Gröna slingan, 2 km
Vandringsslingan börjar och slutar vid Station Linné (1). Det är en medelsvår, ca
2 km lång slinga som tar ca en timme att gå. Bra skodon rekommenderas. Tänk
på att inte beträda åkermark, gå därför i kanten! Följ blågrön markering och läs
gärna skyltarna.
This moderately strenuous hiking trail begins and ends at Station Linné (1). The trail is a 2 km long
loop which takes about one hour to complete. Good footwear is recommended. Please do not enter
arable land, walk along the edge. Follow the bluish-green markers and please read the signs.

(1) Start: Gå till höger mot vädermasten, passera malstenen och ta till höger in på stigen i
tomtens sydöstra hörn. Följ stigen genom det uppklippta slånsnåret och fortsätt ca
100 m till stättan. Gå över den och ut på Stora Alvaret (2).
Start: Go to the right, pass the weather station, turn right at the southeastern corner of the garden.
Follow the path through the opening of blackthorns and continue 100 m to the stile. Step over this and
into the Great Alvar (2).

(2) Följ skyltningen/markeringarna bort mot nästa stätta som leder dig över väg
136
Follow the signs / markings toward the next stile and walk across the main road.

(3) Blåsås Rastplats
Blåsås rest area/parking area.

(4) Tvära över ängen och gå ner för landborgskanten via den så kallade
”Linnétrappan”
Cross the meadow and go down the verge via the staircase; the so-called "Linnétrappan"

(5) Nedanför Linnétrappan vänder du direkt tillbaka norrut några steg på stigen,
greppa tag i det uppsatta repet och följ det lite drygt halvvägs nedför slänten. Tag
höger över stenmuren och följ stigen som efter ca 200 m leder fram till en trappa
som tar dig upp till åkerkanten. Följ åkerkanten – gå INTE ut på åkern.
At the bottom of the staircase, take a few steps to the right back towards north on the path, grab the
rope and follow it just over halfway down the slope. Take a right over the stone wall and follow the
path for another 200 m to another staircase which takes you up to the edge of the field. Walk along the
edge of the field - DO NOT enter the field.

(6) Åker med fornlämningar
Field with ancient remains

(7) Korsa väg 136 ännu en gång, gå över stättan och följ leden tillbaka till Station
Linné.
Cross the main road 136 again, step over the stile and follow the trail back to Station Linné.

