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Historiska Halle- och Hunneberg

Första ledet i bergens namn kommer förmodligen från orden 
”hal” och ”hunde”. Hal, från fornnordiskan, har betydelsen 
klippa eller stup, medan ordet hunde förr användes som benäm-
ning på en betydande höjd eller kulle.

Bergen kallas ibland ”kungens och älgarnas berg”, dels på grund 
av den historiska koppling till kungliga älgjakter på bergen men 
dels också på grund av den täta älgstam som i mitten av 1970-ta-
let ansågs vara den tätaste i hela Europa. Visserligen förekommer 
kungliga älgjakter fortfarande, men älgstammen är idag långt 
under det bestånd som gjorde Halle- och Hunneberg till Euro-
pas tätaste. Den kungliga älgjaken har gamla anor, och traditio-
nen lever fortfarande vidare. 

Redan 1351 förklarade Magnus Eriksson bergen som 
”konungspark”, och 1539 utsåg Gustav Vasa bergen till djurgård, 
ett slags levande skafferi som kunde förse den kungliga hovför-
valtningen med kött. I ett brev 1542 konstaterade kungen att 
bergen var av stort värde, vilket ledde till att allmänningen Halle- 
och Hunneberg förklarades som kronoparker. Kungen ville på 
detta sätt skapa en djurpark för att säkra möjligheterna till jakt 
på rådjur, älg, kronhjort och även dovhjort. 1638 gav drott-
ning Kristina riksjägmästaren instruktioner att hålla noggrann 
uppsikt över Halle- och Hunneberg. Från denna tid blev också 
virkesfällning förbjuden, utom en viss tilldelning av byggtimmer 
på de båda bergen. 

Under 1500- och 1600-talen skedde ett omfattande upptag av 
mark för odling, varvid ett stort antal småhemman och nybyggar-
torp byggdes. På den äldsta kända kartan över bergen från 1659 
finns åtta hemman utmärkta på Halleberg och tolv på Hun-
neberg. Vid kartläggningen 1824–1828 beskrivs 24 torpställen. 
I dag finns enbart ett fåtal av dessa byggnader kvar. Områdena 

orienteringsbanor. På Bergagården hålls också återkommande 
evenemang som till exempel hundutställningar, tipspromenader, 
veteranfordonsutställningar, konst- och fotoutställningar samt 
konferenser. 

Bergagården har gott om parkeringsplatser, och vid stora evene-
mang kan den vara fullbelagd. Här finns också gott om informa-
tionstavlor som berättar om utflyktsmål och vandringsleder. En 
av de mest besökta attraktionerna är Hunnebergs kungajakt- och 
viltmuseum (”Älgens berg”), som var färdigställt 1999 och invig-
des av H M Konung Carl XVI Gustaf år 2001. En mycket speciell 
arkitektonisk teknik präglar byggnaden och materialet är till mer-
parten byggd med virke från bergen. Här kan besökaren få infor-
mation om kungajakternas historia och pröva på olika experiment 
samt uppleva en kunglig jaktdag i form av ett bildspel som skildrar 
jakten som den går till idag. Här går det också att inhandla olika 
souvenirer, böcker och andra artiklar med koppling till älgar och 
bergen. Museet besöks årligen av nästan 20.000 personer, många 
av dessa är turister från Tyskland, Holland och Danmark.

Såväl Halle- som Hunneberg är lättillgängliga genom uppfarter 
som finns via de fyra klevar där det går att köra upp med bil. Vid 
varje uppfart finns tydliga informationstavlor, där den besö-
kande lätt kan orientera sig om området. Det är också lätt att ta 
sig till fots eller via cykel på många av de avstängda småvägarna, 
som också ökar tillgängligheten ute i terrängen liksom de många 
stigar på bergen, som i flera fall har röjts upp och iordningställts. 

Exempel på några av dessa leder är ”Långevattnet runt”, ”Få-
gelsjön runt” och stigen runt Fristorps gransjö, vilken också 

innehåller informationsskyltar som beskriver området. I övrigt 
finns det ett helt nät av gamla körstigar, igenlagda järnvägsban-
kar och upptrampade stigar som gör det lätt att komma ut i 
terrängen. Vid branterna på de båda bergen kan man finna ett 
antal utsiktsplatser, där besökare kan få en bra överblick över 
området. Nämnas kan bland andra Bragnum klint, Häcklan och 
Ättestupan.

