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9. Hökås – utsiktsplats med övernattningsmöjlighet
Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån 
man har en milsvid utsikt. Platsen är handikappvänlig med en bilväg fram till 
utsikten. Bänkar och bord finns, liksom en lägerplats med vindskydd, vatten 
och toalett. 
Vägbeskrivning: Från gamla kyrkan, kör cirka 7,5 km mot Seglora. Tag väns-
ter mot Skämningared, efter 500 meter visar skylt.

10. Porten till tassemarkerna
Här börjar landskapet få en vildmarkskaraktär. Avlägsna trakter kallas fortfa-
rande för tassemarker, alltså vargmarker. Hyssnas sista vargar sågs just i det 
här området vid mitten av 1800-talet. 
Vägbeskrivning: Från gamla kyrkan, kör cirka 4,5 km mot Seglora. Tag 
vänster mot Hessered, efter 5 km tag vänster mot Pjätared, efter 600 meter 
visar skylt (vid ladugård längs vägen). OBS! Efter Pjätared går bilvägen/le-
den genom betesmarker. Se upp för stängsel över vägen, stäng efter er. Visa 
hänsyn! Vandringsleden till Gropabergen med utsikt över Uttermossen är cirka 
600 meter.

11. Uttermossen – 
Gropabergen
Det är ett storslaget och riksintres-
sant vildmarksområde vid gränsen 
mellan Hyssna och Seglora. Utter-
mossen är 255 hektar stor och en 
av bygdens största högmossar.
På mossen finns holmar med gam-
melskog samt Uttersjön och Aborr-
sjön. 
Ute på mossen spelar orre om våren 
och här häckar tranan igen. På hol-
marna häckar även sparvuggla och 
pärluggla.
Vägbeskrivning: Se nr 10.

En bäck försvinner in i Uttermossen.
                                                       Foto: Börje Ohlsson
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12. Kröselia
Leden passerar en gammal jordkällare – en 
rest efter ett av de många torpställen längs 
leden. Torpets namn Kröselia vittnar om att 
det förr fanns gott om lingon på denna plats. 
’’Krösera’’ har minskat när öppen tallskog 
ersatts av mörk granskog.

13. Jättegrytorna i Ansered
Jättegrytorna är ett minne från istiden. De lig-
ger samlade i en fyrkant med bara en till två 
meters avstånd. Den största grytan är 100 cm 
i diameter. Djupet varierar mellan 40–70 cm. 
Slingan till jättegrytorna är 100 meter. 
Vägbeskrivning: Från gamla kyrkan, kör 
cirka 6 km mot Bollebygd. Tag höger mot 
Ansered, efter 1,5 km finns skylt på höger sida.

14. Glafsereds gamla stenbro
Här har vi en vacker tvåvalvsbro som byggdes omkring 1865. Brobyggaren 
skulle ha 60 kronor för byggandet av bron men då skulle all sten till bron vara 
framkörd. Ett års garanti lämnades på brobygget och bron fungerar än i dag. 
Ruiner från ett gammalt sågverk finns 100 meter nedströms bron. 
Vägbeskrivning: Se nr 15.

15. Surtan vid Rya svarvruin
Naturen i omgivningen är mycket vacker och sevärd. Leden går på en gångbro 
högt över Surtan, som här forsar fram i en djup ravin. I början av 1900-talet 
var detta platsen för en av bygdens vattendrivna svarveriverkstäder, där man 
bland annat svarvade bobiner (rullar till garn).
Vägbeskrivning: Från gamla kyrkan, kör cirka 4 km mot Bollebygd, se skylt 
på vänster sida. Vandringsleden mellan svarvruinen och Glafsereds bro är 400 
meter.
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Jättegrytorna.        Foto: Arne Arnell



16: Melltorps radby med såg 
och kvarnkafé
Här finns en kulturhistorisk miljö av 
riksintresse. Bystrukturen har fortfa-
rande den oskiftade byns karaktär med 
husen på rad. Bland boningshusen 
finns två väl bevarade långloftsstugor. 
Nere vid Surtan finns ett storslaget 
vattenfall med en laxtrappa. Här finns 
även ett kulturhistoriskt intressant 
ramsågverk och i den bredvidliggande 
kvarnen finns numera ett kafé.
Mera information om kvarnkafé och 
pensionat får du på tel 0320-380 23 
och via www.kvarnenihyssna.se

17. Torshall
Uppe på berget ligger en förhistorisk kultplats. Härifrån har man en vacker ut-
sikt över kulturlandskapet i Surtans dalgång. Skyltning till Torshall finns nära 
bron vid gamla kyrkan, slingans längd är cirka 1 000 meter. Skyltning även 
från Melltorps bro och efter vägen Melltorp–Svedjorna. Missa inte heller Tors 
källa – en förhistorisk offerkälla som ligger nere vid Surtan.
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Vy från 
Torshall.
Foto: 
Arne Arnell

Tors källa. 
Foto: Börje Ohlsson



Följande sevärdheter ligger inte längs Hyssnaleden

18. Jättestenen i Friared
Ett stort flyttblock från istiden. Stenen är 25 meter i omkrets och 5 meter hög. 
Vägbeskrivning: Från vägkorsningen vid Sandvad, kör väg 156 mot Skene 
cirka 1,5 km, tag vänster mot Friared och kör ytterligare 1,5 km. Stenen ligger 
på vänster sida vid trevägskorsningen, skylt ’’Söderbacka’’.

