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 HÖSTHELGER  
ATT LÄNGTA TILL 

Sällan är väl en helg i naturen så mysig, 

avstressande och energigivande som just 

nu – mitt i höstrusket. Här bjuder vi på tio 

naturnära destinationer med äventyret  

runt hörnet, för dig som föredrar säng  

framför sovsäck så här års.

BO I EN TRÄDKOJA 
Bästa sättet att uppleva en brinnande 
höstskog torde vara att koja i dess skif-
tande trädkronor! De senaste åren har det 
ploppat upp en mängd olika trädhotell  
runt om i landet, allt från enkla till mer 
exklusiva. Ett av de mest spektakulära 
är norrbottniska Treehotel (bilden), vars 
sju unikt designade och ekovänliga rum 
blickar ut över Lule älv där de hänger, 4–6 
meter ovan jord. För dig som inte bara vill 

sitta och uggla i ett träd anordnar hotellet  
en mängd aktiviteter såsom forsränning, 
älgsafari, stigcykling och vandringar. 
   Har du inte möjlighet att dra hela vägen 
upp i norr kan du istället besöka avskilda 
Islands Tree Houses, en bikupeliknande 
trädkoja vackert belägen mitt i vildmarken 
på en egen ö i medelpadska Havern. 
Ännu längre söderut, utanför Falköping, 
hittar du Islanna Trädhotell, vars två  
pittoreska stugor svävar högt uppe bland 

ekarna nära Hornborgasjön. Och djupt 
inne i Holavedskogarna, utanför Ödeshög i 
Östergötland, ligger trolska Urnatur – med 
sina rustika trädkojor, mysiga torp, moss-
tak och gungande hängbroar.
Bra att veta: Vissa av trädkojorna är mer 
rustika än andra, med dusch och toalett i 
separat byggnad. Packa varma kläder.
Kostnad: Från 2350 kronor per natt.
Mer info: treehotel.se, islandstreehouses.
com, islanna.com, urnatur.se.
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ÅK PÅ SAFARI I BERGSLAGEN
Glöm lejon och elefanter – här är  
det älg, bäver och varg som gäller.  
Malingsbo-Kloten i Bergslagen är ett 
av Sveriges största naturreservat och 
vida känt för sina aktiva naturupplevel-
ser och sin imponerande fauna. Paddla 
kanot genom ett av landets bäverrikaste 
vildmarksområden, vandra i stiglös ter-
räng i skymningsljuset och spana efter 

