Älgsafari
Under sommaren kan du följa med på en guidad älgsafaritur
med buss i den natursköna ekoparken och få chans att se
den majestätiska älgen i sin naturliga miljö. I turen ingår
även besök på Kungajaktmuseet Älgens Berg samt museets
storkåta, där det bjuds på läckra tunnbrödswraps med
älgkorv och lingondryck.

Bäversafari
Tillsammans med vår certifierade naturguide ges du
möjligheten att få ta del av bäverns liv på Hunneberg. Med
kanot på trolska sjöar tar vi oss fram i Västsveriges enda
Ekopark, Halle-Hunneberg. Vi ser bävern arbeta vid sin
hydda och vår kunniga guide berättar om denna fantastiska
arkitekt och dens byggnadsverk. När vi börjar närma oss
bäverns marker glider vi oss tysta närmare. Stilla spanar vi ut
över stranden där den flitigt bygger sin boning.

Vandra i Ekopark Halle-Hunneberg
På med vandringsskorna - det är dags att upptäcka Ekopark Halle-Hunneberg!
Ge dig ut på ett spännande äventyr som bjuder på berikande upplevelser med
torp och mossar, fantastiska utsikter och trolska sjöar, randskog, spännande djur
och växter. Här kan du vandra på egen hand med vandringskarta och boken
Stigfinnaren som du finner i museets butik.

Vandra med naturguide
Vandra tillsammans med vår naturguide i bergens orörda och vackra naturlandskap.
Upplev den sagolika utsikten över Vänern och upptäck Hallesnipens gammelskog,
Hunnebergs mossar, bergens spännande kulturhistoria, flora och fauna. Följ med
på en av våra temavandringar eller skräddarsy vandringen efter egna intressen och
önskemål. Läs mer om våra guidade vandringar på www.algensberg.com

Fiska på Hunneberg

Hitta hit

Du hittar oss vid Vänerns sydspets cirka 6 km öster om Vänersborg. Kör via Vargön och
följ skyltning mot Hunneberg. GPS 58.34489, 12.43157.

Kontakta oss

Kungajaktmuseet Älgens Berg
Hunneberg 121, 468 31 Vargön
Tel: 0521-27 00 40, museet@algensberg.com
www.algensberg.com

Hunneberg erbjuder ett naturskönt fiske i ett tiotal små skogssjöar. Dessa sjöar
erbjuder fiske främst efter abborre och gädda men även inplanterad regnbåge.
Fiskekort finns att köpa hos oss på museet eller på vår hemsida.

Bergagården
Kungajaktmuseet Älgens Berg finner du på Bergagården i Ekopark HalleHunneberg. Gården fungerar idag som ett informationscentrum för bergen och
är ett mycket populärt besöksmål för rekreation och fritid. Här finner du utöver
museet även en restaurang.
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Ett spännande upplevelsecentrum

Över Halle- och Hunneberg svävar en spännande saga. En historia om människor
som har levt vid bergens fot i över 7 000 år. Där lever myter om Valhall med Oden
själv som blickar ut ur självaste berget. Skrönor blandas med sanningar om
skogens konung - Älgen. Huset som rymmer Kungajaktmuseet Älgens Berg är
byggt och format av bergen själva i ekologisk anda, där timmer, glas och rymd
skapar en härlig atmosfär. Välkommen hit. Äventyret kan börja!

Interaktiv utställning

I museets utställning står älgen i centrum och du som besökare får möjlighet att
komma riktigt nära skogens konung. Med interaktiva delar guidas du av
pedagogiskt utformad information samt genom text och bild. Detta tillsammans
med egna aktiva övningar ger dig kunskaper om älgen och du kan själv uppleva
känslan av att vara en älg - lyssna med älgens öron, testa älgens luktsinne,
undersök älgens matvanor och försök att härma älgens alla läten.
Spännande sagor och myter berättar på ett lekfullt sätt om gudar, kungar, älgar
och om hur bergen en gång i tiden uppstod. Upptäck guldskatten som gömt sig
vid bergets fot i flera tusen år och följ historien om hur guldet återfanns.

Barnens berg

För barn i alla åldrar är museet ett
riktigt äventyr. Barnen får möta skogens
konung och hans vänner och komma
riktigt nära naturen, känna den med alla
sinnen och lära genom lek och äventyr.
I skogen bakom museet finner ni
Trollskogen, ett populärt besöksmål för
barn. Här kan man stöta på listiga små
troll, lära mer om bergens vilda djur,
spela Kottegolf eller ge sig ut på ett
spännande äventyr.

Uthyrning på Hunneberg
Hyr mountainbike på Hunneberg
Ta chansen och upplev hjärtat av Hunnebergs vackra skogar från cykelsadeln
genom att hyra en mountainbike och cykla på någon av bergens fyra leder.

Ett unikt museum
Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget i Ekopark Halle-Hunneberg, är ett museum
utöver det vanliga. Det är ett spännande upplevelsecentrum som berättar om livet
på tvillingbergen Halle och Hunne, om bergens dramatiska geologi med hisnande
rasbranter, om fängslande kulturhistoria, traditionell kungajakt, fantastisk natur
och Vitteneguldets glänsande prakt. Stig in i bergens fascinerande värld!
Inne i museet finner du en permanent utställning om bergens djurliv, geologi,
kulturhistoria och kungajakt. Under året anordnas även olika tillfälliga
utställningar i museet. Förutom allt detta finner du en ekoparksutställning där du
kan finna nyttig information om Ekopark Halle-Hunneberg samt om sevärdheter
och aktiviteter som inspirerar till utflykter. Museet kan upplevas på egen hand av
både barn och vuxna, men blir desto rikare med hjälp av våra kunniga guider.
Utöver spännande utställningar om livet på Halle- och Hunneberg, arrangerar
museet flera aktiviteter och evenemang under året.

Kungajakten
Jakten på Halleberg och Hunneberg har varit i kunglig ägo sedan år 1351 då
bergen utsågs till Konungspark. Den årliga traditionella kungajakten infördes
dock först år 1885 av Oscar II. Än i våra dagar står bergen som värdplats för den
kungliga älgjakten. I museets utställning skildras dessa jakter med unikt
bildmaterial ända från de tidiga jakterna till dagens moderna kungajakt med
Carl XVI Gustaf. I utställningen får du möjlighet att träffa Gustav V som sitter
på sitt favoritpass och du kan prova på att delta i den kungliga jakten vid museets
skyttesimulator.

Hyr kanot på Hunneberg
Söker du efter natursköna stunder på spegelblankt vatten, då finns möjlighet
för dig att hyra kanot. Museet ligger en kort promenad från den vackra sjön
Eldmörjan och i hyran ingår en kanotvagn. En kanot rymmer två vuxna och två
barn alternativt tre vuxna.

