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1   Mollön - Uddevalla centrum    10 km 
 Uddevalla centrum - Råssbyn   11 km
 Strandpromenaden och Gustafsbergs brygga
 Mollön, bad
 Emaus lantgård
 Lelångebanan och Bjursjön, vandring, bad, fiske
 Pölevattnet och Metsjön, fiske 
2    Råssbyn - Ljungskile     11 km  
 Ljungskile strandpromenad
 Ljungskile kallbadhus
 Stora Skarsjön, friluftsområde
 Ljungskile ridhus
3 Ljungskile - Kolhättans färjeläge   15 km
 Långevattnet - Backamo lägerplats  8 km  
4 Sundsbylederna     1,7-4,4 km 
 Sundsby säteri, vandring
 Tjörnbrons utsiktplats 
5 Dyröleden      5 km
 Gråskärs badplats
 Dyröns bastu 
6 Säbyleden      7 km  
7  Svanesunds färjeläge - Kyrkeröd   15 km  
 Ålgård, bad, fiske
 Svanesunds badplats
 Svanesunds rundslinga, vandring
8    Kyrkeröd - Malö strömmar    16 km 
9    Malö strömmar - Grundsund   25 km  
 Bassholmen, friluftsområde
10 Lysekil - Höge Kulle     27 km
 Trälebergskile, utsikt 
 Stånge huvud och Norra Hamnen utsikt, vandring
 och strandpromenad  
11  Höge Kulle - Åby     24 km
 Slävik - Åby       32 km  
 Backa hällristningar
12 Åby - Hunnebostrand     35 km 
 Varpets utsiktspunkt
 Åbyhällen, hällristning
13 Hunnebostrand - Ramsvikslandet    11 km  
 Väjern - Tullboden     18/21 km
 Ramsvikslandet, vandring
14 Bohus Malmön     11 km 
15  Maltes stig      4,5 km 
16   Bergaleden på Hamburgö    2,5 km 
 Vettebergsleden i Fjällbacka   2,8 km
 Badberget Fjällbacka, bad
17 TanumStrand - Torim     16 km
 Tanumstrands badplats
 Edsviks badplats   
18  Torim - Ejgdesjön     26 km  
 Ranebo, friluftsanläggning 

19 Ejgdesjön - Iddefjorden/Berby    14 km
 Ejgdesjön - Idefjorden längs Bohusleden

20 Iddefjorden (Berby) - Petersburg   11 km 
 Idefjorden - Ramberget    15 km
21 Petersburg - Svinesund - Røsneskilen   43 km
 Ramberget - Svinesund    16 km
22 Björnerödpiggen - Strömstad   22 km
 Skurveskärs badplats
 Seläters havsbad
 Hålkedalens badplats
 Strömsdalen, parkområde
23 Kosteröarna
24 Vesterøy: Guttormsvauen - Kuvauen  5 km
 Asmaløy: Åsebu - Vikerhavn   9 km
 Åsebu, bad
25 Kirkøy: Skjærhalden - Grønnebakke  10 km
 Søndre Sandøy: Nedgården - Stuevika  3 km
 Kroksands badeplass
26 Røsneskilen - Skjærviken   15 km
 Ullerøyveien - Revbukta    2,5 km
 Talberg - Skjærviken     2,5 km  
 Kålvika, bad 
 Storedal kultursenter
 Dusa, bad
 Ullerøy Leirskole
27 Skjærviken - Gressvik fergeleie   13 km
 Vispen, bad
28 Gressvik fergeleie - Saltnes    51 km
 Mærrapanna, bad
 Djupeklo, friluftsområde
 Foten, friluftsområde 
29 Saltnes - Rosnesbekken    32 km
30 Rosnesbekken - Feste    32 km
 Vaskeberget, kano, bad, fiske
 Sanseskogen
 Nessestranda–Søndre Nesbukt, vandring, bad, fiske
 Evje Golfpark
 Botnerbaugen badeplass
 Fuglevik marina & Ilastranda
31 Feste - Jeløy - Kulpe     25 km
 Sjøbadet og Fiske, bad 
 Nesparken, park
32 Søndre Brevik - Solbergelva    20 km
33 Vestby grense - Drøbak - Gylteholmen
 Torkilstranda, bad, fiske, seilsport
 Drøbak gjestehavn
 Gylteholmen, bryggeanlegg 
34 Blyaget brygge - Nesoddtangen   12 km
 Oleanas utsiktplass
 Tussetjern, bad, utsikt
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Tillgängligt friluftsliv
Projektet Tillgängligt friluftsliv är ett samarbete mellan 
kommunerna och regioner/fylken i Bohuslän, Östfold och 
Akershus. Genom projektet önskar vi göra natur och miljö i vår 
gräns- och kustregion mer öppen och tillgänglig för fler besökare 
oavsett ålder, funktion eller vana vid utevistelse. Projektet har 
därför haft en särskild inriktning mot ökad tillgänglighet för 
personer som har olika funktionsnedsättningar eller är ovana 
att vistas ute. Alla användare får nytta av detta. 

Projektet har följt en gemensam standard för anpassning 
av vissa utemiljöer för ökad tillgänglighet. Platserna har 
inventerats och finns för den svenska sidan presenterade i 
tillgänglighetsdatabasen. Se vidare www.t-d.se. Vi hoppas att 
du skall finna platser dit du kanske också återkommer under 
olika årstider och väderförhållanden.

I projekt Tillgängligt friluftsliv deltog i Bohuslän kommunerna 
Uddevalla, Tjörn, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum 
och Strömstad; i Östfold och Akershus fylken kommunerna 
Hvaler, Sarpsborg, Fredrikstad, Rygge, Moss, Frogn och 
Oppegård. Övriga medverkande var Oslofjordens Friluftsråd, 
Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Fyrbodals 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, samt Östfolds 
och Akershus fylkeskommuner. Medfinansiering av projektet 
har skett genom EU Interreg IV A Sverige-Norge och norska 
IR-midler. Projektet avslutades hösten 2013. Innehållet i 
kartboken har kompletterats med information från EU-
projektet Rekreativa Ruter.

Foto Ingrid Karlsson



Välkommen ut!
En vandring längs Kuststigen är en vandring inte bara 
i det nutida landskapet utan är även en färd genom tiden. 
Kustlandskapet i Bohuslän, Östfold och Akershus har bebotts 
av människor ända sedan isen försvann. Moräner, slipade 
klipphällar och isräfflor vittnar om isens krafter. De första 
människorna ristade i sten och begravde sina döda  i rösen 
på bergstoppar med utsikt över havet. Spåren finns där ännu 
idag. Här finns också medeltidskyrkor, befästningar, små 
fiskarstugor, herrgårdar och särpräglade kustsamhällen. Och 
naturen! Orörd i många områden och formad av människor i 
andra. Detta är bara något av vad du kan uppleva i vårt vackra 
kustlandskap.

Denna bok lämnar många förslag på hur du kan ta dig ut 
och vad du kan upptäcka på vägen i Bohuslän, Östfold och 
Akershus. Här kan du vandra, promenera eller bara 
besöka fina platser oavsett intresse eller vana vid 
friluftsliv. Finn ditt eget smultronställe!

Kartboken beskriver Kuststigen etappvis på kartblad 
i skala 1:50 000. Leden är blåmarkerad både på 
kartan och i naturen. Längs stigen eller i dess närhet 
finns platser och ledavsnitt som gjorts särskilt 
tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning 
eller kanske är ute med en barnvagn. Dessa platser 
finns angivna med gult på kartan och är 
beskrivna på egna uppslag i boken. För 
att lätt kunna hitta finns också GPS-
koordinater till närmaste bilparkering i 
systemet WGS 84 decimal. 

Foto Pål Erik Jensen



Allemansrätt och Allemansvett
Naturen betyder mycket för oss i Norge och Sverige. Att vistas fritt i 
naturen är en unik förmån även i områden som ägs av någon annan. 
Men det kräver ansvar och gott omdöme av oss som utnyttjar det.

”Inte störa – inte förstöra” är kort och gott utryck för allemansvett.
När du vistas i t.ex. naturreservat och fågelskyddsområden varierar 
föreskrifterna för de olika områdena. Du kan läsa mer om allemans-
rätten/friluftsloven på webbplatserna www.naturvardsverket.se eller 
www.miljodirektoratet.no.

Foto Pål Erik Jensen

Vafler / VåfflorVafler er det perfekte turfølget, og et godt lokke-middel til slitne barneføtter. Gjør klar røra hjemme og hell den på en flaske, sa har du rykende varme og velsmakende vafler på noen minutter. Her er et eksempel på en oppskrift: 
4 dl hvetemel 

4 ss/msk sukker 1,5 ts bakepulver 1 ts vaniljesukker 1 ts kardemomme 
0,5 ts salt 
6 dl melk 

100 g smeltet smør 
3 egg 

Rør sammen det tørre, tilsett melk, egg og smeltet smør. Det dersom du skal steke vaflene på bå-let, kan det lønne seg å ha litt ekstra smør i røra. Det lønner seg å blande røra i en bolle/skål før du tømmer den ned i en flaske, men har flasken vid hals, kan du lage den direkte i flasken. Da starter du bare i motsatt ende. Alt det våte i først og så mel til konsistensen er passe.
Serveres passe varme, med godt syltetøy. Det er ikke mye annet som varmer litt kalde barnehen-der bedre enn varme vafler. 

Lykke til og god tur 
Foto Pål Erik Jensen



Elda ute
Sommartid råder ofta eldningsförbud. Fråga kommunen vad 
som gäller. I Norge råder generellt eldningsförbud 15 april – 
15 september. Elda vid de iordningsställda platserna för eld-
ning. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Vid 
eldning i mycket torrt väder eller då det blåser hårt kan det 
finnas risk att elden sprider sig. Var försiktig! Grenar, kvistar 
eller bark från träd och buskar skall självklart sitta kvar.

Om fiske
I de flesta sjöar och vattendrag krävs fiskekort. I havet längs 
kusten är fisket fritt med metspö eller kastspö. I Norge kan 
ungdomar under 16 år fiska inlandsfisk gratis under tiden  
1 januari – 20 augusti. 

På vandring och övernattning i naturen
Du kan gå nästan överallt, men inte för nära boningshus eller 
på odlad mark/inmark. Öppnar du en grind, slå igen den efter 
dig. Bilen, motorcykelen eller mopeden lämnar du naturligt-
vis kvar på parkeringen.

Du får tälta tillfälligt en natt på annans mark, men inte för 
nära annat boende. Vill du tälta längre tid måste du fråga 
markägaren. Det du tar med dig ut på vandring får även plats 
hem efter vandring.

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen. Där det 
växer frukt, bär, grönsaker i en privat trädgård, i planteringar 
eller på åkrar, låt det växa kvar.

Att vistas i djurens hem är att visa dem lugn och hänsyn  
särskilt när de har ungar. Fågelbon och ägg skall självklart ligga 
kvar. Under tiden 1 mars – 20 augusti (Sverige) då djuren har 
ungar skall din hund vara kopplad. I Norge gäller 1 april - 
20 augusti, men tiden för koppling av hund kan variera från 
kommun till kommun. 

Foto Ole-Håkon Heier 

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen
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Att upptäcka
Mollöns naturreservat (1), Bohus-
läns museum (2),  Gustafsberg – 
Sveriges äldsta badort (3). 
Avstickare
Tureborg – ruin av ”riddarborg” 
högt belägen med utsikt över 
staden (4), Lövåsberget med utsikt 
(5), Bodeleåns dalgång med rikt 
fågelliv, växtlighet och egen ströv-
stig (6). 