skogens konung. Eller häng med på en 
paddeltur under stjärnhimlen och lyssna 
till vargen som ylar i nattens skog.
Bra att veta: Älgsafari anordnas året 
runt, men oktober till maj räknas som 
lågsäsong med något färre älgar än  
under sommaren. Bäversafari och natt-
paddling körs fram till isläggningen. 
Packa kikare, regnställ och varma kläder.
Kostnad: 1750 kronor per person.
Mer info: nordicdiscovery.se
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PADDLA I BLEKINGE SKÄRGÅRD
Sveriges sydligaste skärgård hittar du längs 
Blekinges lummiga kust. Så länge vädret hål-
ler går det alldeles utmärkt att paddla kajak 
mellan de många öarna även under hösten. 
Du kan antingen hyra en båt och ge dig ut 
på egen hand, eller boka en arrangerad ut-
flykt. Paddelkompaniet erbjuder en tre da-
gar lång kajaktur med boende på natursköna 
Tjärö i 1700- och 1800-talsmiljö, där frukost-
buffé och tvårättersmiddagar ingår. Du lär 
dig även grundläggande paddlingsteknik, 
tekniker för i- och urstigning, samt kamrat-
räddning.
Bra att veta: Kajakturen körs fram till och 
med 31 oktober. All mat, logi samt kajakhyra 
ingår i priset.
Kostnad: 2995 kronor per person.
Mer info: paddelkompaniet.se
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ÄVENTYRA I KOLARBYN
Om du ändå är i Bergslagen, passa 
på att övernatta i Kolarbyn – Sveri-
ges mest primitiva vandrarhem enligt 
dem själva. Syftet med byn är att föra 
Skinnskattebergs kolartraditioner vi-
dare. Du bor i en av tolv gräsbevuxna 
små kojor, precis som kolarna gjorde 
när de framställde träkol i milor för ut-
vinning av järn förr i världen. Dricks-
vatten hämtas från en skogskälla och 
veden hugger du själv. Vandra i gran-
skogen, fiska i sjön, häng på bastuflot-
ten, hoppa på någon av byns många 
guidade turer – och somna under får-
skinnsfällarna till ljudet från den spra-
kande elden. 
Bra att veta: Kolarbyn har varken elek-
tricitet eller rinnande vatten, här gäller 
utedass och tvättning i sjön. Packa yl-
lepyjamasen och sovsäcken. Det finns 
ingen reception, så du är helt på egen 
hand när guiden väl åkt hem. Byn är 
stängd 27 november till 7 januari.
Kostnad: Vuxen 580 kronor per natt 
och barn 315 kronor (inklusive frukost).
Mer info: kolarbyn.se
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BO I EN MONGOLISK YLLEHYDDA
Om Kolarbyn är Sveriges mest primi-
tiva vandrarhem så hamnar nog Nyrups 
Naturhotell på andra plats. Här är det 
ett med naturen som gäller, så glöm el, 
rinnande vatten, centralvärme och inter-
netuppkoppling. Sover gör du dock be-
kvämt i en av sex stora yllehyddor – som 
var och en rymmer två-tre sängar samt 
fotogenlampa, tvättfat och dricksvat-
ten. Middagen på lokala råvaror tillagas 
över öppen eld eller på vedspisen. Fiska, 
cykla, klättra i träd, gå på fladdermussa-
fari. Eller vandra Bjäretslingan i böljande 
skånsk bokskog, upp och ner för en 180 
miljoner år gammal vulkan. 
Bra att veta: Yllehyddorna har fotogen-
värmare, men du gör ändå bäst i att 
packa understället – särskilt nu på hös-
ten. Vill du duscha värmer du vatten på 
vedspisen och kör skogsdusch. Nummer 
ett gör du också i skogen, nummer två i 
en komposttoalett.
Kostnad: 495 kronor per person och 
natt. Kostnad för mat tillkommer.
Mer info: naturhotell.se
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VEDBASTA VID TORNETRÄSK
När frosten anländer och andedräkten bör-
jar imma finns det inget bättre än att hop-
pa in i en het bastu. Från STF:s vedeldade 
bastu vid Torneträsk har du milsvid utsikt 
över fjällen. Blir det för svettigt är det bara 
att ta ett dopp i det kristallklara vattnet 
utanför dörren – och när sjön fryser blir det 

isvak istället. Den omgjorda gamla sjöstu-
gan ligger på 30 minuters promenadav-
stånd från Abisko fjällstation, där du även 
har möjlighet att övernatta.
Bra att veta: Uppvärmning, städning, ex-
tra vedsäck, ett badlakan per person och 
snackskorg ingår.
Kostnad: 2800 kronor för 1–10 personer.
Mer info: svenskaturistforeningen.se

06

HUMMERFISKA PÅ VÄSTKUSTEN
Hummerpremiären är höstens stora höjd-
punkt på västkusten. Du som föredrar att 
själv håva in ”det svarta guldet” bör då bege 
dig till Bohuslän för en hummersafari. Hoppa 
på en fiskebåt ut till skärgården och lär dig 
att dra hummertinor, sätta i bete, vittja ti-
norna samt koka fångsten innan det är dags 
att frossa. Ett flertal olika arrangörer erbjuder 
hummersafari i Bohuslän och de flesta pa-
keten inkluderar sjönära boende, lyxiga mid-
dagar, picknick – samt i vissa fall dopp i ved-
eldade saltvattentunnor och bastubad.
Bra att veta: Hummerpremiären infaller för-
sta måndagen efter den 20 september och 
säsongen pågår till och med april. Packa re-
jäla stövlar, mössa och vantar. Lån av overall 
ingår oftast.
Kostnad: Från cirka 2000 kronor per person.
Mer info: vastsverige.com/tanum/aktiviteter/
hummer

