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Vandra i Sverige 

 
 

Hovdalaleden, 4 nätter 
Hässleholm - Hässleholm 

 
Med lättillgängliga Hässleholm som utgångspunkt kan du vandra längs Hovdalaleden 
i en cirkel runt Finjasjön. Hovdalaleden sammanfaller med Skåneleden Nord till Syd 
och bjuder på mycket varierad vandring. Den första halvan av vandringen går i mer 
kuperad terräng i skogarna öster och söder om Finjasjön, medan andra halvan bjuder 
på flack vandring närmare sjön. Här finns också möjlighet till bad. Därtill kommer 
fågelrika våtmarker, djupa och fridfulla lövskogar, hedmark med betande får, 
strandängar och fina rastställen med vacker utsikt. Det rika fågellivet både syns och 
hörs. Du lär uppleva såväl graciöst svävande rovfåglar som småfåglars drillande och 
svanar som ståtligt glider fram.  
 
Vandringsområdet är väl utvecklat. Här finns ett flertal välmarkerade slingor som ger 
dig möjlighet att anpassa din vandring utifrån dina önskemål.  
 

Höjdpunkter 
• Finjasjön 
• Hovdala Trädhus 
• Mycket varierad vandring 
• Europas regnskog 
• Hovdala Slott 
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Dag 1 – Ankomst till Hässleholm 
Hässleholm grundades på 1860-talet då 
Hässleholms järnvägsstation öppnades. 
Hässleholm växte snabbt som järnvägsknut 
och 1914 blev Hässleholm en av Sveriges 
minsta städer. Samma år invigdes även 
Stadshotellet (numera Statt) och 
stadskyrkan. I Hässleholm kan du besöka 
hembyggdsparken eller Hässleholms 
museum. Där finns också en av Sveriges 
största modelljärnvägar.  
 

 
 

Dag 2 – Hässleholm - Hovdala  
Du startar dagen med att vandra ut ur 
Hässleholm genom att följa ett 
”skulpturstråk”, många skulpturer finns att 
skåda. Väl ute ur Hässleholm passerar du 
Magle våtmark som är ett eldorado för den 
som är intresserad av fåglar. Här kan bland 
annat skådas sothöna, skrattmås och knipa.  
 
Efter dammarna går vandringen vidare runt 
Trollberget och ner mot Hallarna där det 
finns en fin utsiktspunkt. Vandringen går 
genom ädellövskogen i naturreservatet 
Göingeåsen. Passa på att ta en liten fikapaus 
vid lägerplatsen Göingeåsen och njut av 
utsikten över Finjasjön och Hovdalafälten.  
 

 
 

Leden går vidare och omgivningarna är 
lummiga och kuperade för att så 
småningom, strax innan det lilla samhället 
Brönnestad, dela sig åt två håll. Här 
rekommenderar vi en liten avstickare till 
Brönnestad för att se byns 1100-talskyrka.  
 
Tillbaka på leden går vandringen norrut, förbi 
Hammarmölledammen och ut på de öppna 
fälten öster om Hovdala. Njut av landskapet 
med betande får och vackra vyer över 
Finjasjön.  
 

 
 
Dagens vandring tar slut när du når Hovdala 
slott. Där väntar en transfer till ditt boende 
på Skyrups GK där middag är inkluderat.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 470 m, 
sänkning: 473 m. 
Medel vandring (grad 3) – 23 km 
 
Dag 3 – Hovdala - Skyrup  
Morgonen startar med en transfer tillbaka till 
Hovdala Slott där dagens vandring börjar. 
Inledningsvis passerar du Boketorp och 
Tullkvarn och sedan sker vandring genom 
bitvis våta områden med mossar och myrar.  
 
