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BESÖKSKARTA
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NATURRESERVATET
HALLANDS VÄDERÖ



HALLANDS VÄDER
BESÖKSKARTA

Välkommen att besöka Hallands Väderö
• en pärla i Kattegatt. 

Hallands Väderö är ett av landets förnämsta naturreservat 
med unika natur- och kulturvärden. Här finns trolska alkärr, 
lummig bokskog, gamla grova ekar, medeltida betesmarker, 
hamlade träd, enefälader, museum, skogvaktareboställe och 
fyrplats, allt är exempel på miljöer och platser som fängslar 
och gör att man gärna återkommer till ön.

Väderöns fågel- och insektsliv är mycket rikt. Det finns 
också många ovanliga svampar och lavar.

Vid kusten dominerar de röda gnejsklipporna men det 
finns också gott om sandstränder. Det friska och klara havs-
vattnet inbjuder till sköna bad.

Ön har ett för Sverige milt klimat. Bara Falsterbonäset 
har högre medeltemperatur. Nederbörden är mindre och 
solskenstimmarna fler än på fastlandet.

Torekovs församling äger och förvaltar ön sedan medel-
tiden. Kyrkorådet håller en värd på ön från tidig vår till sen 
höst. Övärden är också reservatets tillsynsman.

För att skydda öns natur- och kulturvärden har länsstyrel-
sen utfärdat föreskrifter. Dessa finns anslagna i sin helhet på 
ön. Några exempel är förbud att:

• göra upp eld utomhus – gäller även t ex spritkök och grillar.
• medföra okopplad hund.
• övernatta utomhus på ön.
• skada levande eller döda träd och buskar.
• plocka eller gräva upp växter, svampar eller lavar.
• fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet.
För att stödja natur och kulturmiljövården på Hallands 

Väderö har kyrkorådet inrättat Väderöfonden: Torekovs 
församlings insamlingsfond för natur- och kulturmiljövård på 
Hallands Väderö.

Fonden tar tacksamt emot bidrag på postgiro 110154-2, märk 
talongen Väderöfonden.    Kyrkorådet

Kungseken
En mäktig ek i en glänta nära stigen. Kung 

Oscar den andre lät sig serveras lunch här vid sina 
jaktbesök på ön.
Kyrkogården

Här begravdes avlidna sjömän och ilandflutna lik. 
”Strandvaskare” fördes inte till Torekovs kyrkogård, 
eftersom man inte visste om de var kristna.
Lotsstugan

Är nu omgjort till museum och är öppet varje 
dag under sommarhalvåret.

Gratis inträde. Välkommen!
Pärlhamn

Användes av lotsar och fyrfolk
Sandhamn

Ordinarie tilläggsplats för Väderötrafiken. Här 
finns kaffe, telefon och övrig service men framför 
allt härliga bad
StoraTånge

Udde.  Väderöns nordligaste område med rikt 
fågelliv.

Tjyvelthamn
Brukades av fyrpersonalen , men är mycket svår 

att gå in i även med små båtar.
På brinken ovan hamnen finns tomtningar.

Ulagapskärret
Exotiskt alkärr med rikt fågelliv och svärdsliljor

Vitesand
På platsen ses en liten vik med vit sand. Innanför 

fanns ett stenbrott: Stengrunden till en smedja kan 
urskiljas i snårskogen.
Vingaskär

Är det största skäret vid Väderön och består av två 
höga delar förbundna med ett smalt näs.

På den södra delen står en ledfyr. Fågelskyddsom-
råde.
Vrenen

Klippa med replika av 1700-tals stångmärke, som 
visar vägen i ”Öasundet”
Skogvaktarebostället

Uthyres av kyrkan till sommargäster. Byggnader-
na uppfördes på 1860-talet men skogvaktartjänsten 
indrogs 1959 och uppdraget övergick senare till 
stiftsjägmästaren i Lund.

Fyrtornet
Byggdes 1884 efter förlisningskatastrof 

1882. Bemanningen upphörde 1965 och 
fyren sköts nu från Norrköping.
Fyrbostäderna

Dessa ägs av Torekovs kyrka och lägenheterna 
uthyrs veckovis.

Hälledammen
Terrängen lutar (hällar) mot denna 

idylliska damm, som nästan är helt 
uttorkad sommartid. Kultplats i 
förkristen tid? Därom finns teorier. ” 
Häll” skulle i så fall betyda helig.

Getaryggen
Består av amfibolit och reser sig ur 

havet som en raggig get

Hied
Ordet hie betyder i överförd bemär-

kelse ”tillhåll för löst folk”( skämtsamt 
menat) och huset har renoverats från 
att ha varit en stenhuggarbarack till ett 
sommarhus för ett sällskap friluftsäls-
kande mänskor från olika håll i Skåne.

Kappelhamn
(Med betoning på första stavelsen) 

antyder att det fordom funnits en 
helgedom här. Här finns fina badplatser 
och gästseglare ligger gärna på svaj. Från 
bryggan går vissa turer till Torekov

Sälskyddsområde
Tillträde förbjudet under 
hela året

Svarteskär, Sandskär och Brötholmarna                                                                                     
ingår i sälreservatet och är sälarnas favo-
ritställen.


