
LEDBESKRIVNING 
NATURRESERVAT HÖGSBYN/TISSELSKOG

Högsbyn är ett av Sveriges största hällristningsområden. Vacker natur 
och märkliga hällristningar gör Högsbyn och Tisselskogs naturreservat 
till ett av de populäraste utflyktsmålen i Dalsland. Här finns cirka 50 
berghällar med över 2 500 ristningar från bronsåldern och även gravar 
från samma tid. Genom reservatet går en relativt lättgången strövstig 
som är cirka tre kilometer lång.  
Naturreservatet Högsbyn/Tisselskog ligger vackert beläget vid sjön Råvar-
pen och Dalslands kanal. Berghällar med ristningar finns i hela området 
och det görs fortfarande nya fynd. En stig leder genom reservatet, förbi 
de finaste ristningarna och genom en lövskog ute på udden. Rundslingan 
är cirka tre kilometer lång. Den största koncentrationen av ristningar finns 
längst ut på den så kallade Ronarudden. Nere vid Råvarpens strand finns 
en besöksbrygga där båtar kan lägga till under sommaren. Stranden med 
sina långgrunda sandbottnar inbjuder också till bad. Vid reservatet finns 
parkering, toalett och informationstavlor.

HITTA HIT & PARKERING Högsbyn ligger 
cirka 5 km sydost om Dals Långed. Följ 
skyltning ”Hällristningar” från vägen Dals 
Långed - Tösse. Området kan även nås 
med båt från Dalslands kanal.

LOGI & MAT En knapp kilometer från 
reservatet ligger Högsbyns Fritidscenter 
som erbjuder camping, stugor och rum. 
Här finns ett stort utbud av aktiviteter – 
www.hogsbynsfritidscenter.se 
I och kring Dals-Långed finns också an-
läggningarna:
Baldersnäs Herrgård - logi/mat  – www.
baldersnas.eu
Kanalvillan - logi – www.kanalvillan.com
Laxsjöns Friluftsgård - logi/mat – laxsjon.
se

ÖVRIGT Hällristningarna är mycket käns-
liga för slitage. Gå därför inte på några 
hällar, utan följ stigarna. Hundar ska 
hållas kopplade. Möjlighet finns att boka  
guidning – www.dalslandsguider.com

TID 0.5-1 timme rundvandring
START & MÅL Naturreservats parkering
MARKERING Omarkerad – tydlig stig
HUVUDMAN Västkuststiftelsen 

MER INFORMATION
dalsland.com/vandringsland.se
naturidalsland.se 

Vandringsled 
HÖGSBYN
Bengtsfors ca 3 km 
Dalsland

BLÅ LÄTT VANDRING 
Varierande terräng med vissa 
hinder, blöta partier och en del 
höjdskillnader.
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NATURRESERVAT HÖGSBYN/
TISSELSKOG
Bengtsfors ca 3 km rundvandring
Dalsland
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