Mollön – Uddevalla centrum (10 km)
Uddevalla centrum – Råssbyn (11 km)

Stigen börjar vid Mollöns naturreservat och passerar Unda camping. Hit 
kan du ta båt eller buss från Uddevalla centrum. Du vandrar vidare under 
Uddevallabron och följer Byfjordens norra strand in mot Uddevalla centrum. 
Stigen passerar genom Sunningen, ett delvis äldre sommarstugeområde. 
Från Hermansbukten till Fröland är stigen förlagd till kuperad terräng.  
Närmare centrum löper stigen längs gång- och cykelvägar förbi det gamla 
varvsområdet, hamnen och Bohusläns museum till Kampenhof. Ett 
alternativ är förstås att göra turen i motsatt riktning; vandra ut till Mollön/ 
Unda, kanske bada eller skåda fåglar och sedan ta båten tillbaka. Du kan 
också börja din vandring efter Strandpromenaden vid Snäckskalsbankarna 
där även anknytning till Bohusleden finns. Leden följer därifrån Bäveån 
genom centrum ner till hamnen. Från hamnen passerar du genom ett 
industriområde ut på den spännande och berömda hängbron i berget vid 
Hästepallarna. Innan dess kan du gå upp på Lövåsberget med fin utsikt 
över fjordlandskapet västerut. Från Uddevalla centrum/Kampenhof ända 
ut till Lindesnäs sammanfaller Kuststigen med stadens Strandpromenad 
som har hög standard och tillgänglighet. Du passerar Gustafsberg, Sveriges 
äldsta badort med café, restaurang och vandrarhem. Härifrån kan du 
sommartid ta båt in till centrum. Efter Lindesnäs gör leden en sväng 
söderut över Sundsbergen och tillbaka nära Byfjordens södra strand som 
den sedan följer under Uddevallabron ända ut till ångbåtsbryggan vid 
Stången. Från Ammenäsområdet och söderut följer leden bebyggelsen och 
jordbrukslandskapet till Råssbyn.

Övriga upplysningar
Bussanknytning finns bl.a. vid 
Unda camping, Snäckskalsmuséet, 
Gustafsberg och Råssbyn. Som-
martid trafikeras Byfjorden av 
reguljära turistbåtar från Uddevalla 
centrum. Parkering finns vid Unda 
camping, Uddevalla centrum, 
Snäckskalsmuséet, Skeppsviken, 
Gustafsberg och Sund. För mer 
information se www.uddevalla.se

Foto bildbanken Uddevalla kommun
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Foto bildbanken Uddevalla kommun



Om platsen 
Strandpromenaden sammanfaller med Kuststigen längs med 
Byfjordens inre del sydväst om Uddevalla centrum och går till 
stor del på det välkända trädäcket som hängts utanpå berget 
´Hästepallarna´ invid fjordens brantaste strandkant. Prome-
naden startar vid Svenskholmen och slutar vid Gustafsberg, 
den gamla badorten som nu är ett sommarparadis. Från pro-
menaden har du en fantastisk utsikt ut mot Byfjorden, Hafs-
tensfjorden och Uddevallabron. Gustafsberg har en vacker 
parkmiljö, promenadsstigar, restaurang, vandrarhem, som-
marcafé, badbrygga, grillplatser och sittplatser. Gustafsbergs 
brygga är tilläggningsplats för Uddevallas skärgårdstrafik. För 
mer information se www.uddevalla.se.

Så hittar du hit
Stig av bussen vid hållplats Nordens Väg på Göteborgsvägen 
ett par hundra meter från Svenskholmen eller sommartid vid 
hållplatsen på Gustafsberg. Härifrån kan du lätt komma ner 
till vandringsleden. Trädäcket och den grusade stigen är ut-
märkt för vandring men du som cyklar uppmanas att leda  
cykeln eftersom det är många som vandrar med barnvagn, 
hund eller rollator. Kommer du med bil så kan du parkera 
antingen på Svenskholmen eller i Gustafsbergsområdet. 

Tillgänglighetsfakta
Strandpromenaden är försedd med ett stort antal bekväma 
sittplatser samt några grillplatser. Närmaste handikapptoa-
lett finns inom Gustafsbergsområdet. Det finns uppmärkta 
handikapparkeringar på Svenskholmen och på Gustafsbergs- 
området. Båtarna liksom bryggan där skärgårdsbåtarna ´Vita 
båtarna´ lägger till är anpassad för rullstolsburna.

Strandpromenaden  
Gustafsbergs brygga
GPS Strandpromenaden 58,341334 11,907737
GPS Gustafsbergsbrygga 58,330161 11,903387

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen  
Mollön är en populär kommunal badplats vid Byfjordens 
norra strand nära Unda Camping. Den har klippor, stora 
gräsytor, hopptorn och en stor flytbrygga. Området ingår i ett 
naturreservat med direkt anslutning till Hafstensfjorden. Mer 
information om platsen finns på www.uddevalla.se. En bit 
upp från stranden finns ett fågeltorn. Bohusläns ornitologiska 
förening har information om vilka fåglar som kan ses här. Se 
www.sofnet.org/bohuslan. 

Så hittar du hit
Mollön ligger ca 10 km från Uddevalla centrum på Byfjordens 
norra sida. Sommartid finns busstrafik till närbelägna Unda 
Camping. Skärgårdsbåtarna från Uddevalla angör dagligen 
Unda under juni till  augusti.  

	 Mollön
GPS 58,325694 11,814740

Tillgänglighetsfakta
Badplatsen har en handikappanpassad brygga och badtrappa med 
räcken. Det finns även en handikapptoa. I området finns gott om 
parkeringsplatser. Handikapparkering finns i anslutning till badet 
men innanför en låst bom (nyckel hämtas i receptionen på Unda 
Camping). Fågeltornet är anpassat för rullstolar men ledsagning  
rekommenderas då den har något för stark lutning på träramperna.  
Unda Camping är öppet året om och erbjuder övernattningsmöjlig-
heter. Sommartid finns butik och servering.  

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen 
Denna plats är ett stadsnära naturområde endast ett par kilo-
meter söder om Uddevalla centrum. Emaus har tillgängliga 
och lättvandrade naturstigar i en lummigt vacker och lantlig 
miljö. Lövskogslundarna och ängarna har ett rikt fågelliv och 
en varierad flora. Här finns det ponnyhästar, minigrisar, getter, 
kaniner, ankor och höns samt en stor lekplats. Gården Emaus 
omvandlades till ett naturreservat redan i slutet av 1960-talet. 
Detta är ett populärt utflyktsmål för familjer, förskolor och 
skolor. Det finns personal på plats vardagar, söndagar och 
lovdagar. För mer information om aktiviteter som t ex ridning 
se www.uddevalla.se.

Så hittar du hit
Placeringen av en busshållplats något hundratal meter från 
gården ger möjlighet att åka kollektivt nästan ända fram. 
Vandring och cykling går också bra eftersom Kuststigen 
passerar ca 1 km väster om Emaus på den tidigare nämnda 
strandpromenaden.  Det finns en väl tilltagen parkeringsplats 
invid ingången till Emaus. 

Tillgänglighetsfakta
Platsen har en flack, kort rundslinga på ca 800 m runt en av 
djurhagarna intill lantgården. Handikapptoalett finns samt en 
ramp för på- och avstigning på häst. Här finns också många 
bekväma sittplatser, bord och en grillplats. 

	 	 Emaus lantgård
GPS 58,333592 11,927771

Foto Mikael Reinhardt

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen 
Till Bjursjön kommer du bekvämt som cyklist eller gående 
längs den ca 2 km långa Lelångebanans banvall. Järnvägen 
är sedan länge nedlagd men banvallen har av kommunen 
anpassats till en populär vandringsstig med många sittsoffor 
längs vägen. Promenaden/cykelturen kan med fördel påbörjas 
från Fjällvägen vid Lelångevägen/Bävedalsvägen strax norr om 
Uddevalla sjukhus. Bjursjön har flera ställen där du kan bada 
eller fiska. Uddevalla skidsällskap har sin föreningsstuga invid 
sjön. Under snörika vintrar pågår det mycket längdskidåkning 
på preparerade skidspår. Dessa sträcker sig härifrån och långt 
upp på Herrestadsfjällets naturreservat.

Så hittar du hit
Det finns busshållplats vid Fjällvägen men vill du starta lite 
längre upp längs Lelångensbanans promenadstig kan du 
ta bussen till Bleket (Helenedalsvägen). Vill du hoppa över 
promenaden kan du även ta dig till Bjursjön med bil men 
det finns endast ett fåtal parkeringsplatser. Från Fjällvägen är  
avståndet till Uddevalla centrum en kilometer.

Tillgänglighetsfakta
Lelångebananan är nästan plan och har en hård grusyta och 
den är därför mycket lätt att ta sig fram på. Längs med stigen 
finns mer än 15 väl anpassade sittplatser. Invid Bjursjön finns 
även grillplats, anpassad fiskebrygga och ramp för bad.

		 Lelångebanan och Bjursjön
GPS 58,383053 11,9666370

Foto Ingrid Karlsson

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen 
Dessa båda sjöar ligger längst upp på Herrestadsfjället i 
Uddevalla kommuns norra del. Här finns det vidsträckta 
glesbebyggda områden som skyddas av naturreservatsregler. I 
dessa sjöar kan du fiska ädelfisk (Metsjön), abborre och gädda 
(Pölevattnet) - eller bara njuta av stillheten med gles skog 
och mossmarker runt omkring. Observera! Fiskekort krävs. 
Särskilda regler gäller och därför rekommenderas att ta kontakt 
med kommunen t ex. via deras hemsida www.uddevalla.se. 
Det finns grillplats med sittplatser invid rastplatserna,  en för 
vardera sjön. Vintertid prepareras det skidspår till området, 
om vädret tillåter.

Så hittar du hit
Bohusleden passerar intill de bägge sjöarna på sin sträckning 
över Herrestadsfjället mellan Uddevalla och Munkedal. Buss–
anslutning finns förutom i Uddevalla och Munkedal även i 
Hogstorp. Med bil följ  vägvisning till Herrestadsfjället från 
väg 44 genom Herrestad. Passera Klämmans motionsanlägg-
ning några kilometer upp i fjället och kör vidare norrut.
 
Tillgänglighetsfakta
Ett fåtal parkeringsplatser med handikappmarkering är iord-
ningställda vid respektive sjö. Även fiskebryggorna och sitt-
platserna är anpassade för rullstolsburna. Det finns inga toa-
letter i närheten.

	 	 Pölevattnet och Metsjön
GPS Pölevattnet 58,422178 11,838995
GPS Metsjön 58,426350 11,844518

Foto Ole-Håkon Heier 

Foto Ingrid Karlsson
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Att upptäcka 
Ranneberg – vacker bebyggelse 
med ett flertal byggnader ritade av 
arkitekten Arthur Brattberg född 
1872 i Uddevalla (1), Resteröds 
kyrka från 1100-talet, Bohusläns 
äldsta fortfarande i bruk varande 
kyrka (2).

