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Vandra, fiska, bada!
Besök gärna våra övriga strövområden och vandringsleder.
Höör är en verklig friluftskommun med många fantastiska
naturområden!
Frostavallens strövområde
Strövområde med bokskogar och glittrande sjöar, öppna landskap
och vackra vyer. Du kan bada, fiska eller vandra längs någon av de
markerade vandringslederna. Eller bara njuta av stillheten vid Dagstorpssjön. I området finns fem olika vandringsslingor av olika längd
och svårighetsgrad. Mer information: www.hoor.se/frostavallen
Orups strövområde
Fem strövslingor av varierande längd tar dig genom vackra skogar och
förbi den gamla sanatoriemiljön vid Orups sjukhus. Du passerar pampiga läkarvillor och bortglömda trädgårdar. Vid berghällen Dragablås
ligger flera gravrösen från brons- eller järnålder. Mer information:
www.hoor.se/orup
Skåneleden
Genom Höörs kommun går två delar av Skåneleden. Lederna kallas
”Från ås till ås” och ”Nord-Syd”. Speciella kartor finns framtagna. Du
hittar dem på turistbyråerna eller på Skåneledens hemsida:
www.skaneleden.se.
Bad och fiske
Våra större sjöar; Ringsjön, Tjörnarpssjön, Dagstorpssjön, Vaxsjön
är fina bad- och fiskevatten. Mer information om friluftsliv, bad, fiske
och var du kan köpa fiskekort hitttar du på vår hemsida.
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Välkommen till

Fogdarödsslingan

Fogdarödsslingan
Fogdarödsslingan är 5 km lång. När snön ligger
prepareras skidspår i slingan. I bortre delen kan
man via markvägar nå Skåneleden.
Ringsjö orienteringsklubb sköter slingan på
uppdrag av Höörs kommun. Marken är privatägd.
Jakt kan förekomma i området under höst och
vinter.

Bokeshall

För att alla ska trivas ber vi dig att:
• hålla hunden kopplad
• inte rida i motionsslingan
• inte gå eller rida i preparerade
skidspår

Misserödsdammen

mot Södra Rörum
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Fogdaröd

Teckenförklaring
Parkeringsplats
Fogdarödsslingan
Skåneleden
Anslutning till Skåneleden
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