När du passerat Glada Getens gårdsmejeri i 
Lilla Oberöd vandrar du förbi några platser 
med vulkanrester, genom en bäckravin med 
vilda natur, förbi en imponerande ek och 
utsiktspunkten Dalleröds klack för att 
slutligen nå Hovdala Trädhus. Trädhuset är 
Nordens största trädhus med året-runt-
verksamhet. Njut av en fika på caféet, fem 
meter upp bland trädkronorna, och bli 
hänförd av utsikten.  
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Sista biten tillbaka till Hovdala Slott går i ett 
kuperat hedlandskap och genom 
fårbeteshagar. Tillbaka vid Hovdala Slott går 
vandringen norrut till Finjasjön som du 
sedan slår följe med västerut. Varför inte 
passa på att ta ett svalkande dopp?  
 

 
 
Dagens vandring når sitt slut när du når 
Skyrup och Skyrups GK där det även ikväll 
ingår middag.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 281 m, 
sänkning: 301 m. 
Medel vandring (grad 3) – 18,3 km 
 
 
Dag 4 – Skyrup - Hässleholm 
Sista vandringsdagen går norrut längs 
Finjasjön. Vandringen tar dig genom 
”Europas regnskog” som har Sveriges 
längsta alsumpsspång (1,6km). Vandrar du 
här på våren bjuds du på ett vackert 
blomsterhav.  
 

 
 
Du som vill göra dagens vandring lite längre 
kan göra en avstickare till byn Finja och titta 
på 1100-talskyrkan med de vackra 
kalkmålningarna. Eller så gör du en 
avstickare till fågeltornet där du får 
fantastiskt utsikt över sjön och Fågelön.  
 
Vandringen går förbi Skandinaviens äldsta 
boplats och Mölleröds kungsgård och du har 
fin utsikt över sjön.  
 

 
 
Efter Sjörröd lämnar du sjön bakom dig och 
vandrar in i Hässleholm där vandringen har 
sitt slut.    
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 104 m, 
sänkning: 119 m. 
Lätt vandring (grad 2) – 15,1 km 
 
Dag 5 – Hemresa 
Efter frukost är det dags för hemresa. 
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Pris och period  

Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  

Antal deltagare 

Från en person och uppåt.  
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 2,7/5 
• Vandringen varierar från lätt till medel. En 

vandringsdag är lätt och två är medel.  
• Leden går i huvudsak på fina naturstigar, 

strandängar, traktorvägar och grusvägar. 
Någon kortare sträcka går leden längs 
mindre byvägar. 

• Leden är välmarkerad, orange markering.  
• Total sträcka att vandra är 56,4 km fördelat 

på 3 vandringsdagar.  
• Det går att förkorta vandringen både dag ett 

och dag två. 
 

Boende 
I Hässleholm bor du i första hand på Hotell 
Statt och i Skyrup bor du på Skyrups GK. 
Rummen har sängkläder, handduk och 
vanligtvis dusch och toalett på rummet.  
Vi bokar dig i första hand på boenden enligt 
ovan men undantag kan finnas på grund av 
fullbokade hotell. Vi bokar dig då på 
närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transfern 
kan tillkomma. 

Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Hässleholm är mycket smidigt att nå med 
tåg från många av Sveriges hörn. 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss om du planerar ta dig till 

Hässleholm med tåg eller bil. Det är viktigt 
att vi stämmer av möjligheterna att resa till 
startplatsen och från slutmålet innan vi 
startar bokningsprocessen. Eventuella 
tågbiljetter bokar du när landarrangemanget 
är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från destinationen hjälper vi på Vandra till 
med att boka tåg där det är möjligt.  
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg mailar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21  
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se    
 
 

http://www.vandra.se/
mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 

 
För mer information se: www.yr.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Hovdalaleden – Skåneleden Nord till Syd 
Hovdalaleden är en del av Skåneleden Nord till Syd. Skåneleden är uppdelad i sju olika leder, totalt 
cirka 1 000 km vandringsled med 78 dagsetapper. Leden ingår i den 5 000 km långa ”North Sea 
Trail” som går genom Storbritannien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Skåneleden 
Nord till Syd går i sin helhet ända ifrån Hårsjö i norr till Trelleborg i syd.  
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