Avstickare
Jättegrytan vid Ranneberg – 18 
meter djup och vattenfylld (3),  
Ulvesund  med café i handels-
trädgårdens växthus, småbåts-
hamn (4), Ulvön med bad och 
strövområde (5), utsiktspunkt vid 
Berg (6), Ljungskile centrum med 
handel och kommunikationer (7), 
vandringsled till bl.a. Muntras 
grotta, Silverfallet och Lilla  
Skarsjön  med start från Ljungskile 
centrum (8), Tjöstelseröds gård , 

vacker och urgammal gårdsmiljö,  
genom Tjöstelseröds naturreser-
vat med bl.a. ett flerhundraårigt 
ekbestånd (9).

Övriga upplysningar
Kustvägen mellan Råssbyn och 
Ljungskile trafikeras av buss. 
Tåg- och regional bussförbindelse 
finns i Ljungskile. Parkering finns 
vid Råssbyn, Saxenhof, Berg och 
Ljungskile. Vandrarhem finns på 
Ulvön och i Ljungskile. Badplatser 
finns vid Saxenhof och på Ulvön; 
insjöbad finns vid Lilla och Stora 
Skarsjön. För mer information se 
www.uddevalla.se.

Råssbyn – Ljungskile (11 km)

Leden passerar områden som sedan länge använts för rekreation och 
sommarboende. Den följer inledningsvis den gamla huvudvägen parallellt 
med landsvägen genom jordbrukslandskapet och längs befintlig bebyggelse. 
Vid Åh stiftsgård når du fram till havet. Vid Saxenhof finns en vackert 
belägen badplats. Efter Ranneberg får leden en östligare sträckning från 
Resteröds kyrka i huvudsak längs den gamla kyrkstigen ner till Ulvesund. 
Stigen fortsätter härifrån längs strandkanten in i viken och följer sedan 
Ljungskiles egen strandpromenad ca. 1,5 kilometer. Innan du når Ulvesund 
kan du  välja att följa en östligare alternativ del av Kuststigen. Den ansluter 
övriga delen av leden igen nere vid vattnet strax före Ljungskile rastplats. 
Här finns således möjlighet att gå en rundslinga av Kuststigen med start 
från t.ex. Ljungskile rastplats nära avfarten från motorvägen.
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Om platsen 
Ljungskile är en tätort ett par mil söder om Uddevalla. Här 
passerar Kuststigen utmed viken och den mest tätortsnära  
delen har börjat kallas för Ljungskile strandpromenad. Denna 
är mycket besökt av ortsbor, sommarboende och turister. Det 
finns många sittplatser och en underbar utsikt ut mot Ulvön 
och havsviken som skiljer fastlandet från Orust på andra sidan. 
Viken besöks också gärna av fågelintresserade. Många fågelar-
ter  passerar här vår och höst. Ljungskile Kallbadhus har gamla 
anor och sköts av Friluftsfrämjandet i Ljungskile, vars största 
aktivitet är havskajakpaddling. Kajakpaddlingsutfärderna som 
arrangeras utgår oftast från Kallbadhuset. På vintern om isen 
bär kanske du kan starta en skridskoutfärd från Ljungskile-
bukten. För mer information se www.ljungskile.se.

Så hittar du hit
Kallbadhuset ligger ca 500 meter väster om Ljungskile tätort 
dit du kan komma med tåg och buss. Från Ljungskile centrum 
ska du passera motorvägen via en gångbro. Nära Kallbadhuset 
finns en stor parkeringsplats (båtuppställningsplats vintertid). 
Det går ochså mycket bra att ta sig hit till fots eller per cykel 
längs Kuststigen.

Tillgänglighetsfakta
Invid strandpromenaden finns flera bekväma sittplatser. Kall-
badhuset har en anpassad anslutning till soldäck samt räck-
en runt bryggan och två badramper med räcken. Närmaste  
handikapptoalett finns sommartid i Kallbadhuset.

Ljungskile strandpromenad 
Ljungskile kallbadhus
GPS Strandpromenad 58,230022 11,911211 
GPS Kallbadhus 58,220637 11,909971

Foto Ingrid KarlssonFoto Ingrid Karlsson

Foto Sven Andersson



Om platsen  
Vid Timmerviken på Stora Skarsjöns strand finns ett vind-
skydd med sittplatser och grillplats. Utsikten från grillplat-
sen ner mot sjön är fantastisk. I sjön kan du bada från sand- 
stranden. Detta kan vara start eller kanske mål för en vandring 
runt sjön på den så kallade Skarsjöleden som ställts i ordning 
och sköts av Friluftsfrämjandet Ljungskile. Platsen är en ut-
märkt startpunkt för att vandra in i Bredfjällets vackra och 
vilda natur. Området har också ett rikt växt- och djurliv. För 
mer information om naturreservatet se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Friluftsfrämjandet har 
information om aktuella aktiviteter, t ex ledarledda vandring-
ar, se www.friluft.nu.

Stora Skarsjön
GPS 58,216360 11,956476

Så hittar du hit
Du kan lätt hitta hit om du kommer vandrande ca 2,5 km på 
rundslingan med utgångspunkt från Kuststigen vid bron över 
motorvägen i Ljungskile. Till Ljungskile tar du dig med buss, 
tåg eller bil.

Tillgänglighetsfakta
Platsen har tyvärr ingen handikapptoalett och vandringen 
kan vara krävande om du är hjulburen. Det finns dock en  
parkeringsplats med handikappmarkering invid Timmerviken 
vilket innebär att du kan komma med bil ända fram till grill-
platsen.

Foto Anders Krylberg



Om platsen 
Ljungskile ridskola ligger vackert i östra delen av Ljungski-
le tätort. Den drivs av Ljungskile Ridklubb som är en ideell  
förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Här finns 
det bra ridvägar, utbildade ridlärare, ridhus, privatstall och 
ridbana. Platsen är omgiven av jordbruks- och skogsmarker 
och ganska nära ligger Stora och Lilla Skarsjön. Längre österut 
finns vidsträckta vildmarker med mossar, sjöar och berg, sam-
mantaget kallat Bredfjället. Mer om öppettider och aktiviteter 
finns att läsa på ridklubbens hemsida.

Så hittar du hit
Ljungskile har goda buss- och tågförbindelser med mindre än 
en km avstånd till ridskolan som ligger på Skarsjövägen. Det 
går givetvis även att komma hit med bil. 

Tillgänglighetsfakta
Invid ridhuset finns parkeringsplats. Toaletter och handikapp-
toalett finns i anslutning till ridhuset. Några av ridlärarna har 
regelbundet specialanpassade ridlektioner för rullstolsburna 
och för personer med andra typer av funktionsnedsättningar. 

	 Ljungskile ridhus
GPS 58,218951 11,933041

Foto Simone Augustsson

Foto Ingrid Karlsson
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 3
Ljungskile - Kolhättans färjeläge (15 km)
Långevattnet - Backamo lägerplats (8 km)

I Ljungskile passerar leden hamnområdet, gamla varm- och kallbadhusen 
och följer strandpromenaden/Victoriastigen genom den gamla och väl-
kända badorten Lyckorna. Efter golfbanan följer stigen mindre vägar och 
gamla kommunikationsleder skapade för häst och vagn. Efter Långevattnet 
och Gusseröd  följer leden gränsen mellan det kuperade skogslandskapet i 
väster och det öppna odlingslandskapet i öster ner till Grötån. Här passerar 
du kommungränsen mellan Uddevalla och Stenungsund och stigen blir 
bitvis relativt kuperad. Du kommer snart fram till färjeläget vid Kolhättan. 
Vid sjön Långevattnet finns en anslutningsstig till Backamo. Anslutningen 
följer mindre och större vägar till Backamo lägerplats där anslutning finns 
till Bohusleden  som passerar området. Den kan du följa norrut upp till 
Snäckskalsbankarna och således göra en längre rundtur med start från t.ex. 
centrala Uddevalla.

Att upptäcka
Badorten Lyckorna med sekel-
skiftesmiljöer (1), Lyckorna kvarn 
med hembygdsgård och samling 
av äldre byggnader (2). På delen 
mot Backamo: Grinneröds grav-
fält från järnåldern (3), Backamo 
lägerplats med gammal militärför-
läggning, exercisplats och flygfält 
(4).

Avstickare
Naturreservatet Bratteforsån (5), 
bokskog vid Anfasteröd (6), Häl-
lesdalen f.d. skuthamn med läm-
ningar av trankokeri (7). På delen 
mot Backamo: Gamla Riksväg 2 
– stensatt vägminne (8).

Övriga upplysningar
Bussanknytning finns vid  
Kolhättans färjeläge. Tåg- och 
bussförbindelse finns i Ljungskile. 
Bilparkering finns i Ljungskile 
hamnområde, Lyckorna, färjeläget 
Kolhättan och vid Backamo läger-
plats. Badplatser finns vid Ljung-
skile Kallbadhus, Lyckorna och 
vid Grinnerödssjön vid Backamo 
lägerplats. För mer information se 
www.uddevalla.se. 
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Att upptäcka
Utsikten från Solklinten  
(107 möh) erbjuder en hänförande 
utsikt. Grottorna med sin mys-
tik (1). Sundsby Säteri med dess 
historia, byggnader och park med 
bl.a. naturlekplats och köksträd-
gård (2). 

Sundsbylederna (1,7 km – 4,4 km)

Sundsbylederna ingår i Stigfjordens naturreservat på Tjörn. Det finns fem 
uppmärkta leder av varierande svårighetsgrad. De utgår alla från parke-
ringen vid dammens södra del ca 400 m från Sundsby säteri. Den längsta 
är Sundsbyleden och går genom lätt/medelsvår terräng runt hela området. 
Kortare, men betydligt brantare, är leden till Solklinten och den djärve 
väljer nerfarten där man kryper under ett stenblock. På våren bildas på 
sina ställen en blå matta av blåsippor som myllrar fram mellan ek och bok. 

Övriga upplysningar
Lederna är av olika svårighetsgrad 
och längd. Sundsbylederna nås lät-
tast från väg 160 mellan Tjörn och 
Orust. Parkering finns 400 meter 
västerut från Sundsby säteri. 
Matställe: Sundsby Gårdscafé. För 
mer information och öppettider se
www.tjorn.se. 

Foto Ingrid Karlsson
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Om platsen
Sundsby säteri har anor från 1300-talet och ligger på ön 
Mjörn i Tjörns kommun. Gården med omgivande park ligger 
vackert inbäddad bland lövskogar, havsvikar och berg. Den 
gamla medeltida vägen löper genom säteriets park och gårds-
plan. Parken domineras av en långsmal karpdamm som ligger 
i skydd av en hög bergrygg. I mer än 320 år har Sundsby 
säteri varit utarrenderat och få personer har haft möjlighet att 
besöka området. År 2003 köpte Tjörns kommun Sundsby av 
Hvitfeldtska stipendiestiftelsen. I samband med köpet öppna-
des säteriet för allmänheten.

	Sundsby Säteri
GPS 58,070268 11,688886

Så hittar du hit
Med eget fordon kommer du hit på länsväg 160. Håll utkik 
efter skylten mot Sundsby säteri. Platsen har begränsat med 
parkeringsplatser vid säteriet men ca 400 meter från parken 
finns en stor parkeringsplats. Därifrån går du sen på Karp-
stigen som leder till säteriet. Med buss går det också bra att ta 
sig hit, se www.vasttrafik.se. 

Tillgänglighetsfakta
Det finns en handikapparkering vid Säteriet. En handikapp-
toalett finns i anslutning till parkeringsplatsen. Det ligger  
hjulanpassat beläggningsmaterial på alla promenadgångar och 
via en ramp kommer du in i huvudbyggnaden. Flera av bor-
den i parken har anpassats så att du bekvämt kan köra intill 
med rullstol. 

