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och andra sevärdheter i Hyssna 



Hyssna ligger i södra Västergötland i Marks 
kommun, cirka 45 km från Göteborg.
Hyssna är känt för sin omväxlande natur. 
I den södra delen finns odlingslandskap med 
stora natur- och skönhetsvärden, men även löv-
skogar och till och med en sydsvensk bokskog. 
I norr finns vildmarksnatur med stora barrskogs-
områden och mossar.
Den cirka 40 km långa Hyssnaleden tar dig runt 
i alla dessa miljöer. Leden följer bland annat 
Surtans bördiga dalgång som en gång var en 
mäktig havsfjord. Längs leden finns skyltar som 
ger information om natur och kultur.

Utgiven av: Hyssna Hembygdsförening, naturvårds-
sektionen i samarbete med Marks Turistbyrå.
Arbetet har medfinansierats av Naturvårdsverkets 
statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
Text: Arne Arnell, Lars Buge och Lennart Henrikson
Grafisk form: Lisbeth Hansson
Tryck: Markbladet
Omslagsfoto: Lotta Strömberg. Motiv från Slätthult.

Vår underbara natur står öppen för alla. Du kan 
njuta av dofter, fågelsång, grönskande ängar, 
storslagna vyer, vilda forsar, glittrande sjöar och 
skogens tysta ro.
Men du måste vara varsam mot naturen och du 
måste visa hänsyn mot både människor och djur.

Välkommen till Hyssna och Hyssnaleden
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Ledmarkering.

Populär vandringsled.



1. Hyssna gamla kyrka
Den gamla kyrkan och 
stenvalvsbron över Surtan 
bildar centrum i en vacker 
natur- och kulturmiljö som 
dessutom är riksintressant. 
Kyrkan är från 1100-talet 
och en av de äldsta bevarade 
kyrkorna i västra Sverige. 
Det finns flera inventarier 
från medeltiden bevarade, 
bland annat en primklocka, 
rökelsekar och välgjorda 
skulpturer samt en dopfunt.
Sommartid är kyrkan öppen
under aftonbön på torsdagar.
Kyrkan används även vid 
vigslar och andra högtider.
För besök ring 
Pastorsexpeditionen 
0320-395 53 eller 390 09.

1. Hembygdsmuseet
Byggnaden flyttades från Getakulla och uppfördes 1948 på en idyllisk ö 
i Surtan vid gamla kyrkan. Hembygdsföreningen har en samling på över tusen 
föremål. Se även www.hyssna.se
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Hyssna gamla kyrka med den vackra stenbron 
i förgrunden.                                   Foto: Börje Ohlsson



2. Lockö kvarn
Den äldsta delen av kvarnen är från 1700-talet. Malstenarna stannade för gott 
1969 när den siste mjölnaren slutade sin verksamhet. Hembygdsföreningen 
övertog kvarnen med tillhörande smedja år 1990. Kvarnen har renoverats ge-
nom bland annat frivilliga insatser. I kvarnen finns det sommartid utställningar 
från bygden förr och nu.
Vägbeskrivning: Kör norrut (mot nya kyrkan), tag av första vägen (Lockövä-
gen) till höger. Följ denna genom villaområdet och ta sedan höger (skyltat). 
Se även www.hyssna.se

3. Bokskogen på Stomsås
Detta är den största bokskogen i Marks kommun och ett av de nordligaste be-
stånden i Sverige. Skogen är klassad av EU som ett Natura 2000-område. Här 
kan man vandra på markerade stigar i ett naturskönt bokskogsområde. Från 
utsiktspunkten på Torberg har man en storslagen vy över jordbrukslandskapet 
i Surtans dalgång.
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Lockö kvarn.                                                                                                  Foto: Håkan Forsberg



4. Slätthult – kulturlandskap
På Slätthult ligger torpen på rad omgivna av frodiga ängs- och hagmarker. 
Här kan man hitta orkidéerna Jungfru Marie nycklar, nattviol och Rönnerdals 
blommor – mandelblom, kattfot och blå viol. Det finns stora, ihåliga bokar 
och oxlar och vid Jälltorp och Älmhult har man en storslagen utsikt. Det finns 

många gårdar och torp i Hyss-
naskogarna med en artrik flora. 
De är goda exempel på ett 
landskap där människan med 
slit och möda bidragit till att 
skapa och behålla den biolo-
giska mångfalden. För många 
arter är bete eller slåtter en för-
utsättning för överlevnad. 
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Följer man Hyssnaleden upp mot 
Slätthult, passerar man bland annat 
kolgropar och en väl bevarad jord-
källare i Ljungslätt. I närheten finns 
en vacker utsiktsplats vid Nord-
backa. En skiss över området finns 
vid parkeringen Ängslyckan samt 
vid Qvintes torpruin.
Vägbeskrivning: Kör mot Seglora, 
ta av till höger ett par hundra meter 
efter nya kyrkan. Följ den lilla vägen 
till en p-plats i skogskanten (Ängs-
lyckan). Därifrån är det 175 meter till 
bokskogen.