Halle- och Hunneberg har av hävd tillhört kronan från Gustav 
Wasas tid. Under många år under 1960–1980-talen förvaltades 
bergen av Domänverket, som under 1990-talet gick över i Assi-
Domän. Idag förvaltas bergen av det statligt ägda Sveaskog. Från 
och med hösten 2004 är bergen också ekopark. Detta innebär att 
områdena har ett särskilt skydd och en särskild skötselplan. 

Ovandalen och Hallesnipen

Hallesnipen är ett naturreservat som ligger längst uppe i den nor-
ra delen av Halleberg. Hallesnipen skiljs ut från det övriga berget 
genom förkastningsdalen som utmynnar i Ovandalen i väster. 
Området tillhör en av de mest orörda delarna på Halle- och 
Hunneberg. Här finns det vissa delar som aldrig varit utsatta för 
skogsavverkning. Där finns gott om gamla granar, tallar och ekar. 
Hallesnipen har troligen fått sitt namn efter torpet ”Snipan” som 
fanns här redan 1659, men som revs på 1850-talet. 

KOMPLETTERANDE FAKTA OM HALLE- OCH HUNNEBERG

runt bergen är också intressanta ur arkeologisk synvinkel. 
Markerna kring Västra Tunhem är till exempel kända för sina 
järnåldersgravar. Särskilt intressanta är kanske guldfyndigheterna 
i Vittene, söder om Hunneberg. 1996 gjordes här sensationella 
arkeologiska fynd av guldföremål från järnåldern. Fem olika 
fynd med guldhalter på mellan 16 och 23 karat med en samman-
lagd vikt av 1.957 gram gör denna fyndighet till en av de främsta 
i Norden. Dessutom har en stor mängd andra lösa fynd gjorts 
och boställen från såväl äldre som yngre järnåldern och framåt 
har hittats i trakterna kring Vittene.

Turism och rekreation

Varje år besöks bergen av flera hundratusen personer med olika 
intresseriktningar och aktiviteter. Det kan vara allt från joggning, 
skidåkning, svampplockning till naturvandringar och ett antal 
riktade aktiviteter. Eller så lockar bergen människor som bara vill 
åka runt i bilen och spana efter älgar. 

Hela området har en mycket växlande terräng, allt från grov-
stammig gammalskog av gran, tall och ek till igenväxande od-
lingsmarker och några ungskogar. Sevärt är de fina utsiktsplatser 
som finns runt hela Hallesnipen. En av dessa kallas för Predik-
stolen, en lodrät diabaspelare vilken är fristående från det övriga 
berget. Den finner man i den allra nordligaste delen av Hallesni-
pen. Här växer också ett antal intressanta växter, bland annat 
en del alpina moss- och lavarter, som normalt endast återfinns 
i fjällregionen. Vandringsstigen på Hallesnipen gör det lätt för 
besökarna att ta sig fram i området.

En av de platser som har en speciell dragningskraft är Berga-
gårdsområdet, som på ett sätt kan sägas utgöra bergens turist-
centrum. Bergagården har anor från 1500-talet och har också 
utgjort Hunnebergs skogsskola, som bedrevs i den nuvarande 
mangårdsbyggnaden. 

Denna byggdes 1860 och användes efter 1913, då skolan lades 
ner, till konferenser, kurser samt fortbildning av skogspersonal. 
I dag finns det såväl kaffeservering, konferensrum, naturskola 
och motionscentrum på Bergagården. Anläggningen drivs av 
Stiftelsen Bergagården med intressenter från de intilliggande 
kommunerna. Café- och restaurangverksamheten ”Spiskupan” 
drivs av ett antal personer från Trollhättan med omnejd. Orien-
teringsklubben Skogsvargarna driver motionsanläggningen, 
som bland annat består av träningsanläggning, elljusspår och 
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Häcklan, Ättestupan och ”Onda hålor”

Häcklan är skilt från själva huvuddelen av berget, genom en 
förkastningsspricka, Draget, och utgör på detta sätt en fri-
stående del från det övriga berget. Från utsikten vid Häcklan 
(eller ”häckle”) går det att få en bra överblick över såväl Vargöns 
samhälle, delar av Vänern, Vänersborg samt Göta älv. Utsikten 
skyddas av ett järnräcke, som minskar risken för fall. 