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
De tidigare Tjörnbroarna invigdes den 15 juni 1960. Brobyg-
get kom till efter en hård kamp mellan olika intressen om 
var bron skulle placeras. Brobygget startade 1956 och efter 
fyra års byggande stod de 1 070 meter långa broarna färdiga. 
I januari 1980 påseglades bron men redan i november 1981 
kunde en ny bro öppnas för trafik.
Rakt nedanför utsiktsplatsen ligger Askeröfjorden, inseglings-
rännan mot Uddevalla. Mot norr har du hänförande utsikt 
över Askeröarna. I nordost ser du Stenungsund med industri-
erna och i söder avtecknar sig Brattön. I dessa vatten är det 
sommartid livlig trafik av småbåtar. På utsiktsplatsen finns 
sittplatser och bord.

Så hittar du hit
Närmaste busshållplat heter Myggenäs korsväg. Därifrån är 
det ca 500 meter att gå. Hitta rätt buss på www.vasttrafik.se. 
Kommer du med bil finns parkering vid utsiktsplatsen. 

Tillgänglighetsfakta
I närheten ligger en restaurang med ramp för hjulburna.  
Parkeringsplats med två handikapparkeringar finns invid rast-
platsen. Det finns handikapptoalett på utsidan av restaurang-
byggnaden. För mer information se www.tjorn.se. 

	 Tjörnbrons utsiktsplats
GPS 58,058803 11,775841

Foto Ingrid Karlsson

Foto Ingrid Karlsson
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 5
Dyröleden (5 km)

Dyrön är en spännande ö med kuperad terräng för klättring, promenader 
och botaniska utflykter. Det är bitvis bergigt och brant med en fantastisk 
utsikt. Högsta punkten är ca 60 möh. Berggrunden är vulkanisk och bitvis 
vackert veckad. Bergarten heter metabasit och ger en rik flora. Trappor, 
spångar och räcken på den västra delen har gjort det möjligt att gå över 
bergsbranter och utmed raviner. På den östra sidan blir det lummigare och 
här vandrar man genom skog i lä från havsvindarna.

Att upptäcka
Vilt betande mufflonfår. Tillgäng-
lighetsanpassad bastu. 

Avstickare
Klädesholmen med sillindustrin 
(1). Tuveslätts naturreservat med 
Tjörns äldsta boplats (2). 
Rönnängs fiskesamhälle med 
utsiktsplatsen Tjörnehuvud (3).
Grannön Åstol (4).  

Övriga upplysningar
Dyrön nås med båt från Rönnäng. 
Tidtabell på www.vasttrafik.se. 
Parkeringsmöjligheterna i 
Rönnäng är begränsade och besö-
kare hänvisas sommartid till parke-
ringen vid Tjörns Ishall. Matställe 
finns i Rönnäng och sommartid 
på Dyrön. I Rönnäng finns hotell. 
För mer information se 
www.tjorn.se.

Foto Ingrid Karlsson
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Om platsen
Badplatsen finns i Skärhamn på Tjörns västra del. Den sköts 
av kommunen och har gräsytor med volleybollplan, sand-
strand, klippor, badbrygga, hopptorn och toaletter. Här  
anordnas kommunal simskola. I Skärhamn finns hotell, vand-
rarhem och restauranger och tätorten är också kommunens 
centralort. För mer information se www.tjorn.se.

Så hittar du hit
Badplatsen ligger alldeles invid det välkända Akvarellmuseet. 
Parkering finns i anslutning till muséet. För bussförbindelser 
till Skärhamn se www.vasttrafik.se. 

Gråskärs badplats
GPS 57,987673 11,540150

Tillgänglighetsfakta
Badplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med ett tillgäng-
ligt bryggdäck samt en betongramp ner i vattnet med räcken 
på båda sidor. Via en spång kan du komma till gräsytorna. 
Det finns toalett och handikapptoalett. I Södra hamnen invid 
Nordiska Akvarellmuseet finns två handikapparkeringar. 

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
Bastun ligger på Dyröns sydsida med utsikt över  
Marstrandsfjorden och Hakefjorden. Farleden till Wallhamn/
Stenungsund/Uddevalla går alldeles utanför bastun. Det inne-
bär att stora fartyg kan dyka upp utanför fönstret när du sitter 
i bastun. Utsikten är helt fantastisk och varierar från minut 
till minut. Bastun byggdes 2004 av Dyröns Samhällsförening. 
Den kan bokas via Dyröboden, den lokala matbutiken. För 
mer information om bastun och Dyrön se www.dyron.se. 
 

Så hittar du hit
Dyrön nås med båt från Rönnäng. Se www.vasttrafik.se för 
tidtabell. Parkeringsmöjligheterna i Rönnäng är begränsade 
och besökare hänvisas sommartid till parkeringen vid Tjörns 
Ishall. På Dyrön ta huvudvägen tvärs över ön, tills du när-
mar dig sydhamnen, där svänger du höger in på Rösseliden. 
Härifrån är det skyltat. Kommer du med egen båt är närmaste 
gästhamn Sydhamnen på Dyrön. 

Tillgänglighetsfakta
En handikapparkeringsplats finns i Rönnäng i anslutning till 
färjeläget (24 timmars). Personfärjan Hakefjord som oftast 
trafikerar sträckan är handikappanpassad, dock ej reservfärjan 
Tjörn. I slutet av stigen fram till bastun är det byggt en trä-
bro. Stigen har träspänger som är byggda efter naturen. Lut-
ningarna är på sina ställen rätt så branta. Bastun är anpassad 
för rullstolsburna och barnvagnar. Handikappanpassad dusch 
och toalett finns i en intilliggande byggnad.

			 Dyröns bastu
GPS Rönnängs brygga 57,935582 11,575824
GPS Dyröns bastu 57,923564 11,611067

Foto Ingrid Karlsson
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 6
Säbyleden (7 km)

Säbyleden är en rundvandring genom olika naturtyper. Vandringen ut-
går från Säby gård och går på stigar och körvägar genom vackert havs-
nära beteslandskap och ett skiftande kulturlandskap. Under vägen passeras 
ädellövskog, fuktängar, havsstränder, buskmarker och gräsmarker, med en 
intressant flora. Vandringen går förbi de grunda vikarna Breviks kile och 
Säby kile som båda är naturreservat. Leden går som längst ut på Säby ö. 

Att upptäcka
Mangårdsbyggnaden Säbygården 
från början av 1800-talet. Sten-
stugan på Säby ö. Flera trankoke-
riruiner längs sträckan. Brons-   
åldersröse norr om stenstugan. 
Breviks kile med allt fågelliv.

Avstickare
På norra Tjörn, utmed Stigfjorden, 
finns några pärlor väl värda ett 
besök, Björholmen (1), Björns-
huvudet (2), Valsängs strand 
med gamla sjöbodar (3). Toftenäs 

naturreservat (4). Pilane gravfält 
(5). Sankt Olofs valar – ett av 
Bohusläns mest kända sjömärken 
i Kyrkesund (6). Härön utanför 
Kyrkesund (7).
 
Övriga upplysningar
Sommartid är det betande djur i 
området. Parkering finns vid 
Säbygården. Närmaste busshåll-
plats finns ca 1 km från Säby- 
gården. Se www.vasttrafik.se. 
Mat och shopping finns i 
Skärhamn. För mer information  
se www.tjorn.se.

Foto Sven Andersson
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 7
Svanesunds färjeläge - Kyrkeröd (15 km)

Kuststigen över Orust, Bohusläns största ö, utgörs av vandringsleden Orust 
Tvärs. Längs leden finns 64 skyltade kultur- och naturminnen. Sträckan 
börjar vid Svanesunds färjeläge, känt som sådant ända från 1500-talet, och 
går genom samhället Svanesund. I utkanten passerar du Orusts enda kända 
skeppsristning på vänster sida.  Efter samhället lämnar leden landsvägen 
och går genom bevuxen småkuperad kulturmark. Några avsnitt passerar 
höga berg och branta bergväggar med spännande håligheter, ”kyrkor”, och 
sprickor från istiden. Ett par kilometer från samhället löper leden ihop 
med Kulturstigen i Kultehamn, som tillgänglighetsanpassats. Här finns 
flera husruiner som vittnar om tidigare hårda levnadsvillkor och rester 
av ett kvarnstensbrott vid Björkestadsmyren. Leden går genom kuperat 
skogslandskap fram till väg 160, stora landsvägen från Tjörn förbi Henån 
mot Uddevalla.  Leden korsar väg 160 och gör en sväng söderut förbi bl.a. 
en koleragrav och ett båtsmanstorp innan leden vänder norrut igen. Den 
korsar på nytt en landsväg och löper genom ett nu öppnare landskap fram 
till Kyrkeröd.

Att upptäcka
Hällristningarna vid Eklunden, 
Svanesund (1). Fägatan vid 
Mölneby (2). Runstenen och 
gravfälten vid Nedre Hoga (3).
Koleragraven vid Myrebacken 
från 1853 (4).

Avstickare
Sverreminnet vid Hälletinget, 
Svanesund (5). Linnéskulpturen, 
Carl von Linné var här 1746 (6). 
Stendösen vid Håfoss-Långelanda 
(7). Kulturstigen vid Kultehamn 
(8). 

Övriga upplysningar
Parkering, affärer och matställen 
i Svanesunds samhälle. Parkering 
finns till Kulturstigen i Kultehamn 
och vid runstenen i Nedre Hoga.
För mer information se 
www.orust.se.
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Foto Ingrid Karlsson



Foto Anita Nystrand



Om platsen
Ålgård ligger mitt emellan de två största insjöarna, 
Assmunnerödvattnet och Grindsbyvattnet, på nordöstra 
Orust. Platsen bjuder på en rogivande utsikt över omgivande 
vattenytor, kulturlandskap och lummig lövskog. Det finns 
även många spår av bäverns fällen av lövträd. Här kan du njuta 
av din matsäck på rastplatsen som är försedd med grill och 
sittplatser med bord. Denna plats var tidigare en knutpunkt 
för såväl malning av säd som sågning av virke, eftersom en 
höjdskillnad mellan de två sjöarna gjorde platsen lämplig för 
vattenkraftsdriven kvarn och sågverk. Bönderna kunde ställa 
in sina hästar i ett stall medan de väntade på att få sina ärenden 
uträttade. Idag används platsen som ett kulturcentrum samt 
för Orusts Friluftsfrämjandes kanotuthyrning. Sjöarna är 
trevliga att göra kortare kanotutflykter på och här kan du även 
bada och fiska. 

Så hittar du hit
Det finns en busshållplats som heter Andenäs invid rastplatsen. 
Bussen utgår från Henån. Parkeringsmöjligheter finns men är 
begränsade. Det går naturligtvis att komma hit med cykel och 
genom att vandra, men ta det försiktigt på de smala bilvägarna. 
 
Tillgänglighetsfakta
I det gamla stallet finns en handikapp-toalett. Handikapp-
parkering är markerad intill rastplatsen. 

Foto Sven Andersson

			  Ålgård
GPS 58,233601  11,744029

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
Denna badplats ligger på sydöstra sidan av Orust och har 
en barnvänlig sandstrand med badbryggor, hopptorn och 
simskola på sommaren. Badplatsen drivs av Föreningen 
Svanesund med ekonomiskt stöd från kommunen. I den 
trånga passagen mellan Orust och fastlandet passerar mycket 
flyttfågel vår och höst.  

