Frostavallen
strövområde
Stigar

Länghult

Vaxsjöslingan 2,9 km
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Slingan går genom vacker bokskog och betesmark, passerar
förbi badplats och fiskebryggor. Underlaget är hårdgjord grus
som lämpar sig väl för hjulburna. Då slingan är något kuperad i
den delen som går genom Ullstorps naturreservat kan det vara
bra med körhjälp för rullstolar. Det är enklast att rulla motsols.
På flera av rastplatserna kan man njuta av Vaxsjöns underbara
vattenspegel.
Bjäretslingan, 3,3 km
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Ullstorpsslingan 4,3 km
Ullstorpsslingan går längs med väl trampade stigar och grusvägar, genom betesmarker och skira bokskogar när de är som
vackrast. Slingan går också genom Ullstorps naturreservat.
Längs Ullstorpsslingan finns rastplatser på flera ställen, några
med grill. Slingan passerar även ett vindskydd.
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Bjäretslingan går genom fantastiskt naturområde med orörd,
spännande skog och rasbranter. Inne i skogen blandas fåglarnas kvitter med bäckens porlande. På slingans högsta punkt
passerar man över Ulfsbjär och förbi gården Bjäret. Ulfsbjär är
resterna av en vulkan som var aktiv på dinosauriernas tid. Växtligheten på Ulfsbjär är speciell. Här trivs blåsippa och myskmadra och andra ovanliga arter som gillar basisk jord.

Östra
badplatsen

Djuraliden

Dagstorpsslingan 9,3 km
Dagstorpsslingan följer sjökanten på flera ställen och passerar
två badplatser. Slingan går också genom betesmarker och på
charmiga grusvägar med betagande utsikt över områdets pärla
- Dagstorpssjön. Med fiskekort och spö kan man stanna till och
fiska längs promenaden. I Dagstorps naturreservat som ligger
längs slingan kan du njuta av vackra betesmarker och hagar.
Kortare partier går över spång och i stenig terräng

Långstorp

Tillgänglig stig till sjön – 500 m
Till den östra badplatsen vid Dagstorpssjön finns en kort tillgänglighetsanpassad stig från parkeringen, där det även finns
en tillgänglighetsanpassad toalett.

Ulfsbjär

Långstorpsslingan 9,9 km

Barrskog

Förutom en brant sluttning vid Djuraliden är slingan lättgången
och följer väl trampade stigar, grusvägar och en gammal fin
stenlagd väg i skogen. På flera ställen kan man se ruiner efter
gamla brydestugor och även en ruin efter en hel gård i Habo.
Slingan passerar flera rastplatser. Bland annat kan du stanna
till och fika i fin bokskog vid Huggarkojan i Ullstorp. Här bodde
Ullstorps siste skogshuggare.

Bebyggelse
Tillgänglig led

Lövskog
Åker
Öppen mark
Vatten
Mosse/kärr
Naturreservatsgräns

Skåneleden

Större bilväg

Skåneleden SL2 Nord-sydleden och SL3 Ås-åssleden och SL2
Nord-sydleden passerar Frostavallens strövområde och följer
delvis andra stigar i området. www.skaneleden.se

Mindre bilväg
Körväg

Pilgrimsleden

Vägbom

Pilgrimsleden börjar vid stiftsgården Åkersberg i Höör och slutar vid Hallaröds medeltida kyrka och går stora delar genom
Frostavallens strövområde. Pilgrimsleden är 16 km lång.

Stig
Stängsel

500

r

Grill- och rastplats

e
h
j
ä
s

Toalett

Parkering
Information

Frostavallens
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Tillgänglig anläggning

Ullstorp
Lundagård

Vindskydd
Grillhus
Rastplats
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