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Brunvit vägvisning är internationell och har funnits i 
många år. Den visar turistmål som är av stort turistiskt 
intresse. Hallands Kustväg binder samman Halmstad och 
Falkenberg genom ett karaktäristiskt och vackert

kustlandskap. Intressanta besöksmål utmed vägen gör resan fylld av 
upptäckter, antingen du känner dig hemma eller borta i våra trakter. 
Följ blomman och njut dig fram på ett unikt och upplevelserikt  
alternativ till den snabba farvägen!

Hallands Kustväg
besöksmål utmed turistvägen 

1. Gamla stan, Falkenberg

23. Möllegårds naturreservat

Ytterligare information:
Halmstads Turistbyrå, tel 035-13 23 20 
www.halmstad.se/turist

Falkenbergs Turistbyrå, tel 0346-88 61 00 
www.visitfalkenberg.se

Brunvita vägvisare



1. Gamla stan, Falkenberg
I Falkenberg finns en av Sveriges mest 
välbevarade stadsdelar – Gamla stan. Kul-
lerstensbelagda gator, S:t Laurentii kyrka 
från medeltiden, Falkenbergs Hembygds-
museum, Törngrens krukmakeri och andra 
intressanta byggnader.

2. Törngrens krukmakeri
Norra Europas äldsta krukmakeri. Startade 
1789 och idag arbetar 7:e generationen på 
samma plats och isamma byggnader, som 
vid starten.

3. Tullbron med borgen
Tullbron byggdes 1756-1761 av knektar från 
Elfsborgs och Västgöta-Dals regementen. 
Arkitekt var Carl Cronstedt. Tullbron är en 
av Sveriges bäst bevarade stenbroar och är 
byggnadsminnesförklarad.

Borgen Falkenberg – Resterna som finns 
kvar är den framgrävda källaren av det fyr-
kantiga befästningstornet, som anlades på 
1200-talet. Fästet revs 1434 när Engelbrekts 
befrielsehärar kom till Falkenberg.

4. Fotomuseet Olympia
Museet har en unik samling kameror, ateljé-
tillbehör, mörkrumsutrustning m m, som 
visar fotografins utveckling från 1840 fram 
till våra dagar.

5. Ringsegården Konst & Café
En unik konstgård. Här visas en stor samlings-
utställning kring Gunnar Brusewitz, där man 
i akvareller, teckningar och böcker kan följa 
hans rikhaltiga och varierande verk. Här finns 
också café och presentbutik.

6. Grimsholmen
Kustnära kulturlandskap med förhistoriska 
lämningar i den natursköna yttersta delen av 
Grimsholmen/Bobergs udde. Naturreservat.

7. Smörkull
Berget Smörkulls kala kupol skjuter upp 52 
meter över havet och från toppen har man 
en magnifik utsikt över Hallands kust.  
Naturreservat.

8. Hallarnas hembygdsgård
Här åskådliggörs den gamla halländska 
allmogekulturen. Den ursprungliga östra 
längan är från 1700-talet och uppförd av ek i 
skiftesverksteknik.

9. Vesslunda
Ett huvudsakligen tallskogsbevuxet flyg-
sandfält vid Suseåns mynning. Naturreservat.

10. Berte Museum – Livet på landet
Museet visar upp landsbygdens föremål med 
tyngdpunkten i tidsperioden 1870 till nutid.

11. Ullarp naturreservat
Ekskogen i Ullarps naturreservat är en liten 
rest av forna tiders stora skogar i Suseåns 
dalgång.

12. Svedinos Bil- och Flygmuseum
Stor samling veteranbilar och flygplan.  
Öppet sommartid.

13. Stensjöstrand
Betat naturskönt område med sandstränder, 
klippor och strandängar. Fågelholmarna är 
fågelskyddsområde med tillträdesförbud 
1/4–15/7. Under 1800-talet och 1900-talets 
början präglades trakten av ortens stenbryt-
ning, främst för tillverkning av gatsten.

14. Skipås
”Guds gröna ängar” är ett skönt strövområde 
med betad hagmark bokskog och blåsippor. 
Från Klippe kulle ser man långt ut över havet.

15. Steninge naturreservat
Delvis ljungbevuxen strandhed med gläntor, 
klapperstensfält och artrik flora.

16. Steninge glasbruksruin
Glasbruket uppfördes under 1870-talet och 
var i drift fram till första världskriget. Vid 
glasbruksmuren ligger Steninge Restaurang 
& Café.

