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Hackebergsleden 4 km (Gul) och 8 km (Grön)
Start norr om Herrljunga från Bitternavägen (väg 921)
strax norr om Herrljunga Ridhus. Led med mestadels 

granskog och varierad kupering. Bra rastplats vid 
Grästorpasjön.

Från startsplatsen följer leden en större  skogsväg.
Leden har sin största stigning direkt genom storskogen.

Nästan vid toppen växer en av Herrljungas största granar.
Längre fram delar sig den gula och gröna leden. Härifrån 

blir den gröna leden varierad. Småkuperat, mestadels 
granskog, skogsvägar och mindre stigar. Man  passerar
Bitternavägen innan stigarna går ner mot Grästorpasjön.
Här finns grillplatser på båda sidorna om sjön, samt även

en toavagn. Härifrån utgår även Grästorpsleden
(runt sjön) samt Föleneleden (13 km) som går till 

Fölene Bygdegård. Här avslutas också Sju sjöars led
som går från Södra Härene K:A via sju småsjöar

i området.
Vid Grästorpasjön, eller snarare söder om densamma,
finns en restaurerad "fårahytta" - natthärbärge för får 
som vallades på skogsbete, samt för trötta vandrare
och fåraherdar som kom längs hålstigarna som kan
ses runt om i skogen. Hackebergsleden fortsätter 

sedan över Bitternavägen igen mot en ny stigning tills 
det gula spåret anknyter igen. I detta område är stigarna
lite mindre samt ojämnare. Avslutningen sker längs med 

Bitternavägen. I området passerar även Pilgrimsleden
som går igenom Herrljunga mot Skaraborg.

Det går bra att gå leden från båda håll.
Leden klassas som medelsvår. Ojämna

stigområden passeras. Över våta områden
finns spångar.

Leden går bra att cykla med MTB. Glöm inte
ta hänsyn till vandrare då du cyklar.

Du använder dig av allemansrätten när du går
en promenad, cyklar i naturen eller sitter på en
sten och tänker.Visa hänsyn och varksamhet

Höjd profil gröna leden

Höjd profil gula leden

Herrljunga Ridhus

Herrljunga Cykelklubb ansvarar för leden. Kontakt se: www.hck.just.nu


