Fortamarksslingan

Fortamarksslingan

börjar och slutar vid Norra
Hagenvägens infart från Lunnavägen. (Strax intill ställverket).

Fortamarksslingan

Vägbeskrivning
Från Onsala kyrka, kör mot
Mariedal. Vid Statoil sväng till
höger mot Vallda. Efter
ca 300 meter tag av till höger
mot Lunna. Efter ca 3 km, vid
infarten till Norra Hagenvägen,
finns en P-plats på höger sida.
Här startar Fortamarksslingan.

Ridvägar.nu

är en ideell förening som som arbetar med
att bygga och underhålla ridvägar i västra
Kungsbacka. Både ryttare och andra motionärer får därmed en möjlighet att ta sig fram
i naturen.

LONA
är en statlig stödinsats för lokala naturvårdsprojekt där kommuner och intresseorganisationer samverkar för att främja
naturvård och friluftsliv.

www.ridvägar.nu
Årsavgift 200 kr Bankgiro 5387-0754

En promenad- och ridväg mitt på Onsalahalvön
Vill du uppleva lite av Onsalas glesbygd med skog, ängar och rester av
den gamla kulturbygden? Då skall du ta en tur på Fortamarksslingan vid
Lunnavägen.
Fortamarkslingan, som invigdes i juni 2011, är en 2,3 km lång
promenad- och ridstig, byggd av den ideella föreningen Ridvägar.nu
med bidrag från Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen i Halland.

Fortamarksslingan är en kombinerad promenad- och ridstig. Om du
går, springer eller rider spelar ingen roll. Här kan du njuta av naturen
och möta skogens djur i sin egen miljö.
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Fortamarksslingan är både promenad- och
ridstig. Tänk på att visa hänsyn till varandra.

Efter ca 250 meter viker slingan av
till höger över Lunnavägen och uppför en backe. Här har du en mobilmast på vänster sida (1).
Slingan fortsätter uppför backen in i
en tät barrskog. Du befinner dig strax
på slingans högsta punkt och nära
Hagarös (2), ett gränsmärke.
Nu går det neråt igen. Stigen passerar
en ägogräns markerad med en gammal gärdsgård (3) och slingrar sig
sedan fram genom en vacker blandskog med minst tio trädslag. Hur
många känner du igen?
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Fortamarken

På vänster sida om stigen har du nu
Fortamarken. Här fanns en militär
förläggning under andra världskriget.
Gå gärna in en bit i skogen och se om
du kan hitta några spår av de gamla
forten!
Nu viker slingan av mot vänster för
att undvika den våtmark (4) som finns
till höger.
Nedanför berget, till höger, ligger ett
rävgryt. (5) Missa inte det!
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Bäcken

Vid P-platsen går du söderut på
slingan som först följer Lunnavägen
en bit. På vänster sida finns en liten
julgransodling och betesmark som
tillhör gården Bränna, ett levande
lantbruk med skog, åkrar och djur.
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En vandring på
Fortamarksslingan
Pixås
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utmed Norra Hagenvägen. På vänster
sida har du Gräppås golfbana och på
höger är det vall och hästhagar.
Dikesrenarna i denna del av Onsala är
artrika. Känner du igen några växter?

Innan du kommer fram till Lunnavägen har du Kärremosse på vänster
Strax är du framme vid bäcken som är sida - ett våtmarksområde med ett rikt
ett av tillflödena till Ulleråsbäcken.
naturliv.
Slingan går över en nybyggd bro och
följer bäckens västsida på en gammal
skogsväg som återigen blivit framkomlig.
Innan skogen tar slut passerar slingan
återigen bäcken. Nu kommer du ut på
ett öppet område mellan två hästgårdar.
Fortamarksslingans sista sträcka går

När Fortamarksslingan tar slut är du
tillbaka på startpunkten. Vill du röra
dig mer och se ännu en del av
Onsalas glesbygd kan du nu fortsätta
på Pixåsslingan som också startar här.
God tur!

