When cycling around Lake Rottnen, you
experience Småland’s nature close up.
The trip is suitable for a one-day excursion and most of the route consists
of asphalt tracks. Be sure to stop for
a break at the Knapelid viewing area or go for a dip
in the sea at the Gökaskratt camp site, Björkholmen,
Tjusås, Hassleslätt or the Sandstaden bathing area. In
Hovmantorp you can shop to fill up your picnic basket
and pump up your bike tyres.
level of difficulty
activity
accessibility
length
ground
hills

Green - easy
Cycling
Public transport in Hovmantorp
42.0 km
approx. 30 % gravel path,
70 % paved road.
Relatively slight

Rottnen runt
Wenn Sie „rund um den Rottnen“ Fahrrad fahren, erleben Sie die Natur Smålands aus der Nähe. Die Tour ist für einen Tagesausflug geeignet und der Weg
ist überwiegend asphaltiert. Picknicken
Sie beim Aussichtsplatz Knapelid oder nehmen Sie ein
Bad im See bei Gökaskratts Campingplatz, Björkholmen, Tjusås, Hassleslätt oder an der Badestelle bei
Sandstaden. In Hovmantorp können Sie Lebensmittel
einkaufen und das Fahrrad aufpumpen.
schwierigkeitsgrad
tätigkeit
zugang
länge
weg
gefälle

Grün - einfach
Radfahren
Öffentliche Verkehrsmittel in
Hovmantorp
42,0 km
Etwa 30% geschotterten.
70% asphaltiert.
Relativ leicht

Cykla runt
Rottnen!

The Outdoor
Access Rights
I will stay clear of
private dwellings.

I will not leave any
signs of human waste.

I will keep my dog
under proper control.

I will only pitch a tent
where I am permitted to.

I will not cause any
damage to forests or
countryside.

I will not light fires on, or near,
rocks or on sites where there
is a risk of a fire spreading.

I will always
close gates.

I will be conscious about
humans and wild animals
when enjoying the nature
of Sweden.

I will not pick
endangered
flowers.

I will only take a swim
where it’s allowed.

I will not litter.

I will stay aware of
the rules that apply
in protected areas.

I will only operate a motor
vehicle where permitted.

Are you aware of what you are allowed to do in Sweden’s forests, mountains and countryside?
Find out more about the Outdoor Access Rights (Allemansrätten) at www.hsr.se/outdooraccessrights

Illustrations: Johnny Dyrander

Rottnen runt

EN 42 KM LÅNG NATURUPPLEVELSE
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Gå till https://naturkartan.se/vaxjo och ladda ner appen.
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lingon

-Information

Ladda ner appen Naturkartan på naturkartan.se/
vaxjo så kan du läsa mer om rundan, se karta och
berätta för andra vad du tycker om utflykten.
Svårighetsgrad: Grön - enkel

Att göra: Cykling

svårighetsgrad

Grön = enkel

Att göra: Cykling
tillgänglighet
Längd: 47.0 km

Kollektivtrafik i Hovmantorp

Svårighetsgrad: Grön - enkel

Tillgänglighet:
Kollektivtrafik
att
göra
Cyklingi Hovmantorp
längd
42.0 km
Tillgänglighet: Kollektivtrafik
i Hovmantorp

Underlag: ca 1/3 är grusväg
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Ca 30% är grusväg och 70%
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abbakuse

När du cyklar Rottnen runt upplever du
den småländska naturen på nära håll.
Turen passar för en dagsutflykt och
består av övervägande asfaltsväg. Passa
på att ta en picknick vid utsiktsplatsen
Knapelid eller ta ett dopp i sjön vid Gökaskratts
camping, Björkholmen, Tjusås, Hassleslätt eller
Sandstadens badplats. I Hovmantorp kan du handla
till fikakorgen och pumpa din cykel.
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