		Svanesunds badplats
GPS 58,143630  11,828898

Så hittar du hit
Hit kan du komma från färjeläget i Svanesund, det är en 
promenad/cykelfärd på ca 600 m. Det finns också goda 
parkeringsmöjligheter. Närmaste busshållplats finns vid 
färjeläget. Du kan också lägga till med båt i Svanesunds 
gästhamn. 

Tillgänglighetsfakta
Badplatsen har ett handikappanpassat servicehus med både 
omklädningsrum, dusch och toaletter. Ramper finns till 
servicehuset och på stranden.

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
Motionsslingan som endast är ca 1,6 km lång är bred, flack 
och väl anpassad för motion i långsam takt.  Rundslingan 
ligger vackert inbäddad i varierad natur med många olika 
typer av lövskog och buskar. Detta är en plats på bekvämt 
promenadavstånd, den ligger vid Fridängsvägen ca 1 km norr 
om Svanesunds centrala del. Mer information finns på 
www.orust.se. 

Så hittar du hit
Det finns en handikapparkering norr om starten på 
motionsslingan. Du kan också ta buss eller cykla hit. 

Tillgänglighetsfakta
Hela slingan har planats ner så att det inte finns några besvärliga 
lutningar. Denna stig passar därför utmärkt för motion om 
man har lite problem med att gå eller är rullstolsburen. 

	 	 Svanesunds rundslinga
GPS 58,144366  11,809761

Foto Ingrid Karlsson

Foto Ingrid Karlsson
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Kyrkeröd - Malö strömmar (16 km)

Kuststigen över Orust, Bohusläns största ö, utgörs av vandringsleden Orust 
Tvärs. Längs leden finns 64 skyltade kultur- och naturminnen. Sträckan 
från Kyrkeröd till färjeläget vid Malö strömmar går omväxlande i skog 
och längs gamla igenväxande åkrar och ängar som vittnar om det forna 
odlingslandskapet. Några hagar betas ännu av boskap. Mot slutet passerar 
du ett kuperat skogslandskap där du från utsiktstornet på en bergstopp, 
Svens altare, får panoramautsikt över hav och skärgård. När du passerar 
den trollska sjön Håltavatten kan du rasta vid resterna av ett gammalt 
garveri. Här kan du också få syn på bäver. Du passerar många torpruiner 
som minner om förrförra seklets hårda slit för födan i detta karga område. 
Stigen går sedan genom den djupa dalen Lunneklev i Morlanda där 
landskapet sedan öppnar sig ner mot färjeläget vid Fröjdendal över Malö 
strömmar. Innan färjeläget kan du följa en del av Kuststigen som leder 
ut till Stora Björnholmen. Här kan du på nära håll följa båttrafiken i det 
smala sundet.

Att upptäcka
Avrättningsplatsen Hälsö-Johannes 
grav (1). Kvarn och gårdsruiner 
vid Naveröd (2). Svens altare 
med utsiktstorn, 105 möh (3). 
Milstolpe vid gammal landsväg 
och bäverkolonin vid Håltavatten 
(4).
 
Avstickare
Avrättningsplatsen Galgeberget  
vid Kyrkeröd (5). Fornborgen 
Borrevägg i Hällsberg (6). 
Kulturstigen Svens altare, 6 
km lång och gulmarkerad (7). 
Morlandas medeltidskyrka (8). 
Koleragraven i Kårehogen (9), 

kuststigen till Stora Björnholmen 
och farleden Björnsundskanalen 
(10). Husebyleden, 3,5 km lång 
och blåmarkerad (11)

Övriga upplysningar
Parkering, affär och matservering 
finns i Göksäter. Parkering finns 
även vid Morlanda brygga och 
vid starten för Kulturleden 
Svens altare. Ytterligare 
parkeringsmöjligheter finns vid 
Malö strömmar, Fröjdendal.
Bussanknytning finns vid 
Morlanda och i Ellös. För mer 
information se www.orust.se.   
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Foto Ingrid Karlsson
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 9
Malö strömmar – Grundsund (25 km)

Stigen går över Malö, Flatö, Dragsmark och Skaftö. Flera färjor och broar 
måste passeras. Leden följer omväxlande mindre vägar, naturstigar och 
gamla kommunikationsleder. På vissa avsnitt har iordningställts trappor 
och spänger för att underlätta i branta passager och blöta områden. Leden 
har genom sin sträckning god kontakt med havet och de inre vattenlederna 
som har livlig båttrafik under sommaren. Öarna karakteriseras av 
äldre gårdar, jordbruk, fiske- och skutsamhällen samt ett omfattande 
sommarboende. Flera utsiktspunkter ger möjlighet att njuta av det vackra 
landskapet. Högsta punkt längs leden är Åseberget, c:a 60 möh.

Att upptäcka
Taubestenen vid Flinks 
handelsbod (1). Skolmuséet på 
Flatö (2). Dragsmarks klosterruin 
från 1200-talet (3). Munkeby 
gamla gruvor (4), Kärlingesunds 
naturreservat (5). Fiskebäckskils 
skutskepparsamhälle med 
välbevarad bebyggelse från förra 
sekelskiftet (6). Konstnären 
Carl Wilhelmsons hus. Den 
nationalromantiska villan 
uppfördes 1911-1912 och ligger 
på en klipphylla mellan samhället 
och Bökevik (7). Kolerakyrkogård 
(8). Grundsund fiskeläge (9).

Avstickare
Bronsåldersröset på Malö (10). 
Bryggplatsen vid Svarteskär 
(11). Bassholmens naturreservat 
med träbåtsmuséum (12). 
Väderkvarnen vid Stora Skaftö 
(13). Gröderhamnsängens  
naturreservat med orkidéäng (14). 

Utsiktsplatsen Åseberget högsta 
punkt i området, 60 möh. (15).
Islandsberg med fyrplats (16).

Övriga upplysningar
Bilparkering finns vid Fröjdendal 
(färjeläget), Flinks handelsbod, 
hembygdsgården vid Dragsmarks 
kyrka, Kärlingesund, Skaftöbron, 
Vägeröds dalar, Lyckans Slip och 
Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil 
samt i Grundsund. Färjeläge för 
personfärjan Skaftö-Lysekil finns 
på Östersidan och i Fiskebäckskil. 
Badplatser finns vid Bökevik i 
Fiskebäckskil och vid Klyftan i 
Grundsund. För mer information 
se www.vastsverige.com/
sodrabohuslan, 
www.vastsverige.com/uddevalla  
www.vastsverige.com/lysekil. 
På www.vasttrafik.se finns 
information om buss- och 
färjetrafik.
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Foto Joel Lind



Foto Simone Augustssson



Om platsen 
Bassholmen är en av Uddevalla kommuns öar mitt i de 
vackra Nordströmmarna väster om Bokenäset. Hit kan du 
bara komma med båt. Hela ön är naturreservat för sin rika 
variation av bohuslänsk natur: öppna betade ängsmarker, 
låga bergknallar, mindre barrskogsområden och mer 
utbredda lövträdsområden. Kring den gamla gården finns 
ett parkliknande område med lind, alm, ask och ek. Här 
finns naturstigar, övernattningsmöjlighet, Föreningen 
Allmogebåtars träbåtsmuseum, grillplatser, gästhamn och en 
bokningsbar bastu.  På sommaren finns även ett kafé. I de 
grunda vattnen som omger ön finns ett rikt och intressant 
fågelliv och har du tur kan du se sälar också. För mer info se 
www.vastsverige.com och www.onbassholmen.com. 

Så hittar du hit
Ön har en gästhamn med plats för ett 40-tal båtar. Den 
har öppet från mitten av maj till början av september. På 
sommaren kan du ta skärgårdsbåt från Uddevalla se www.
skargardsbatarna.com. Kommer du med bil får du boka 
en båtöverfart genom www.onbassholmen.com. Kuststigen 
passerar på fastlandssidan vid Kärlingesund. 

Tillgänglighetsfakta
Bryggan och stigen från bryggan är tillgänglig för hjulburna 
gäster. Hela ön är dock inte tillgänglig fullt ut så ledsagning 
kan behövas för de som har svårt att gå. Handikapptoalett 
finns i anslutning till gästhamnen.

Bassholmen
GPS 58,241267  11,505044

Foto Pål Erik Jensen

Foto bildbanken Uddevalla kommun
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 10
Lysekil – Höge Kulle (27 km)

Denna etapp av Kuststigen löper genom Stångenäsets sprickdalslandskap 
med långa dalgångar omväxlande med höga bergsryggar. Dalgångarna är 
före detta fjordbottnar. Efter den senaste istiden stod havsytan ungefär 
150 meter högre än nu. Fiske, sjöfart, badortsliv, stenhuggeri och industri 
har på olika sätt format bygden. Sträckan börjar i centralorten Lysekil vid 
färjeläget och passerar Havets Hus, Stångehuvuds naturreservat och Norra 
hamnen innan den viker av norrut. Från den grunda havsviken Trälebergs 
kile följer leden skogskanten drygt 3 km och viker västerut genom ett mer 
kuperat skogsområde fram till Brofjorden. En höjd med bronsåldersröse 
bjuder på fin utsikt. Leden följer Brofjorden norrut. Kring samhället Rixö  
liksom på många andra ställen efter leden är landskapet starkt präglat av 
den tidigare stenhuggeriverksamheten. Högsta punkten längs leden är 
Höge Kulle nära Loddebo, 90-95 möh. En kort avstickare leder upp till 
toppen.

Att upptäcka
Curmans villor från badortsepoken 
(1). Havets Hus (2). Vikarvets  
museum (3). Stångehuvud, 
utsiktsplats (4). Jättegrytor (5). 
Galleberget, utsiktsplats (6). 
Gamlestan, Lysekils äldsta stadsdel 
(7). Strandpromenaden (8). 
Sentida hällristningar (9). 
Stenhuggarmonumentet (10). 
Utsiktsplats Trälebergkile 
naturreservat (11). Sentida 
hällristning utförd av stenhuggare, 
ej ifylld (12). Bronsåldersröse 
och utsiktsplats (13). Knottfabrik 
från stenhuggeriepoken, 
restaureringsarbete pågår (14). 
Stenhuggeri, storbrott. Hjälmedal 
är en av de platser där stenhuggeri 
startades redan i mitten av 
1800-talet (15).

Avstickare
Urstenen, en gigantisk sten (16). 
Bautasten. ”Vindbräcka-stenen, 
Nordens vackraste stenstod” (17).
Övriga upplysningar
Anknytning med buss finns i 
Lysekil och Brastad. Bilparkering 
finns vid Rinkenäs, Ålevik, 
Långevik, Pinnevik, Valbodalen, 
Bergs skola, Govik och Loddebo. 
Badplatser finns vid Pinnevik och 
Långevik i Lysekil, Govik söder 
om Rixö och Tuntorps Sandvik 
norr om Loddebo.Tilläggsplats 
för färjan Carl Wilhelmson är i 
Lysekil i Södra hamnen. För mer 
information se
www.vastsverige.com/lysekil 
samt hos Lysekils turistbyrå. 
Tidtabell för färja och bussar finns 
på www.vasttrafik.se. 
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Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
Söder om havsviken Trälebergskile löper en bred grusad stig via 
en träramp fram till en utsiktsplats. Själva utsiktsplatsen består 
av ett större trädäck som vilar på de kala klipporna. Här har du 
utsikt över den grunda havsviken med omgivande strandängar 
och mot Lyse kyrka på norra sidan. Området är naturreservat 
och känt för sitt fantastiskt rika fågelliv. Stränderna är goda 
häckningsplatser för bl.a. större strandpipare, rödbena och 
kärrsnäppa. Här finns även flera olika arter av änder och andra 
sjöfåglar. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.  

