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: Vid Prästliden i Båstad
: Ca 3 km
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Pershögsskogen
Ca 3 km

Längs Hallandsåsens branta nordsluttning ner mot Båstad ligger en

ädellövskog vid namn Pershögsskogen. Promenadslingorna som klättrar

upp mot åskrönet erbjuder fantastiska vyer över Båstad och

Laholmsbukten. Vårens knoppspricknig, sommarens kompakta gröna

lövtak och höstens färgprakt gör skogen till ett omtyckt vandrings- och

motionsstråk, året om. Här växer mest bok, men också ask, alm, lönn, ek

och björk. Flera av träden är gamla och har kraftiga stammar.

Tillsammans med kvarlämnade högstubbar och död ved utgör Pers-

högsskogens träd en viktig livsmiljö för många arter av både insekter,

mossor och lavar. Därför är det värdefullt att bevara både levande och döda

träd i skogen.

Skogen har en rik flora och på våren domineras sluttningen av olika sippor

och viol men när löven slagit ut tar skogsbingel och lundarv över.

I skogen finns bl a getinglik svampmygga - en art som endast är känd från

10-15 andra platser i Sverige. Olika fåglar använder sluttningen för

häckning, skogsduvan är en av dem. Under nattetid och skymning är

dvärgfladdermusen aktiv i skogen. På brantens topp finner man spår av

fossil åkermark med rester av terrassformade åkerytor och rester av en

gravhög.

Pershögsskogen ligger på Hallandsåsens nordost-

sluttning ner mot Båstads tätort. Under tidig vår

och sen höst erbjuds en extra magnifik utsikt över

Båstad och Laholmsbukten.
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1 Trappor upp till Pershög

2 Anläggning med trappor och serveringsgrotta från mitten
av 1800-talet

3 Dejnekillan, utmärkt på karta från 1700-talet

4 Pers hög - gravhög från bronsåldern som givit namn åt
Pershögsskogen

5 Fördämning till en kvarndamm. Kvarndriften upphörde i
slutet av 1800-talet

6 Inskriptioner i murverk intill utsiktspunkter över Båstad

BRA ATT VETA: Parkeringsmöjligheter finns vid Prästliden i Båstad,

se karta.
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