Ljungslätts jordkällare.
Foto: Börje Ohlsson

Bokskog på Stomsås.           Foto: Arne Arnell



5. Sjögarås
Från berget Sjögarås har man en storslagen utsikt över landskapet vid Lilla 
Hålsjön samt Hyssnaslätten. Vägvisningsskylt finns 300 meter öster om bad-
platsen vid Lilla Hålsjön. Det finns även en skylt efter Torkelsleden.

6. Torkels gömma
En liten grotta som är belägen i en vild klipp- och bergsterräng nordväst om 
Lilla Hålsjön. Enligt sägnen gömde sig Torkel för danskarna i denna grotta 
under ofredstid. Klättra gärna ned i grottan – det finns en stege till din hjälp. 
Tag med ficklampa. Från landsvägen är det 750 meter till grottan. 
Vägbeskrivning: Kör mot Seglora, parkera vid badplatsen vid Lilla Hålsjön. 
Skylt 100 meter nordost om badplatsen.

7. Naturminne – stor bok
Boken är ett naturminne sedan 1946 och får alltså inte skadas. Naturminne är 
ett sätt att skydda enskilda naturvårdsprojekt. Andra sätt att skydda naturområ-
den är biotopskydd, naturreservat och nationalpark.
Jätteträd är viktiga för många arter av insekter men också för mossor och la-
var. Stora, gamla träd är även intressanta kulturhistoriskt. De har ofta spännan-
de sägner knutna till sig eller kan på annat sätt berätta för oss om äldre tider.
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Vandringsleden 
går på många 
ställen genom 

ängs- och 
hagmarker.       

Foto: Börje Ohlsson
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Utsikt över Stora Hålsjön och den fina fikaplatsen vi sjön.
Foto: Håkan Forsberg     

Ledmarkering.

8. Naturreservatet 
Liagärde och 
Stora Hålsjön
Här finns en beta-
gande utsikt över Stora 
Hålsjön med omgi-
vande landskap, en 
djup bergsravin samt 
natursköna ängs- och 
hagmarker. Parke-
ringen vid landsvägen 
är entrén till reservatet. 
Därifrån går en skyltad 
stig, som är drygt 100 
meter, upp till utsikts-
platsen på Liagärdes-
berget (berget kallades 
förr Valhall). Härifrån 
blickar man ut över 
Stora Hålsjön. Det är 
en fiskrik sjö, där man 
hittat Sveriges ovanli-
gaste fisk – vårlekande 
siklöja.
Från utsiktsberget går stigen i starkt sluttande terräng ned till en annan vacker 
utsiktsplats med ett 32 meters bergsstup, enligt sägnen en ättestupa. Stigen 
går vidare nedför bergssluttningen till en stenåldersstig, som kommer från en 
forntida boplats vid sjön.
Från parkeringen kan man fortsätta på Hyssnaleden ned 
till Stora Hålsjön. Här gör vandringsleden en slinga 
genom ängs- och hagmarker. Nere vid sjöstranden finns 
ekbänkar, bord, grillplats och toalett. Hit är det cirka 
1 km från parkeringen. Skiss över samtliga stigar i reser-
vatet finns vid Liagärdesbergets parkering.
Vägbeskrivning: Från gamla kyrkan, kör cirka 7 km mot 
Seglora.
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Karta över Hyssna
Hyssnaleden är markerad med svart. 
Siffrorna hänvisar till de beskrivna 
sevärdheterna – se förteckningen 
nedan.

Sevärdheter längs leden
1. Hyssna gamla kyrka
1. Hembygdsmuseet
2. Lockö kvarn
3. Bokskogen på Stomsås
4. Slätthult – kulturlandskap
5. Sjögarås
6. Torkels gömma
7. Naturminne – stor bok
8. Naturreservatet Liagärde och Stora 
Hålsjön
9. Hökås – utsiktsplats med övernatt-
ningsmöjlighet
10. Porten till tassemarkerna
11. Uttermossen – Gropabergen
12. Kröselia
13. Jättegrytorna i Ansered
14. Glafsereds gamla stenbro
15. Surtan vid Rya svarvruin
16. Melltorps radby, såg och kvarnkafé
17. Torshall

Fler sevärdheter i Hyssna
18. Jättestenen i Friared
19. Dansehallerna
20. Skalleberg
21. Härsjöns strandäng
22. Korsås-Augustas ryggåsstuga