		 Trälebergskile
GPS 58,311847  11,466682

Så hittar du hit
Platsen ligger i direkt anslutning till Kuststigen i Lysekils 
kommun och ca 5 km nordöst om Lysekils centrum. 

Tillgänglighetsfakta
Utsiktsplatsen kan nås söderifrån av rullstolsburna via grusad 
stig och träramp.

Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
I Norra hamnen i Lysekil finns en lång strandpromenad 
utmed en bred träbrygga, där du kan fiska och lägga till med 
båt. Här kan du se solen gå ner i Västerhavet, sittande på 
någon av de många bekväma sittplatser som placerats ut. Den 
pittoreska stadsdelen Gamlestan ligger alldeles intill Norra 
hamnen. Längs strandpromenaden finns flera restauranger.
Naturreservatet Stångehuvud är väl värt ett besök med sina 
högt belägna vandringsleder och kala röda granitklippor.

Så hittar du hit
Det är gångavstånd till Lysekils centrum och till akvariet 
Havets Hus och strandpromenaden är en del av Kuststigen. 
Platsen kan också nås med buss. Hållplatsen heter Norra 
hamnen och ligger i anslutning till bryggan. Eller varför inte 
komma hit med båt? Längst ut vid den nya pontonbryggan 
finns gästplatser (hamndjup 4-5 m).

Tillgänglighetsfakta
Det finns många sittplatser utmed Norra hamnens promenad. 
En belyst kant längs med träbryggan gör att det blir lätt 
att hitta för synskadade personer. En handikapptoa finns 
i servicebyggnaden i Norra hamnen, och intill finns en 
handikapparkering. En handikappanpassad båtplats med 
rullstolslyft finns vid bryggan samt belysning finns vid bryggan. 
På Stångehuvud finns en handikappmarkerad p-plats och en 
anpassad stig med sittplatser till utsiktsplatsen på Galleberget.

			 Stångehuvud och 
Norra hamnen
GPS 58,276810  11,425126 

Foto Ingrid Karlsson

Foto Lysekils kommun
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 11
Höge Kulle - Åby (24 km)  
Slävik – Åby (32 km)

Sträckan Höge Kulle - Åby går  genom ett småkuperat skogslandskap fram 
till att den korsar väg 162. Vid Backa passerar du två hällristningslokaler. 
Du korsar återigen väg 162 fram till Brodalen. Bro var i äldre tider centralort 
i kommunen. Här finns flera kulturstigar du kan vandra. Strax söder om 
Vrångebäck ansluter leden till Kuststigen längs Härnäset, från sydspetsen 
vid Slävik och upp till Åby. Du svänger höger, norrut, längs leden. På 
vägen passerar du Sötorpsberget, Lysekils högsta punkt. Från Stranderäng 
rundar leden inre delen av Åbyfjorden ned till Åby och Nordens Ark.

Sträckan Slävik - Åby går från Härnäsets yttersta spets till Åbyfjordens 
innersta del - från den kala ytterskärgården till den mer skogsklädda 
innerskärgården. Stigen passerar allt ifrån höga berg med vidunderlig 
utsikt till stränder med möjlighet till härliga bad. Skärgårdens historia gör 
sig ständigt påmind längs stigen genom spår efter de första människorna 
som kom hit för ca 11 000 år sedan. 

Att upptäcka
Backa hällristningar (1A, 1B). 
Brogrottan (2).Edsbrottet, ett 
storbrott från stenhuggarepoken. I 
nordost finns en trång passage där 
stenen transporterades ut på järn-
vägsräls (6). Kulturmiljön kring 
Fågelviken med bebyggelsemiljö 
från stenhuggeriepoken(7). Klipp-
grotta vid Ulorna (8). Röe gård 
med borgruin, servering och flera 
lokala vandringsslingor(9). Snäck-
skalsbankarna väster om Talavid är 
de största i kommunen.(10).
Avstickare
Kastalen i Bro en ruin från 
1100-talet (3). Tingshögen, en 
stor flack gravhög från järnåldern 
(4). Bro kyrka  med rötter i tidig 

medeltid (5).Kulturstig på Näver-
kärr med bl.a. Skioldenborg fiske-
läge från 1500-talet och badstrand 
(11). Utsiktsplats Fyrvalen – ett 
bronsåldersröse(12).Utsiktsplats 
(13). Berggiljan, en ca 11 000 år 
gammal stenåldersboplats belägen 
75-80 möh. (14). Utsiktsplats 
Sötorpsberget, 138 möh, med 
bronsåldersröse(15).
Nordens Ark (16).
Övriga upplysningar
Parkeringar: Govik, Loddebo, 
Tuntorp sandvik, Backa, Härnäsets 
Folkets Hus, Näverkärrs natur-
reservat, Rågårdsdals brygga och 
Röe gård. För mer information se 
www.vastsverige.com/lysekil
Tidtabell för bussar finns på
www.vasttrafik.se.

K
ar

ta
 1

1

Foto Ingrid Karlsson



Foto Ingrid Karlsson



Om platsen
Hällristningarna vid Backa i Brastad, Lysekils kommun, är 
bland de mest intressanta i Sverige. De flesta är gjorda under 
bronsåldern, det vill säga för ca 3700-2500 år sedan. Mest känd 
är figuren ”Skomakaren” som är en av de största ristningarna 
i Bohuslän. Här finns bland annat skepp, skålgropar, djur, 
människor, vagnar och fotsulor. Ett av skeppen är 3,3 m 
långt. Längs vägen finns ytterligare ett 20-tal ristningshällar 
inom gångavstånd men endast fem av dessa är imålade med 
röd färg. Platsen är välbesökt och har numera ett trädäck 
med sittplatser alldeles intill hällristningen. Stigen upp till 
trädäcket är också gjord av trä. Den är endast ca 30-40 m och 
byggd som en serpentin med vilplan. För mer information 
och vägbeskrivning se www.vastsverige.com/lysekil och 
www.lysekil.se 

Så hittar du hit
En liten bilparkering finns i anslutning till platsen. Det är ca 
2 km hit från Brastad. 

Tillgänglighetsfakta
Rampen upp till hällristningen är anpassad till hjulburna 
besökare. Invid hällristningen finns en lång sittsoffa så att 
en hel grupp kan sitta och lyssna t ex på en guidad visning. 
Handikapptoa finns för sommarbruk alldeles intill. 

Backa hällristningar
GPS 58,398687  11,487746

Foto Sonja Carlberg

Foto Sonja Carlberg





Foto Pål Erik Jensen
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Åby - Hunnebostrand ( 35 km) 

Kuststigen och Soteleden i Sotenäs startar vid Nordens Ark vid portalen 
för Soteleden och går till en början norrut genom ett kuperat och 
varierat landskap. De två lederna följs åt till en början. Du passerar flera 
utsiktspunkter, den första inte långt från starten och med vy över bl.a. 
Åbyfjorden. Efter 3 km ansluter Kuststigen från Lysekil. Vid Kisteröd 
viker stigen av västerut där barrskogen efterhand avlöses av lövskog. 
Du passerar flera bäckar. På några ställen finns vindskydd där du kan 
rasta och övernatta. Leden tangerar Anneröds naturreservat och Säms 
fornminnesområde. Vid samhället Bovallstrand kommer leden ut till 
kusten som den följer söderut. Vid Kvarnforsen går leden återigen in i 
kuperat skogslandskap. Vid bl.a. Bögebacka har du havsutsikt innan du 
når fram till kustsamhällena Ulebergshamn och Hunnebostrand. 

Att upptäcka
Nordens Ark. Djurpark med 
utrotningshotade djurarter (1). 
Glose altare, stenkammargrav 
från stenåldern (2).  Anneröds 
naturreservat med vacker bokskog 
(3). Badholmarna (4). Badplats 
S:t Görans ö (5). Promenad från 
Hunnebostrand via pontonbron 
till idylliska Ödby ö (6). 

Avstickare
Stenhuggarmuseét i  
Hunnebostrand (7).

Övriga upplysningar
För mer information se
www. sotenas.se. För planering av 
resa med buss se 
www.vasttrafik.se. Lämplig 
busshållplats är Nordens Ark 
med direkt anslutning till stigen. 
Sjöbackarna, gå 1000 meter och 
anslut stigen vid Sparöd (Säms 
fornminnesområde). Hållplats 
finns vid Bovallstrand, hamntorget 
med direkt anslutning till leden.
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Foto Pål Erik Jensen



Foto Ingrid Karlsson



Om platserna 
Från Varpets utsiktspunkt får du en fantastisk utsikt över 
Åbyfjorden och Nordens Ark. Platsen ligger i Nordens 
Arks Ekopark som har en typisk bohuslänsk blandad skog 
omväxlande med bergknallar. Utsiktspunkten som också 
fungerar bra för fågelskådning ligger ca 40 m ö h och nås via 
en hårt packad serpentinväg. Denna avslutas med ett trädäck. 
En rastplats med grill och sittplatser finns i anslutning till 
högsta punkten.  
Åbyhällen är en välkänd hällristning invid Nordens Arks 
lantgård. Här finns bland annat storslagna bemannade 
skepp, det största cirka en och en halv meter långt. För mer 
information se www.nordensark.se samt www.sotenas.se.

Så hittar du hit
Möjlighet finns att lägga till med båt vid Nordens Arks 
gästbrygga (obs här finns ej sophantering, dusch eller 
toaletter). Kuststigen passerar ca 1 km från platsen. Parkering 
(gratis) inklusive handikapparkering finns invid Nordens Arks 
entré samt nära högsta punkten av utsikten Varpet. Närmaste 
busshållplats ligger invid entrén och heter Nordens Ark. Se 
www.vasttrafik.se för tidtabell. Till Åbyhällen kommer du 
från Nordens Ark genom en tunnel under väg 171, vilken 
övergår till en tillgänglig stig och avslutas med själva hällen 
där det finns sittplatser och informationstavla. 

Tillgänglighetsfakta
Informationsskylt och handikapparkering finns invid Nordens 
Arks parkeringsplats. Handikapptoa finns i Nordens Arks 
reception/restaurang ca 1,5 km från utsiktspunkten och ca 
500 m från Åbyhällen. Utsiktspunktens trädäck har räcke och 
avåkningsskydd. Sepentinvägen upp till utsiktsplatsen liksom 
stigen fram till Åbyhällen är anpassade till hjulburna besökare. 

		 Varpets utsiktspunkt  
Åbyhällen
GPS P-plats Nordens Ark 58,44363  11,43642

Foto Ingrid Karlsson
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Hunnebostrand - Ramsvikslandet (12 km) 
Väjern - Tullboden (18/21 km)

Hunnebostrand - Ramsvikslandet
Från Hunnebostrand går du via gångbron över till Ödby ö och fortsätter 
till svängbron över kanalen. Ramsvikslandet på andra sidan kanalen kallas 
ofta ”Klippornas rike” och ligger längst ut på Sotenäset. Efter bron viker 
leden av norrut och når längst i norr samhället Tångevik. Området är känt 
för sitt rika fågelliv.