Vänersborgsviken och Vänersnäs 

Vänersborgsviken är en vik av Vänern som sträcker sig in mot 
Vänersborgs stad. Viken består, förutom av öppet vatten, av ett 
vassområde som sträcker sig ända in mot stadsbebyggelsen. Vi-
ken är en förnämlig fågellokal för sträckande och rastande fåglar, 
och här har man bra möjlighet att se ett stort antal fågelarter. 
Lokalen är mycket välbesökt av fågelskådare och det finns en ut-
märkt dokumentation över vilka fågelarter som setts här. Näm-
nas kan bland annat storskrake, skäggmes, havsörn, pilgrimsfalk 
och sjöorre. Sammantaget har ca 280 fågelarter observerats här.

Vänersnäs är näset som sträcker sig från Hallebergs nordöstra 
del och norr ut mot Vänern. Vänersnäs har ett varierat landskap 
bestående av skärgård, vassområden, sandstränder och skogar. 
Här finns såväl kronhjort, älg som rådjur och ett antal mer eller 
mindre sällsynta fåglar som till exempel rosenfink.

Öjemossarna

Öjemossarna är det största sammanhängande mosskomplexet på 
bergen. Området är ca 300 ha stort och beläget på den centrala 
delen av Hunneberg. Det har en för bergen unik karaktär. Till 
stora delar är området förskonat från utdikningar och präglas av 
växelvis öppna myrytor, kärrstråk och skogsholmar. Det är dessa 
öar, efter det dialektala ordet ”öjer” som gett namn åt mossarna. 
På skogholmarna finner man gammalskog, som består av såväl 
upp emot 200 år gamla granar som mer än 300 år gamla tallar, i 
vissa fall troligen ända upp mot 400 år gamla. Här har skogen i 
många fall aldrig brukats och ger därför hela området en mycket 
värdefull karaktär av ursprunglig gammalskog. 

Det är endast i utkanterna på mossområdet som man kan se 
spår av den torvutvinning som skedde här på 1940-talet. Torven 
transporterades då ut på den järnväg som numera är en stig som 
löper tvärs över området. I några delar av området växer också 
vissa mossor och svampar som är ovanliga. Öjemossarna är också 
ett bra tillhåll för fiskgjuse. Här finns gamla tallar som erbjuder 
bra möjligheter för bobygge. 

Tjäder och orre har tidigare varit talrika, men i dag finns det 
enbart en svag stam av dessa fåglar i området. Jag har under 
vintervandringar på 1980-talet stött på upp till 6–7 olika tjä-
dertuppar på en och samma dag, men idag är det sällsynt med 
sådana uppflog eftersom beståndet är betydligt glesare. Några 
enstaka tuppar spelar dock ute på mossarnas skogsholmar. 

Kronhjortarna rör sig ofta mellan skogsholmarna, medan 
älgarna mest håller till i utkanterna av området, framför allt 
under vintertid, där de söker vinterbete. Ugglor finns det gott 
om på och runt mossarna. Regelbundet varje år går det att 
höra såväl pärluggla, kattuggla som sparvuggla. Även berguv 
finns i området, och har ibland slagit unga fiskgjusar, vilket jag 
kunnat konstatera efter att ha funnit rester under flera boträd. 
En fågel som minskat i mängd men som återkommit under se-
nare år är nattskärran. Sommartid har jag under senare år hört 
flera nattskärror knarra samtidigt i kanten av mossområdena. 

(tidigare staten) har dessa boställen historiskt varit underordnande 
denna myndighet i sina arrendeförhållanden. Ett historiskt exem-
pel på hur ett av dessa boställen kunde se ut är torpstället Grinnsjö, 
mellan Grinnsjön och Bergsjön på Hunneberg. Själva torpstället 
har anor från mitten av 1600- talet och löstes in av kronan 1831. 
Sedermera blev torpet löneboställe till kronojägarbostället Fager-
hult. 1992 arrenderade dåvarande markförvaltare Domänverket 
(nuvarande förvaltare Sveaskog) ut torpstället till Naturskyddsför-
eningarna i Trollhättan, Vänersborg och Grästorp. I detta arrende 
ingår också rätten att återställa det ursprungliga ängs- och odlings-
landskapet, vilket också skett och sker kontinuerligt genom årligen 
återkommande arrangemang, som till exempel ”Ängens dag” i 
början av augusti. Däremellan sker också kontinuerligt under-
hållsarbete på såväl torpstugan samt intilliggande vedbod. Varje år 
i slutet av augusti hålls här också ”Bergens dag”, som brukar samla 
upp till 500 besökande. 

