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PENÅSA – 
T INGSTAD FLISOR

LEDBESKRIVNING
Leden går genom tall- och lövdungar samt på 
alvarmark, på både stigar och kalkstenshällar. På 
vandringen får man uppleva Stora alvarets djurliv. 
Beroende på hur mycket nederbörd som har 
fallit kan leden bitvis vara sank. Markeringarna är 
inledningsvis i form av trefärgade (vit-blå-orange) 
stolpar för att efter 2 km övergå till vita stolpar. 

Leden startar vid Penåsa parkering som man når 
från Kastlösa by. Här finns sittplatser, toalett och 
informationstavlor. Från parkeringen går man 
över stättan norrut, passerar bron över Lunda 
kanal och viker av mot sydost vid gravfältet. 
Leden går sedan genom tall och lövdungar och 
kommer därefter fram vid alvarsjön Rosamossen. 
Här kan leden ofta vara blöt. 

Efter drygt 2 km viker du av norrut. Leden 
markeras härifrån med vita stolpar. Passera en 
stätta och ett parti med enbuskar och ölandstok, 
därefter kommer man ut på det öppna alvaret. 

5 KM

Vidare når du en ås, Grönåsbacken, och här ser 
man den odlade marken som tillhör byn Lunda i 
väster. Intill stättan växer fältsippor och här kan 
man höra sånglärkorna sjunga intensivt under 
sommartid. Vid ledens slut når du fram till den 
södra av Tingstad flisor. Här finns en sittplats 
där man kan avnjuta sin medhavda matsäck. 
Den norra stenen står på andra sidan stenmuren 
och nås genom att gå över stättan. Härifrån kan 
du gå vidare till Gösslunda (se Gösslunda – 
Tingstad flisor).

Alvarets djurliv
Här lever rosenvingad och 
blåvingad gräshoppa. Den 
rosenvingade gräshoppan flyger 
med ett ljudligt brummande och 
visar sina rosaskimrande vingar. På 
alvaret kan du höra karaktärsfåglar 
som ljungpipare, stenskvätta 
och buskskvätta. Sommartid är 
sånglärkan en ständig följeslagare 
på vandringen. Med lite tur kan 
man också få se den eleganta 
ängshöken komma seglande 
på jakt efter sorkar, möss eller 

småfåglar. 

LEDMARKERING: 
VITA STOLPAR


