 
till omklädning och bastu samt en populär mötesplats för 
evenemang. Gården med anor från 1500-talet har gett staden 
sitt namn. 10-km-slingan sträcker sig västerut till Alslingan och 
ruinerna av Mölleröds slottsruin.

Motionsslinga vid Tormestorp  
1,8 km elljusspår 

Belyst slinga i kuperad terräng invid Hallarna på Tormestorps- 
åsen. Skidspår vintertid.

På Hovdala slott kan du låna saker som hela familjen kan ha 
glädje av under en dag i naturen. Fyll säcken med kikare, lupp, 
håv, picknickfilt mm och gå på upptäcktsfärd. Upptäckarsäcken 
kan lånas i butiken från april-september. 

 

Låna en 
upptäckarsäck  

At Hovdala Castle you can borrow things that the whole family can enjoy during a 
day outdoors. Fill the bag with binoculars, loupes, hooks, picnic blankets, etc. and 
go exploring. Day packs/discovery bags can be borrowed from April to September. 

Borrow a day pack/discovery bag  

Det nationella kulturarvet Hovdala slott  är traktens stolthet 
och fungerar som ett naturligt nav för vandraren med sitt läge i 
vandringscentrums mitt. Med parkeringsmöjligheter, servering, 
toaletter och reception är det en bra plats för både start, mellan- 
landning och målgång. Slottet är ett välbesökt och populärt 
utflyktsmål året om i park och trädgård. Sommartid arrangeras 
guidade slottsturer, evenemang och utställningar. 

The national heritage of Hovdala Castle is the pride of the surrounding area and acts 
as a natural hub for hikers in its hiking centre. With parking facilities, a dining area, 
toilets and reception, the castle is a good place for both start, stopover and finish. 
Year-round, the castle is a well-attended and popular destination, not to mention the 
park and garden. During summer time, guided castle tours are organised, as well as 
events and exhibitions. 

Hovdala Castle

Hovdala slott

Foto: Sven Persson/swelo.se

Hovdalaleden  
57 km    

Det absolut bästa av natur- och kulturupplevelser från de fyra 
rundlederna på området bildar Hovdalaleden som är en del av 
Skåneleden Nord-Syd. Här kan du ägna dig åt vandring och av-
koppling i flera dagar om du så vill. Starta var du vill – förslags-
vis från Hovdala slott eller från Resecentrum mitt i Hässleholm. 
Övernatta i tält, vindskydd eller i en skön säng på någon av 
boendeanläggningarna i området. 
Hovdalaåns dalgång är ett av Sveriges artrikaste fladdermusom-
råden. På slottet finns en utställning med intressant och kuslig 
fakta om dessa läderlappar. Sommartid kan du i skymning och 
mörker hänga med på en spännande fladdermussafari.

Hovdalaleden
57 km

The absolute best of nature and cultural experiences from the four trails in the 
area form Hovdalaleden trail, which is part of Skåneleden North-South. Here 
you can spend your time hiking and relaxing for several days, if you wish. Start 
where you want, from Hovdala castle or from the train station in the centre of 
Hässleholm. Stay overnight in tents, wind shelters or in a nice bed at any of the 
surrounding accommodation facilities. River Hovdalaån valley is home to one 
of Sweden’s most diverse bat populations. At the castle, there is an exhibition of 
interesting and weird facts about these bats. In the summertime you can spend 
an evening at twilight on an exciting bat safari.

Hovdala Slott/Hovdala  
Castle 
+46 (0)451-183 70
www.hovdala.se

Foto: Lars-Erik Williams

Foto: Inphokus by Funke

Foto: Peter Jönsson

Foto: Jens Christian

Welcome to Hovdala Nature Area & Hiking Centre

-“Taking a walk at Hovdala Hiking Centre is like getting the keys to thousands of 
small and larger magical experiences, each with its expression and its own character. 
Each room is filled with a myriad of experiences which require a curious explorer on 
his own journey of discovery.”
Bjarne Öhrling, Project Manager

Discover Hovdala’s magical space
The nature area around Hovdala is made up of many landscapes and high 
altitudes with beautiful views. Walk along ravines and down valleys, along 
winding streams and roaring waterfalls, beside ponds and small and larger lakes. 
A natural hub in the area is the national heritage of Hovdala Castle, and not 
far from there, the largest tree house in the Nordic region hovers like a mirage 
amid the beeches. You also come across the architect-designed bird platform 
‘Slingra Dig’ and Sweden’s longest alder marsh walkway.
Find hideaways and favourite spots to long for among wide pastures, tranquil 
oases for peace and quiet, pleasant resting places and buildings that have played 
a role in the area’s history. Bird watch and spot elk, roe and deer tracks.
The area will continue to develop in harmony with nature for a long time to 
come.