Naturskyddsföreningens vision är ett levande odlingslandskap vil-
ket bland annat innebär att man röjer fram och bevarar fornmin-
nen, skapar ett attraktivt utflyktsmål för besökande och återställer 
åker och äng till ängsmark – allt för att öka den botaniska mång-
falden samt att göra området attraktivt. De forna åkermarkerna 
har på detta sätt ombildats till ängsmarker med en rik flora av 
slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar och fjällgentiana. Stigarna i 
hela området är väl röjda och utmärkta. 

Många stugor har rivits, men ett antal har bevarats. Grålagg, 
Bergsjö, Grinnsjö, Storeklev, Draget, Ekebacken, Uggledalen, 
Björndalsklev, Högsäter och Fagerhult är några av dessa. Dess-
utom finns längs ringvägen fastigheterna Kvarnbacken, Kvarn-
fallet, Maden och Bergagården. Den senaste fastigheten som 
uppfördes på bergen var Hunnebergs Kungajakt- och viltmu-
seum. De nedlagda boningsställena utgör nu reservat och ingår 
i ekoparken, med en särskild skötselplan för att hålla landskapet 
öppet. Detta sker genom röjning av gran- och tallskog, viss 
plöjning och åkerbruk samt betesmarker för kreatur och får. 
En annan viktig princip har också varit att röja fram de gamla 
ekarna. Exempel på sådana lyckade projekt kan bland annat ses 
vid Trohult samt vid de gamla odlingsmarkerna vid Jonstorp. 

Ättestupan är en lodrätt diabasbrant som stupar 50 meter rakt 
ner och ligger på rakt motsatt sida av Häcklan. Ättestupan är 
känt för sina många myter kring Valhalls säte och den offerplats 
som enligt myten låg här. Från Ättestupan är det en fin utsikt 
över Lilleskogsdalen i nordöst, och Göta älv i motsatt riktning. 

Onda hålor består av ett antal mer eller mindre djupa förkast-
ningssprickor, som ligger på Hallebergs västra sida, ca 150–200 
meter väster om Uggledalsvägen. Onda hålor är förkastnings-
sprickor i diabasen, som istiden bildat. Här kan de vertikala dia-
basprismorna, som är så karaktäristiska för dessa diabassprickor, 
ses tydligt.

Nygårds park

Nygårds park är ett naturreservat, som ingår i Hunnebergs branter. 
Parken ligger nedanför Hunnebergs nordvästra sida. Här finns rester 
från den kalkbrytning och kalkbränning som pågick från slutet av 
1700-talet och framåt. I hela området går det än i dag att se de djupa 
skiffer- och kalkstensbrotten och rester av skifferbränningen, så 
kallade rödfyr, som ligger i stora högar utanför brotten. Berget längs 
hela parken och fortsättningen bort mot Västra Tunhem utmärks 
av sådana skiffergrottor. Liknande grottor finns också bland annat 
vid Skytteklev på Halleberg. Området utmärks av en ädellövskog 
av lönn, ask, alm och lind. Här finns också en planterad bokskog. 
Parken har ett rikt fågelliv bestående av bland annat grönsångare, 
stenknäck, skogsduva, rosenfink, härmsångare och trädgårdssång-
are. Vissa år kan även sommargyllingens flöjtande höras. Nygårds 
egendom, som ligger väl synlig från slätten, byggdes år 1800. 

I områdets östra del, mot Jonstorpsmossen, ligger ett gammal-
skogsreservat. Här växer granar som är upp mot 200–250 år 
gamla. Det är ett av de mest orörda och omfattande skogsområde-
na på hela Öjemossarna. I området finns såväl större som mindre 
hackspett, ibland också tretåig hackspett, duvhök, tjäder och orre. 
Bland växterna här kan nämnas spindelblomster och tallört.

Bergens gamla boställen

Det finns en rik kulturtradition på Halle- och Hunneberg. Här 
har funnits upp mot 50 bosättningar genom tiderna. Redan i 
uppfarterna vid Storegårdsklev, Prästeklev och Byklev möts besö-
karen av stugor, som tidigare utgjorde så kallade bomvaktarstugor. 
Där bodde förr bomvaktaren, vars främsta uppgift var att skydda 
bergen från virkesstölder. Uppdraget var en följd av de kungliga 
direktiven som krävde en mer planerad skogsskötsel på bergen. En 
bomvaktarstuga finns till exempel kvar i Björndalsklev. Förutom 
de bomvaktarstugor som finns i dag, fanns det förr bomvaktar-
stugor vid Skytteklev, Storeklev, Flo klev och Erdals klev. De flesta 
bosättningar hade små odlingslotter och i allmänhet någon eller 
några kor, får och getter. Eftersom bergen har tillhört kronan 