SUSSA MED FISKARNA
Mitt ute i Västeråsfjärden ligger undervattenshotellet 
Hotell Utter Inn. Den rödvita lilla stugan ryms på en 25 
kvadratmeter stor flytbrygga där du kan njuta av solen 
och vågskvalpet innan det är dags att krypa till kojs, tre 
meter under ytan. Omgiven av panoramafönster kan du 
sedan ligga och titta på fiskarna från sängen. Sikten varie-
rar, vi snackar svenskt sjövatten här, men upplevelsen är 
rätt häftig ändå. Passa även på att dra iväg på utflykt till 

någon av de närbelägna, obebodda öarna i hotellets gum-
mibåt. Stugan är designad av konstnären Mikael Genberg 
som även ritat Ooops Hotell, ett till synes sjunkande hus 
mitt på Mälaren, samt trädkojan Hotell Hackspett, byggt 
13 meter upp i en enorm ek i centrala Västerås.
Bra att veta: Hotellet har en torrtoalett. I rummet ovanför 
vattenytan finns köksutrustning. Fiskeförbud råder. Öppet 
april till oktober.
Kostnad: 1200 kronor per person och natt.
Mer info: visitvasteras.se/aktor/hotell-utter-inn
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VANDRA KUST TILL KUSTLEDEN
Kust till kustleden sträcker sig från 
Sölvesborg i öster till Ängelholm och 
Båstad i väster, och passar fint för en 
sen hösttur. De dryga 37 milen tar dig 
genom de nordostskånska skogarna, 
förbi stilla skogssjöar i snapphanar-
nas rike och över dramatiska kust-
klippor på Bjärehalvön. För dig som 
endast har tid med ett helgäventyr kan 
vi rekommendera ledens sista etapp. 
Sträckan längs Bjärehalvön är dryga 
tre mil lång och tar dig från Skummes-
lövsstrand via Hallandsåsen och Hovs 
hallar till det gamla fiskeläget Torekov. 
En av Sveriges vackraste kuststräckor.
Bra att veta: Detta är en lätt tvåda-
garsvandring. Bokar du via resebyrån 
Vandra så ingår även boende i Skum-
meslövsstrand, Hovs hallar och Tore-
kov – samt ledbeskrivning, karta och 
praktisk information.
Kostnad: 2960 kronor per person i 
dubbelrum, 4495 kronor per person i 
enkelrum. 
Mer info: vandra.se/sverige-kust-till-
kustleden

ÖVERNATTA I EN ÄLG
På Wrågården utanför Falköping bor du 
mitt bland djuren. Här kan du till och med 
bo i ett djur, om du så önskar. Konstnären 
Sören Niklasson har med sin motorsåg 
karvat fram två märkliga stugor i form av 
en älgtjur och en älgko, båda strategiskt 
placerade ute i älg- och dovhjortspar-
ken. Från altanen kan du mata Ärtan och 
Ebbot, hotellets två älgar, och titta på 

när djuren badar. Möjlighet att åka på 
bisonsafari eller vandra i naturreserva-
tet Ruskela källa finns också. Perfekt för 
barnfamiljen.
Bra att veta: Älgstugorna är vinterbona-
de och har 5–6 bäddar var. WC och dusch 
hittar du i stenstugan bredvid älgstugan.
Kostnad: 3990 kronor per natt för hela 
stugan.
Mer info: wragarden.se
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