17. Enets naturreservat
Kulturlandskap med betade ljunghedar, 
klapperstensfält och enbuskar. Reservatet 
har hållits öppet genom betesbruk sedan 
mitten av 1600-talet. Från Vårhögen, öster 
om Kustvägen, har man den bästa utsikten 
över hela kusten.

18. Särdals kvarn
Uppförd 1890 och med sina sex våningar en 
av Nordens största väderkvarnar. Kvarnen, 
f d mjölnarbostaden, magasinet och stallet 
är byggnadsminne. Visningar arrangeras vid 
olika tillfällen. Här finns även kafé och gårds-
butik med närproducerade livsmedel.

19. Haverdalsreservatet
Ett gammalt flygsandsfält som planterats 
med tall. En av promenadslingorna leder 
genom trolsk tallskog till Lynga sanddyn, 
som med sina 36 meter över havet är en av 
Skandinaviens största.

20. Heagård
På 1800-talet uppfördes de pampiga 
gårdsbyggnaderna i huggen sten. Här finns 
Heagård Konst & Hantverk, restaurangen 
Heagårds Skafferi och klädbutik.

21. Mjellby Konstmuseum
Den surrealistiska Halmstadgruppens  
museum. Även nationella och internationella 
konstutställningar.

22. Tylösand
Milslång strand Tylösand – Frösakull –  
Ringenäs, med mäktiga sanddyner.

Tylöns naturreservat – fågelskydds-
område med tillträdesförbud 1/4–15/7. 
Häckningslokal för ejder, måsfågel och 
tobisgrissla. Fyrplatsen är nedlagd.

Rhododendronparken – naturpark med 
rhododendron och idegran som planterades 
på 1930-talet.

S:t Olofs kapell – församlingskyrka i Lid-
hult i Småland 1721-1879. Därefter revs den, 
men återuppfördes i Tylösand 1950.

Svärjarehålan – handikappanpassad bad-
plats i havet med servicebyggnader, klippor, 
sandstrand och gräsytor.

23. Möllegårds naturreservat
Vandringsstigar vid Nyrebäcken genom fro-
dig lövskog, sumpmark och hagar. Intill säljs 
italiensk glass från egen tillverkning.

24. Grötvik
Småbåtshamn, delvis belägen i gamla sten-
brottet, där stenbrytningen dominerande 
vid sekelskiftet. Området kring Grötvik har 
inspirerat kända konstnärer, som t ex Halm-
stadgruppen, Söndrumskolonin, X:et och 
Walter Bengtsson.

25. Halmstad Äventyrsland
Spännande temaparker med lek och upp-
levelser för hela familjen och Miniland med 
kända byggnader i skala 1:25.

26. Tropikcenter
Tropiska djur som 
apor, krokodiler, 
pirayor, fåglar, ormar, 
sengångare, spindlar 
och mycket mer.

27. Halmstads city
Halmstads slott från 
1600-talet med öv-
ningsskeppet Najaden 
förtöjt i Nissan.

S:t Nikolai kyrka, byggd som domkyrka på 
1300-talet och nyrenoverad 1988. Kyrkföns-
ter av Erik Olson och Einar Forseth.

Europa och tjuren, Carl Milles fontän, 
pryder Stora torg sedan 1926. Motivet kom-
mer från grekisk mytologi, där Zeus i en tjurs 
skepnad rövar bort kungadottern Europa.

Norre Port byggdes 1601 och är den enda 
kvarvarande stadsporten av de fyra som en 
gång fanns.

Kvinnohuvud av Pablo Picasso står mel-
lan broarna vid Nissan. 1971 kom den 15 m 
höga skulpturen på plats.

28. Länsmuseet Halmstad 
Museum för konst och kulturhistoria, ritat 
av arkitekt Ragnar Hjort. Tre våningar visar 
basutställningar och tillfälliga utställningar. 
Utvalda verk visar delar av museets stora 
konstsamling. Utvalda minnen gestaltar Hal-
lands historia tematiskt från forntid till nutid.

29. Hallandsgården
Friluftsmuseum, grundat 1925, beläget på 
Galgberget med gamla hus från olika delar 
av Halland, kafé och härlig utsikt över staden.

12. Svedinos Bil- och Flygmuseum

17. Enets naturreservat