Väjern - Tullboden
Starta vid Väjern strax norr om Kungshamn. Du vandrar söderut, tangerar 
Kungshamn och Klevekilens naturreservat, och över landsvägsbron till 
samhället Hovenäset. Härifrån rundar leden Örnefjorden. Vid Knutsvik 
delar sig leden, den ena grenen går via naturreservatet Bua hed, den andra 
via Örn, innan de går samman igen vid Tullboden strax innan färjeläget 
till Bohus-Malmön.

Att upptäcka
Sotekanalen (1), skiljer 
Ramsvikslandet från fastlandet. 
Klevekilen (4). Viken är formad i 
vinklar och har bildats genom att 
berget spruckit i olika riktningar.
Kungshamn (5) är Sotenäsets 
huvudort. Bua hed (6). 
Naturreservat med ljunghed,  
badstränder och vy över 
fjordlandskapet. 

Avstickare
Mor Lenas stuga invid Sotekanalen 
(2).Tryggö med bronsåldersröse 
och enligt sägnen Kung Tryggves 
grav (3) Tumlaren (7) badhus 
vid Väjern. Strandpromenad (8) 
från busstorget i Kungshamn, 
avslutas med trappa upp till 

Smögenbrons fäste. Smögen (9) 
med Smögenbryggan. Hållö och 
intilliggande Sälö (10) ligger inom 
naturreservatet Hållö med känd 
fyr och ett fyrtiotal jättegrytor. 

Övriga upplysningar
Busshållplats för Ramsvikslandet: 
Ramsviksvägen mellan 
Bovallstrand och Kungshamn, 
gå en km västerut för anslutning 
till stigen vid kanalbron. 
Busshållplatser sträckan Väjern-
Tullboden: hållplats Väjern, gå 
500 meter för anslutning till 
kuststigen: Tullbodens färjeläge, 
gå 300 meter mellan stigen 
och busshållplats. Kungshamn 
busstation, gå 600 meter och 
anslut stigen vid motionsspåren.
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Foto Joel Lind



Foto Pål Erik Jensen



Om platsen 
Ramsvikslandet är en miljö som vittnar om det bohuslänska 
klipphällslandskapet innan de flesta strandnära miljöer 
bebyggdes med sommarbostäder. Karaktäristiskt är de många 
stengärdesgårdarna som löper över hela landskapet. Denna ö 
tillkom när Sotekanalen byggdes under depressionen i början 
av 30-talet som ett av landets största beredskapsarbeten. Stora 
delar av ön har varit militärt övningsområde från 1950 och 
fram till slutet av 80-talet då det fick status som riksintresse 
och blev ett av Naturvårdsverkets instiftade naturreservat.
Ramsvikslandet bjuder på en rik flora och goda möjligheter till 
fågelskådning, särskilt då havsfågelskådning, läs mer om detta 
på www.soteguiden.se. En fin sandstrand finns i anslutning 
till Ramsviks Camping på nordöstra sidan.  Stanna gärna till 
vid bron och titta på alla fritidsbåtar som tar sig förbi kusten 
inomskärs genom Sotenkanalen.

Så hittar du hit
Det finns fem platser där man kan parkera med bil, varav 
Haby är störst med 30-40 platser. De övriga heter (från norr 
till söder: Tångevik (nära Ramsviks camping), Grosshamn, 
Fykan och Nötö. Närmaste busshållplats är vid väg 174 ca en 
km öster om bron över Sotekanalen. 

Tillgänglighetsfakta
Alla fem platserna har markerade handikapparkeringar. Vid 
Tångevik och Fykan finns toa men standarden på dessa är 
inte anpassade till handikappmått. Närmaste anpassade 
toalett finns vid campingplatsen. Klipporna är på flera håll 
mycket flacka och släta så det går att ta sig en bit ut från 
parkeringsplatsen med rollator eller rullstol. 

			 Ramsvikslandet
GPS Fykan 58,423136  11,241706

Foto Pål Erik Jensen
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Bohus Malmön (11 km) 

Kuststigen på Bohus Malmön leder runt hela ön. Den startar vid torget 
dit det finns bussförbindelse.  Längs östra sidan passerar du rester från 
stenhuggarepoken. Söderut leder stigen förbi  badvikar med klippor och 
sandstränder och genom skog fram till öns sydspets vid Draget. Där och 
längs hela öns västra sida passerar du rester från gamla stenbrott. Kvar 
finns kantiga obrukbara stenblock som samsas med mjuka rundslipade 
bergshällar. Stigen norrut på västsidan passerar flera stenbrott och även 
Smedjan, från öns stenhuggarperiod. På öns södra och norra delar passerar 
du bebyggelse från tidigare fiskeperioder. Längst i norr går leden över öns 
högsta punkt, Vestreruss, med utsikt över hav och skärgård.  

Att upptäcka
Rester efter flera gamla stenbrott 
finns runt hela ön liksom välord-
nade badplatser (1). Sveriges äldsta 
bevarade och ej flyttade smedja 
från stenhuggarperioden (2). Häst-
stenarna (3), upplag av skräpsten. 

Övriga upplysningar
För mer information se kommu-
nens hemsida www. sotenas.se. 
För planering av resa med buss se 
www.vasttrafik.se.
Busshållplatsen Bohus-Malmön 
ligger i direkt anslutning till 
stigen.

Foto Pål Erik Jensen
Foto Pål Erik Jensen
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    Maltes stig (4,5 km) 

GPS P-plats vid Saltkällan 58,4366819895  11,7029109397

Rödberget markerar den laxrika Örekilsälven som mynnar i Saltkällefjorden, 
en förgrening av Gullmarsfjorden. Här kan du vandra längs Maltes stig, 
en fristående rundslinga av Kuststigen.  Den 4,5 km långa stigen med 
start och mål vid parkeringsplatsen leder runt Rödberget och badstranden 
vid Saltkällefjorden. Längs leden finns informationstavlor, flera rastplatser 
och en sandstrand. Halvvägs ligger Åbacken med ett utsiktstorn. Stigen 
passerar förbi en större rastplats invid motorvägen E6 i lä för havsvindarna. 
Maltes stig anlades i början av 1990-talet av vandringsentusiasten Malte 
Nytorpe. Den var redan från början planerad för vandring i alla väder 
och av alla, oavsett om man är gammal eller ung, pigg eller svag. Utefter 
stigen har det tidigare bland annat funnits trankokeri, ångbåtsbrygga och 
en herrgård med stort jordbruk och många anställda. Idag finns där en 
småbåtshamn.

Att upptäcka
Örekilsälvens mynning har ett 
rikt fågelliv och rikt fiske. Särskilt 
laxfisket är mycket uppskattat. 
Längs leden finns ett antal platser 
med historisk anknytning som är 
beskrivna på informationsskyltar.

Avstickare
Invid stigen finns Nisses kulle med 
utsikt över fjorden och älvmyn-
ningen. Munkedal har bl.a. en 
smalspårig järnväg. Några kilo- 
meter öster om Munkedal ansluter 
Bohusleden, som löper genom 
Bohuslän från Hallandsgränsen i 
söder till Strömstad i norr. 

Övriga upplysningar
Mer information finns på 
www.munkedal.se och 
www.vastsverge.com/munkedal
www.maltesstig.se.

Så hittar du hit
Platsen ligger ca 3 km söder om 
Munkedals centrum. Du kan 
ta dig hit med bil och utgå från 
parkeringsplatsen strax norr om 
Saltkällans badplats eller från 
rastplatsen Saltkällan invid motor-
vägen E6. Närmaste busshållplats 
finns vid Saltkällans badplats.

Tillgänglighetsfakta
Utmed stigen finns många soffor 
och sittplatser skänkta av företag 
och enskilda personer. Vid rast-
platsen intill väg E6 finns toaletter 
varav en är handikappanpassad. 
Rastplatsen har också sittplatser 
med bord, en stor informations-
tavla och flera parkeringsplatser för 
handikappfordon.
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Foto Ingrid Karlsson
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Bergaleden på Hamburgö (2,5 km)  
Vettebergsleden i Fjällbacka (2,8 km)

Mellan Bovallstrand och Tanumstrand finns ingen sammanhängande 
Kuststig. Däremot finns två kortare rundslingor: Bergaleden vid 
Hamburgsund (Hamburgö) respektive Vettebergsleden vid Fjällbacka.  
Bägge lederna går i kustbandet med utsikt över vatten och skärgård. 

Bergaleden 
Leden utgår från färjeläget på Hamburgö och löper runt Hagberget. Leden 
är något kuperad och följer stigar och gamla vägar med bitvis vacker utsikt 
över sundet. Du passerar även ett gammalt stenbrott. Med hjälp av QR-
kod kan du under vandringen även lyssna till berättelser med spännande 
inblickar i samhällets historia. 

Vettebergsleden
Vandringen startar och slutar vid Ingrid Bergmans torg i Fjällbacka och 
passerar över Vetteberget. Du kan också starta från flera andra ställen. 
Trappor leder upp på berget. Terrängen är bitvis brant och kuperad.  
Genom berget löper den spektakulära Kungsklyftan som fått sitt namn 
efter kung Oscar II:s besök 1887. Klyftan är mer än 200 m lång och här 
spelades bl.a. delar av filmen Ronja Rövardotter in. Från Vetteberget har 
du storslagen utsikt över Fjällbacka och skärgården. Med QR-kod kan du 
lyssna på en historisk berättelse utefter vägen.

Att upptäcka
Samhället Hamburgsund, ett 
tidigare fiskeläge med genuin äldre 
bebyggelse (1). Fjällbacka, ett 
gammalt fiskeläge och senare säte 
för fiske- och stenindustri samt 
handel (2).

Avstickare
Veddö naturreservat, ett par km 
norr om Fjällbacka (3).  
Väderöarna, en liten och utsatt 
arkipelag 13 km väster om  

Fjällbacka. Hit går det båt från 
Fjällbacka.Tanums världsarvs- 
område med Vitlycke museum 
och mängder av hällristningar.

Övriga upplysningar
Till Hamburgsund och Fjällbacka 
finns bussförbindelser. Till Ham-
burgö finns linfärja. Toalett finns 
vid starten på Hamburgö. För mer 
information se www.tanum.se.
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Foto Elisabeth Holmqvist



Foto Elisabeth Holmqvist



Om platsen 
Strax söder om Fjällbacka centrum, på vägen mot Sälviks 
camping, ligger Badbergets kommunala badplats. Här finns 
klippor, brygga, sandstrand och en liten gräsmatta, vilket gör 
att hela familjen kan njuta av salta bad och allt det vackra som 
finns på denna plats.  Fjällbacka i Tanums kommun är en av 
Bohusläns mest populära  kustsamhällen och dess invånarantal 
mångdubblas under sommarmånaderna.

Så hittar du hit
Vettebergsleden passerar platsen. Det finns busshållplats vid 
kyrkan, samt parkering för bil i närheten.  Det är gång- och 
cykelavstånd  hit från Fjällbacka centrum. 

Tillgänglighetsfakta
En brygga med ramp har anpassats för personer som är 
rullstolsburna. Platsen har toaletter varav en handikapptoalett. 
En parkeringsplats har handikappmärkning.

Badberget Fjällbacka
GPS 58,593151  11,277767

Foto Elisabeth Holmqvist

Foto Elisabeth Holmqvist
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Att upptäcka
Grebbestad fiskeläge med Greb-
bestadsbryggan och Evert Taubes 
staty på torget (1).  Falkeröds 
hembygdsgård med kaffeservering 
och museimiljö sommartid (2). 
Greby gravfält från järnåldern (3). 
Valbrets grav, en hällekista från 
yngre stenåldern (4).