19. Dansehallerna
Uppe på Dansehallerna har man en vacker utsikt över Hyssnaslätten. På vägen 
upp passerar man en stor’’rultesten’’. Det går att få stenen att vagga till – 
pröva själv. 
Vägbeskrivning: Från gamla kyrkan, kör cirka 1,5 km mot Bollebygd, skylt på 
höger sida. Slingans längd är cirka 500 meter.

20. Skalleberg
En mycket vacker utsikt över natursköna 
Härsjön med omgivande landskap. 
Vägbeskrivning: Från vägkorsningen vid 
Sandvad, kör väg 156 mot Göteborg cirka 
2 km, tag vänster mot Flybacka, efter 100 
meter, se skylt på höger sida. Slingans 
längd är 250 meter.

21. Härsjöns strandäng
Mellan Härsjön och väg 156 breder en 
strandäng ut sig. Här finns fler ovanliga 
växter, bland andra den vackert blå klock-
gentianan. Här finns också en badplats. 
Vägbeskrivning: Härsjön ligger alldeles 
bredvid väg 156, cirka 3 km mot Göteborg
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Klockgentiana.
Foto: Lennart Henrikson



22. Korsås-Augustas ryggåsstuga, Olofsered
Stugan, som uppfördes 1862, förvaltas av hembygdsföreningen. 
Vägbeskrivning: Från vägkorsningen vid Sandvad, kör väg 156 mot Göte-
borg cirka 3 km, tag höger mot Dalskog 1 km.

Korsås-Augustas ryggåsstuga.                                                                               Foto: Sven H Arnell
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Hyssnaslätten med Lilla Hålsjön 
i bakgrunden. Foto: Lennart Henrikson

Gångbron över Surtan vid Rya 
svarvruin.     Foto: Håkan Forsberg   
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Övrig service i Hyssna
Bensin, post och livsmedel: Hyssna bensinstation vid väg 156, tel. 0320-390 59
Livsmedel: Hyssna Handel vid väg 156, tel. 0320-380 40. 
Mat, kaffe och övernattning: 
– Kvarnen Melltorp pensionat, tel. 0320-380 23. www.kvarnenihyssna.se
– Karin och Anders Bohlin i Backa, Bed and breakfast, tel. 0320-390 94,
mobil 0705-87 57 83. www.adelia.se
– Vandrarhem, Mormors stuga, Hökås (klart 2011), 
tel 0320-920 60, mobil 0709-10 06 24. E-post: janake47@msn.com
– Restaurang Ettan, Lockövägen 3, tel. 0320-395 75. 

Mer information
För ytterligare information, guidning m m, kontakta Sven-Olof Arnell, tel 0320-392 02, 
Börje Ohlsson, 0320-391 51, 0703-23 30 82, Sven-Hilding Arnell, tel. 0705-73 22 22 
eller Marks turistbyrå, tel 0320-21 72 70.  Se även www.hyssna.se

Bra att veta om Hyssnaleden
Startpunkt: Hyssna gamla kyrka, men det går 
naturligtvis bra att börja var som helst längs leden. 
Vid kyrkan finns parkeringsplatser.
Längd: Cirka 40 kilometer, lämplig för två dagars 
vandring.
Markering: Gula prickar på träd och gulmarkerade 
stolpar.Markeringarna syns bäst om man går leden 
motsols (i nummerordning enligt kartan). På flera håll löper särskilda slingor ut från 
leden till speciellt sevärda platser.
Informationsskyltar: Längs leden och på några andra platser finns ett 40-tal skyl-
tar med information om natur- och kulturvärden.
Rastplatser och övernattningsplatser: Längs leden finns bord och bänkar på 
många platser. I Hökås och vid Stora Hålsjön (Liagärde) finns tältplatser med grill-
plats, sopsäck samt toalett. I Hökås finns dessutom vindskydd och vatten (brunn). 
Bokning av lägerplatserna och köp av lägerplatskort görs hos Hyssna bensinsta-
tion, tel. 0320-390 59.
Utsiktsplatser: Särskilt bra utsikt över landskapet är det på Torberg i Bokskogen, 
Sjögaråsen vid Lilla Hålsjön, Liagärdesberget, Hökås, Gropabergen vid Uttermos-
sen och vid Torshall.
Badplatser: Det finns en badplats vid Lilla Hålsjön. Det går också utmärkt att bada 
i flera andra sjöar.
OBS! Goda bussförbindelser finns med Göteborg. Hållplats finns vid väg 156, 
endast 600 meter från Hyssna gamla kyrka.



Ett stort tack till alla de företag som genom sina ekonomiska bidrag
satt färg på denna skrift