You’re welcome to check in at Hovdala Nature Area & Hiking Centre for 
unique and varied nature experiences. 

This is where it started
On the border between the barren Scandinavian bedrock with the northern 
fir and the fertile European plains with deciduous forests of the south, lies 
Hässleholm municipality and the Hovdala Nature Area. An area characterised 
by the two mountain ridges Göingeåsen and Matterödsåsen from the violent 
earthquake of the past, where the remains of the volcanoes are still visible. The 
sea-shaped area is visible in the ancient limestone fossils in Ignaberga, where 
it becomes clear how history unfolded. When the ice sheet melted, the first 
people came here to Finjasjön, one of Sweden’s oldest lakes. The first settlers on 
the Scandinavian peninsula were true hunters.
In this mosaic of exciting opportunities, you will roam as man has done 
throughout history, surrounded by nature and culture abound. Since thousands 
of years ago, people have lived off what the earth and the forest provided. You 
will find sacrificial stone altars and graves dating to the Bronze and Iron Ages, 

stories about Skåne’s largest knight battle and troubled border feuds between 
Sweden and Denmark, traces of failed lake lowering attempts and navvies that 
changed Sweden. Here, there are the remains of Bibliotekruinen in the middle 
of nature, the Cold War Rock Cavern and memories of Posta-Nilla’s walks. 
Amidst this natural, breathtaking countryside filled with magical places to 
behold, Hovdala Castle is a place where magic and mystique set the gears of 
your imagination in motion with its stories and adventures. You will come to 
understand why Hovdala is said to be a holy valley. 

We haven’t even told you the half of it. It’s up to you to experience it. 

Hiking trails
Here, there are hiking trail options for both avid hikers, as well as strollers who 
are nature enthusiasts. The best and longest hiking trail is Hovdalaleden 57 km, 
which starts and ends at Hässleholm C or Hovdala Castle. For those who want 
to hike more, the trail goes north and continues on to the south side of the Skå-
neleden trail system. Here you can work on your challenging hiking at another 
destination and engage in outdoor activities for several days at a stretch.
Round-trip trails at the Hiking Centre are Höjdarnas Höjdarled 22 km,  
Jakten på Gullspira 21 km, I Posta-Nillas spår 26 km and Finjasjöleden 
20 km. Some of the trails are figure-eight shaped, suitable for full and half-day 
hiking. For those who do not want to go so far, there are shorter trails and 
walkways.

Hike Together
The nature and the trails around Hovdala are ideal for hiking with old and new 
friends. Several organisers arrange nice events throughout the year, including 
the Hovdala Hiking Festival held in September, including different themes for 
walking. 

Foto: Bjarne Öhrling

Foto: Bjarne Öhrling

   N AT U R O M R Å D E & VA N D R I N G S C E N T R U M |  N AT U R E A R E A & H I K I N G C E N T R E

Foto: Jens Christian

www.hassleholm.se/vandrapahovdala

Imponerande panoramavyer och djupa skogar. 
Historiska kulturminnen och nyskapande arkitektur. 

Kulinariska upplevelser och oväntade överraskningar. 

Upplev det unika Hovdala naturområde under 
Hovdala vandringsfestival! Välj mellan 16 olika leder 

med varierande längd och svårighetsgrad, 
här finns något som passar alla.

Vandra tillsammans!  

”Fantastisk naturupplevelse! Omväxlande natur och 
svårighetsgrad på vandringen.” 
                       - Vandrare på Gullspira

”Flot flora & fauna, god markering, gode rastepladser.” 
                - Dansk vandrare på Finjasjöleden

Hovdala 13 september
       vandringsfestival

Foto: InPhokus by Funke Foto: InPhokus by Funke Foto: InPhokus by Funke

För mer information och biljettbokning, 
kontakta Hässleholms turistbyrå

Tel: 0451-26 73 00 

www.hassleholm.se/biljetter

Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/hovdalavandringar
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Vid behov av 
akut hjälp ring 112.  

If you need 
em

ergency 
assistance, 

call 112.  

535
3

                          Bus route 535 and 3 to H
ovdala Castle 

Take the line 3 city bus to the final stop in Torm
estorp. W

alk approx. 2 km
 above 

Äspehöjden to H
ovdala castle.D

uring the period between 1 M
ay – 30 Septem

ber,  
you take a pre-arranged taxi to the castle. Th

e tour m
ust be ordered at least two hours  

in advance at tel. +46 (0)771-77 44 99. If you are planning an early m
orning trip, it is

preferred that you book the tour the day before. For groups of m
ore than 4 persons, 

booking is valid at least three working days in advance. C
ontact Skånetrafiken at tel.  

