Besök våra vackra
naturreservat och
smultronställen utefter

allevägen – världens vackraste väg
Vallevägen är en stor del av Kulturväg
Skaraborg – den brun/vita turistvägen –
se vår karta på andra sidan broschyren där
den är utmärkt med brun färg.
Information om kulturvägen hittar du bland
annat på väggen av vårt visningsrum Garaget i
Varnhem, intill parkeringen vid Klosterkyrkan,
vid Öglunda kyrka och i Eggby.
För att locka dig vidare ut i Vallevägens fantastiska natur,
inbjuder vi dig att ta del av så många som möjligt av våra
naturreservat och smultronställen. Du når dem genom att
åka utefter Vallevägen. Läs mer utförligt på vallevagen.se
Även i år har vi arrangerat en tävling. Den pågår från och med
1 maj till och med 30 september 2018. Uppgiften är hitta till 20
av våra naturreservat och smultronställen. Vid varje plats ﬁnns
en stämpelskylt med ett eget nummer. Stämpelskyltarnas
placering ﬁnns på vår karta.
När du stämplat alla 20 rutor i broschyren, lämnar du in ditt
tävlingsbidrag till Melldala Trädgård, Lerdala. (Nr 1 i vår
broschyr.) Dragningen hålls den 1 oktober 2018 och vinnarna
meddelas personligen. Fina priser utlovas.
Välkommen att njuta av vår vackra bygd!
N1. Klosterstaden Varnhem med Kata Gård.
När du besöker Vallevägens visningsrum, ”Garaget” vid
parkeringen till Klosterkyrkan i Varnhem, passar du även på
att leta dig fram till Kata Gård, landets äldsta kristna kyrka
som man helt nyligen funnit.
N2. Ökull – Borregården. Vid väg 49 – mellan Varnhem
och Axvall – hittar du naturreservatet som är en del av
Vallebygdens kamelandskap, rikt på svampar, mossor och
kärlväxter.
N3. Höjentorp – Drottningkullen på vägen mellan Varnhem
och Eggby. Höjentorps slott brann 1722. Redan 1284
donerades slottet till biskopen i Skara. I den förvildade
slottsträdgården växer ask, lind, ramslök och sällsynta växter.
N4. Skålltorp bakom Skaraortens ryttarsällskaps ridskola.
Gamla hagmarker och ekar samt två bäckar där det i fuktiga
sumpskogar växer asp, al och ger ett rikt växt- och fågelliv.
N5. Torp Lämningar i området representerar cirka 3.000 år
sedan från bronsålder till 1800-talets torpbebyggelse och
därefter ryttmästarboställe. Följ markerade strövstigar från
p-platsen vid vägen från Varnhem mot Öglunda.
N6. Eahagen – Öglunda ängar. Vår stämpelskylt står vid
parkeringen på vägen från Eggby mot Lerdala. Ett underbart
strövområde med spår från minst 5.000 år tillbaka.
N7. Arboretum Remningstorp. Mitt emot Remningstorps
huvudbyggnad leder vägen till paret Winquists stiftelse för
skogsvetenskaplig forskning från 1930-talet. Träd från hela
norra jordklotet, cypress, magnolia, lönn, valnöt, gran, tall, lärk.
N8. Jättadalen – Öglunda grotta. Från parkeringen vid
Öglunda kyrka leder vägen upp till Jättadalen och diabasstupen. Fin utsiktspunkt och spännande grotta av stenblock.
N9. Bockaskedeåsen – Toran. Valleområdets högsta ås
bildades när isen smälte för 10.000 år sedan. Den når du från
vägen mellan Öglunda och Berg.

Drottningkullen är ett av våra vackra naturreservat,
som du når genom att åka utefter Vallevägen.
N10. Lycke – Lilla Höjen. Markerade stigar i reservatet från
p-platsen vid vägen Öglunda-Berg. Från höjdpartierna utsikt
över norra Vallebygden och Kinnekulle i fjärran.
N11. Nolberget – Missunnabäcken. Hitta rester från odlingsrösen, stenmurar, enstaka husgrunder och spår av äldre
vägar. Två bäckar rinner nerför branten. Skylt vid Arvidstorp
på vägen över berget från Berg och Lerdala mot Skövde.
N12. Högsböla ängar, är en gammal slåtteräng. På bruksvägen – man får ej köra i reservatet – drevs boskapen förr
till betesmarkerna. Parkering vid vägen från Bergs kyrka mot
Lilla Stolan. Billingeleden går genom reservatet.
N13. Oxhagen, stiftsreservat i Berg, beläget utefter vägen
från Övertorp mot Lerdala. Vid parkeringsplatsen ﬁnns vår
stämpelskylt. Gammal hagmark med ek och lind, del av Bergs
ängar.
N14. Gråmur fornborg och Vallersjön. Parkeringen vid
Gråmur ligger utefter vägen mot Braskartorp. Från Gråmur
kan man gå vidare till Vallersjön. På norra sidan ﬁnns en liten
strand. Sjön avvattnas genom en bäck som rinner norrut.
N15. Kalkstensbrottet Sotarliden/Stolan. I backen
Sotarliden ﬁnns parkering och start för vandring genom
kalksstensbrott, alunskiffer och sandstensbrytning förbi
gruvgångar och kalkugn. Badmöjlighet i Kalksjön.
N16. Oskiftade tegar i Yttersöra visar hur odlingslandskapet
såg ut före jordreformerna i början av 1800-talet. De muromgärdade tegarna i Yttersöra är ännu oskiftade. Följ den
smala vägen från Yttersöra ner mot de vackra ängsmarkerna.
N17. Silverfallet – Karlsfors. Silverfallet vid Karlsfors gård är
ett 60 meter högt vattenfall som omgärdas av vacker lövskog.
Vid Karlsfors gård bröts tidigare kalksten och alunskiffer. I den
skarpa kurvan ovanför Karlsfors gård står vår stämpelskylt.
N18. Melldalaskogen. Vid Melldala Trädgård kan du hitta
vandringsleden som går upp mot Högsböla ängar. Du kan
även nå Melldalaskogen från Silverfallets krön.
N19. Stora Bjursjön och Borgehall fornborg. Ta vägen från
Lerdala mot Sparresäter, vik av mot Gubbebodarna. Sjön och
fornborgen är skyltad utefter vägen.
N20. Timmersdalavallen. Unik markant hästskoformad rygg,
bildad vid Baltiska issjöns tappning för 10.000 år sedan.
Skylten ﬁnns vid Tymers motionsstuga vid elljusspåret norr
om Timmersdala samhälle.