+46 (0)771-77 77 77, www.skanetrafiken.se, or H
ovdala C

astle at tel.  
+46 (0)451-183 70 for inform

ation about the tours.

              H
ow

 to find H
ovdala by car  

Take exit 23 when at Sandåkra, towards H
ässleholm

 S and Torm
estorp. Follow the signs 

to H
ovdala C

astle. 
Take exit 21 at M

ala/Vankiva, towards H
ässleholm

 N
. Follow the signs to M

alm
ö/

H
ovdala C

astle.

Busslinje 535 och 3 till H
ovdala slott

Åk m
ed stadsbuss linje 3 till sluthållplatsen i Torm

estorp. Prom
e-

nera ca 2 km
 över Äspehöjden till H

ovdala slott.
U

nder perioden 1 m
aj – 30 septem

ber kan du åka förbeställd taxi 
till slottet. Turen m

åste beställas m
inst två tim

m
ar i förväg på tel 

0771–77 44 99. O
m

 du ska resa en tidig m
orgontur är det önsk-

värt att du beställer turen dagen innan. För grupper på m
er än 4 

personer gäller beställning m
inst tre arbetsdagar i förväg. K

ontakta 
Skånetrafiken 0771-77 77 77, w

w
w.skanetrafiken.se, eller H

ovdala 
slott 0451-183 70 för inform

ation om
 turerna.

               Så hittar du till H
ovdala m

ed bil
Avfart från väg 23 i höjd m

ed Sandåkra, m
ot H

ässleholm
 S och 

Torm
estorp. Följ skyltar m

ot H
ovdala slott. 

Avfart väg 21 i höjd m
ed M

ala/Vankiva, m
ot H

ässleholm
 N

. 
Följ skyltar m

ot M
alm

ö/H
ovdala slott.

Starta din vandring
Starta m

ed fördel din vandring från H
ovdala slott där det finns 

parkering, toalett, inform
ation m

m
. D

u kan också börja direkt 
från Resecentrum

 m
itt i H

ässleholm
.

Å
k buss/taxi från H

ässleholm
 C

Start your hike
G

et off to a good start on your hike from
 H

ovdala C
astle, w

here there is parking, 
toilets, inform

ation, etc. You can also start from
 the train station in the centre of 

H
ässleholm

.Take a bus/taxi from
 H

ässleholm
 C

H
ovdala Trädhus (planerad lägerplats) – Lilla O

beröd 5 km
Lilla O

beröd – H
ovdala slott 4,5 km

 
H

ovdala slott – Skyrup 6,5 km
Skyrup – H

ässleholm
 C

  14,5 km
 

H
ässleholm

sgården – H
ässleholm

 C
 1,5 km

Ö
vriga etapper/O

ther Stages:

H
öjdarnas höjdarled, öst, genom

 Torm
estorp: Lägerplats 

G
öingeåsen – H

ovdala slott 5 km
 

H
öjdarnas höjdarled, öst: Brönne islandshästar – H

ovdala slott 3 km
H

öjdarnas höjdarled, väst: H
ovdala slott – G

uldkusten  3 km
I Posta-N

illas spår, öst: H
ässleholm

 C
 – H

ovdala slott 13 km
I Posta-N

illas spår, väst: H
ovdala Trädhus (planerad lägerplats) – 

H
ässleholm

 C
 10,5 km

På m
er

än 40 platser i naturen 
finns det inform

ationstavlor om
 

spännande natur, kultur och historia.  
Läs m

er på w
ebben. 

There are inform
ation boards about 

exciting nature, culture and history 
on over 40 spots along the trails. 

Read m
ore online.

Foto: Ingm
ar Kristiansson

Foto: Ingm
ar Kristiansson

V
ill du cykla m

ountainbike i skogarna runt H
ovdala finns det upp-

gjorda slingor som
 anses vara bland de bästa i Sverige.  

w
w

w.laget.se/hassleholm
sck

               M
ountainbike

If you want to ride a m
ountain bike in the forests around H

ovdala, there is a set M
TB trail 

which is considered to be am
ong the best in Sweden. www.laget.se/hassleholm

sck

M
ountainbike

Vandringslederna
På H

ovdala har varje led ett nam
n och en sym

bol som
 knyter an 

till ledens karaktär. Lederna är m
arkerade m

ed ledbrickor och 
färgm

arkeringar på stolpar och träd. H
ovdalaleden m

arkeras m
ed 

H
ovdala porttorn och visar att du befinner dig på H

ovdala 
naturom

råde. Leden är dessutom
 Skåneled och m

arkeras därför 
m

ed ytterligare två varianter av orange ledbricka. V
id en blank 

bricka följer du leden rakt fram
 eller i ledens riktning. V

id en 
bricka m

ed vandrare som
 går till höger eller vänster byter leden 

riktning och du följer pilen.

H
ovdalaleden: 57 km

 
En kom

bination av det absolut bästa av natur, kultur och historis-
ka upplevelser från de fyra rundlederna på om

rådet.

H
öjdarnas höjdarled: 22 km

H
är bjuds du på m

ånga sköna utsiktsplatser och landskapsvyer i 
det karaktäristiska åslandskapet.

Jakten på G
ullspira: 21 km

N
am

net på leden för tankarna till fabeln om
 getkillingen som

 rym
de, 

gick på gick på upptäcktsfärd. H
on kom

 vilse m
en hittade hem

 till 
slut, m

ånga upplevelser rikare. Följ G
ullspiras väg längs slingriga stigar 

genom
 blåbärsris och m

yrar, dunkla skogar och vidsträckta slätter.

I Posta-N
illas spår: 26 km

Följ Posta-N
illas väg från staden H

ässleholm
 ut till H

ovdala slott 
m

ed natursköna vyer och fridfullhet. D
u passerar flertalet byggna-

der som
 haft betydelse genom

 om
rådets historia. 

Finjasjöleden: 20 km
Enklare vandring runt sjön i låglänt terräng m

ed m
ånga land-

skapsvyer. I norr går du längs unika Alslingan genom
 alsum

pskog, 
även kallat ”Europas regnskog”.

H
iking trails

At H
ovdala, each trail has a nam

e and a sym
bol that connects to the trail’s charac-

ter. Th
e trails are m

arked w
ith trail signs and colour m

arkers on posts and trees. 
Th

e H
ovdalaleden trail is m

arked w
ith signs of H

ovdala gate tow
er and show

s 
you w

here you are in the H
ovdala N

ature Area. Th
e trail also form

s a part of the 
Skåneled trail and is therefore m

arked w
ith tw

o additional variants of orange trail 
signs. If you com

e to a blank sign, keep follow
ing the trail straight ahead. If you 

com
e to a sign w

ith hikers that turn right or left, the path changes direction and 
you follow

 the arrow.

H
ovdalaleden: 57 km

 
A com

bination of the absolute best of nature, culture and historical experiences 
from

 the four round-trip trails in the area. 

H
öjdarnas höjdarled: 22 km

H
ere you are treated to m

any gorgeous view
s and landscapes in the characteristi-

cally hilly terrain.

Jakten på G
ullspira: 21 km

Th
is trail´s nam

e brings to m
ind the fable of a goat kid w

ho escaped and w
ent 

out exploring. She got lost but found her w
ay back in the end, m

any experiences 
richer. Follow

 G
ullspira’s w

ay along w
inding paths, through blueberry bushes and 

m
arshes, dark forests and vast plains.

I Posta-N
illas spår: 26 km

Follow
 Posta-N

illa’s path from
 the city of H

ässleholm
 to H

ovdala C
astle w

ith 
scenic view

s and an air of tranquillity. You pass several buildings that played a role 
in the area’s history.  

Finjasjöleden: 20 km
Easier hiking around the lake in low

-lying terrain w
ith m

any landscape view
s. In 

the northern leg of the trail, you go along the unique Alslingan through the alder 
m

arsh, also know
n as “Europe’s rainforest.”

Planera din vandring
Avståndstabellen hjälper dig i planeringen av läm

pliga etapper och 
kom

binationer för din vandring. Tänk på att kontrollera öppet-
tiderna hos m

atställen och boendeanläggningar. 

Plan your hike
Th

e distance table helps you in planning suitable stages and 
com

binations for your hike. Rem
em

ber to check the opening 
hours at the dining and accom

m
odation facilities. 

Etapper för H
ovdalaleden/H

ovdalaleden’s stages:

H
ässleholm

 C
 – Lägerplats G

öingeåsen 12 km
 

Lägerplats G
öingeåsen – Brönne islandshästar 6 km

 
Brönne islandshästar – H

ovdala slott 6 km
H

ovdala slott – H
ovdala Trädhus (planerad lägerplats) 2,5 km

H
undslingan – här kan du prom

enera och ha kul m
ed 

din hund.
Start vid H

ovdala slott – pilarna anger bästa färdriktning.
H

undslingan
 – here you can go for a walk and have fun with your dog.

Start at H
ovdala Castle – Th

e arrows point out which direction to go.
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