Avstickare
Stenhuggarstigen vid Sannäs,
 6 km norr om Grebbestad 
(5). Tanums världsarvsområde 
(UNESCO) med Vitlycke mu-
seum och Vitlyckehällen, en av 
landets största hällristningar (6). 
Vandringsleden vid Ryk runt tre 
hällristningsområden, 4 km söder 
om Vitlycke museum (7). 

TanumStrand - Torim (16 km)

Mellan Bovallstrand och TanumStrand gör Kuststigen som samlad led ett 
”hopp”. Här finns dock ett par rundslingor av stigen, vid Hamburgsund 
och Fjällbacka. (se karta 16). Som sammanhållen led börjar Kuststigen igen 
vid TanumStrand strax söder om Grebbestad. Leden följer havsstranden 
längs Grebbestadkilen in till och genom Grebbestads samhälle längs med 
väg 163. Strax efter Grebbestads kyrka viker leden in till höger, österut, 
från landsvägen. Efter en km passerar du Greby gravfält, ett av Sveriges 
vackraste och största gravfält med ca 200 gravar från järnåldern. Stigen 
fortsätter på grusvägar genom skog och odlingslandskap ytterligare  
3 km. På din väg mot Tanumshede korsar du järnvägen och passerar flera 
fornminnen. Genom samhället följer du Riksvägen upp till Lurvägen. Följ 
landsvägen ca 5 km där leden viker av mot höger på en mindre väg som 
löper parallellt med landsvägen mot Torim. 

Övriga upplysningar
Bussanslutning finns i Grebbestad 
och Tanumshede; tåganknytning 
finns vid Tanum station. Parkering 
och annan service finns i Greb-
bestad och Tanumshede. För mer 
information se www.tanum.se.
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Foto Pål Erik Jensen



Om platsen 
Strax söder om Grebbestad på vägen mot Fjällbacka ligger 
TanumStrands kommunala badplats. I närheten finns 
goda parkeringsmöjligheter, toaletter, samt grillplats med 
tillhörande bord anpassad för flera rullstolar. Här finns härliga 
stora gräsmattor, sandstrand och  flytbrygga en bit från 
stranden. Platsen ligger nära TanumStrands hotellkomplex 
där det finns restaurang och annan service.

	 	 TanumStrands badplats
GPS 58,670878  11,264276

Så hittar du hit
Det är nära till busshållplatsen TanumStrand och till 
parkeringsplatsen. Du kan givetvis även komma hit som 
vandrare och cyklist via Kuststigen. Härifrån leder Kuststigen 
vidare norrut.

Tillgänglighetsfakta
Platsen har handikappanpassad ramp och särskilt 
anpassade sittplatser.  Parkeringsplatsen har uppmärkt 
handikapparkering. Det finns även en handikapptoalett invid 
stranden. 

Foto Elisabeth Holmqvist



Om platsen 
Strax utanför Grebbestad på vägen mot Havstenssund ligger 
Edsviks kommunala badplats. Denna plats är mycket populär 
– det är en underbar oas med stora ytor och fint vatten.  
Platsen är ett bra utflyktsmål för hela familjen eftersom det 
finns sandstrand, stora gräsmattor, beachvolleybollplan, 
brygga och hopptorn. På stranden finns också en grillplats 
med stabila sittplatser. Ett stort bryggdäck sträcker sig utmed 
stranden med trappa ner till vattnet. På campingplatsen intill 
finns sommartid dusch, affär, minigolfbana, restaurang och en 
stor lekplats. För mer information se www.vastsverige.com/
sv/tanum. 

Så hittar du hit
Det är lättast att ta sig hit med bil men du kan också cykla och 
vandra. Kuststigen passerar 3 km från platsen. Vill du åka buss 
så får du hoppa av vid Grebbestad kyrka och promenera hit, 
eller ta bussen mot Havstenssund och gå av vid Edsvik. 

Tillgänglighetsfakta
Platsen har handikapptoalett, badramp, handikapparkering 
och anpassade sittplatser. På campingplatsen intill finns 
sommartid affär, minigolfbana, restaurang och en stor 
lekplats. Från parkeringsplatsen där det också finns skyltad 
handikapparkering finns en anpassad gångväg fram till strand 
och toaletter.  

Edsviks badplats
GPS 58,714678  11,231768

Foto Pål Erik Jensen

Foto Elisabeth Holmqvist
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Avstickare
Snarsmon, en bosättning som 
användes av resandefolket ända 
fram till början av förra seklet (1). 
Riksröse K, daterat 1835, delvis 
gulmålat och med kung Karl IV:s 
emblem (2).  Älgafallet, som utgör 
gräns mellan Norge och Sverige 
(3). Amunds Hatt, 179 meter 
över havet och högsta punkten i 
området med ett utsiktstorn på 
toppen (4). Inte långt därifrån 
finns Munkerödshillern, en stor 
och gedigen grotta även kallad 
Rövargrottan (5). Bohusleden, 
en 36 mil lång vandringsled 
från Hallandsgränsen i söder till 
Strömstad i norr, passerar genom 
området (6). 

Torim- Ejgdesjön  (26 km)

En kilometer norr om Torim följer du landsvägen som viker av åt höger, 
mot Ranebo. Efter 4 km, vid Svenseröd, viker du av till höger och följer 
vägen ytterligare 2,5 km fram till Ranebo friluftsgård. Härifrån utgår flera 
skid- och vandringsleder. Leden rundar sedan Nedre Bolsjön och passerar 
mellan flera sjöar innan den viker av norrut. På håll följer leden den 
långsmala sjön Långvattnet upp mot väg 164 vid Ejgde. Här vandrar du 
på en smal väg längs Ejgdesjöns östra strand. Vid sjöns nordspets anknyter 
Kuststigen till Bohusleden. 

Övriga upplysningar
Från Ejgdesjön kan du för nästa 
etapp alternativt välja att följa 
Bohusleden som löper i stort sett 
parallellet med Kuststigen fast på 
svenska sidan. Där Bohusleden 
korsar väg 165 vid Vassbotten 
följer du sedan landsvägen 
norrut över riksgränsen fram 
till rastplatsen vid Älgafallet. 
Bussanslutning finns vid 
Vassbotten och Ejgde.     
För mer information se 
www.tanum.se.
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Foto Elisabeth Holmqvist



Foto Elisabeth Holmqvist



Om platsen 
Ranebo Friluftsanläggning ägs av Tanums kommun och 
ligger i ett naturskönt område vid kanten av Bolsjön  
ca 15 km öster om Tanumshede. Storstugan och de tillhörande 
övernattningsstugorna går att hyra genom Tanums kommun 
för privata arrangemang eller läger. Även kanoter finns att hyra. 
Det finns ett stort område för vildmarksliv med tältplatser och 
torrclosett. Grillplatser finns iordningställda både vid sjön och 
uppe vid stugan. Vintertid är Ranebo ett populärt utflyktsmål 
med skidspår, pulkabacke och fiske. För bokning och mer 
information se www.tanum.se. Vid anläggningen finns 
klipphällar, brygga och en strand så alla, ung som gammal, kan 
ta sig ett dopp. Ett brett och stabilt trädäck sträcker sig utefter 
berget invid sjön. Här finns möjlighet för alla att promenera, 
grilla och fiska (fiskekort gäller i hela sjön).

Så hittar du hit
Till Ranebo tar du dig med buss, bil eller till fots. Kuststigen 
passerar Ranebo på sin väg upp mot Norge, så Ranebo är 
ett fint ställe som start, mål eller rastplats för din vandring. 
Närmaste busshållplats heter Svenseröd. För mer information 
se www.vastsverige.com/tanum. 
 

Tillgänglighetsfakta
Det finns handikapptoalett i Storstugan som ligger ca 
50 m från sjön. Intill trärampen och grillplatsen finns 
en handikapparkering som är belyst.  Utefter vattnet har 
anpassade bänkar och sittplatser placerats ut.  Det finns också 
en flytbrygga med sittplats för t ex fiske dit man kommer på 
en kort anpassad stig. 

			 Ranebo
GPS 58,797756  11,436083

Foto Elisabeth Holmqvist



N

0
0,

5
1

2 
km

En
 c

m
 p

å 
ka

rt
an

 m
ot

sv
ar

ar
 

50
0 

m
 p

å 
m

ar
ke

n

K
ar

t 1
9



 19
Ejgdesjön – Iddefjorden/Berby (14 km)

Kyststien gjennom Halden kommune er totalt ca. 70 km lang. Den 
starter ved Ejgdesjön, går via Elgåfossen i Enningdalen og slutter i 
Røsneskilen. Langs stien er det flere informasjonstavler. Stien passerer 
ved Elgåfossen, en stor foss som utgjør grensen mellom Norge og Sverige. 
Deretter strekker den seg gjennom Enningdalen ned mot Berby og møter 
Iddefjorden i et fantastisk fjord- og elvelandskap. Stien følger for det meste 
Enningdalsvassdraget som drenerer både Kornsjøene og Bullaren.

Å oppdage
Elgåfossen (1), 46 m høy. Høyeste foss i både Østfold og Bohuslän. Berby 
Herregård (2).

Øvrige opplysninger
Parkering finnes ved Elgåfossen og Berby, samt Ejgde på svensk side. For 
mer informasjon se www.halden.no. Informasjon om kollektivtrafikk 
finnes på www.ostfold-kollektiv.no.

Alternativt Ejgdesjön – Idefjorden längs Bohusleden

Vid Ejgdesjöns norra spets kan du som alternativ till Kuststigen på 
norska sidan, välja att vandra på svenska sidan. Bohusleden, med orange 
markering, löper parallellt med riksgränsen norrut mot Krokstrand. Leden 
går via Vammensjöarna och genom myrlandskapet vid Ekelidvattnet. Här 
viker leden av norrut  och passerar över Tolvmanstegen, en bergplatå med 
säregen hällmarksskog och myrmarker. Vid Allemarken finns vindskydd 
och grillplats. Från Håvedalen följer leden bl.a. en gammal tullstig. Vid 
Husebotjärnen får du fin utsikt ända bort till havet i väster. Det bär brant 
ner mot Idefjorden där Kuststigen anknyter från norska sidan.

Att upptäcka
Snarsmon (3), en tidigare boplats för resandefolket. Tolvmanstegen(4), ett 
naturområde som kännetecknas av vildmarkskänsla. Från Vindparken (5), 
högsta punkt på sträckan får du milsvid utsikt. Badsjön Sandvattnet (6) 
med vindskydd och grillplats. 

Övriga upplysningar
Bussanslutning finns vid Ejgde och Krokstrand. För mer information se 
www.stromstad.se och www.vasttrafik.se.
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Iddefjorden (Berby) – Petersburg (11 km)

Fra Berby ved Iddefjorden følger du kyststien langs fjordens østre side på 
gamle ferdselsårer til Bakke. Stien går gjennom et landskap som har vært 
befolket i årtusener. Etter Bakke forlater stien fjorden og følger Karl den 
XIIs vei gjennom skog og kulturlandskap, frem til Petersburg. Langs stien 
er det tydelige tegn etter de historiske steinhuggerområdene som forsynte 
Norge og Europa med stein til gater og monumenter. Ved Rødhella finner 
du et 100 år gammelt jernbanespor for granitttransport. Det er flere spor 
etter driften, bl.a. lokomotivstall og smøregrav.

Å oppdage
Folkåa natureservat og fiskeørnens stadige jakt på mat innerst i 
Iddefjorden (1).

Øvrige opplysninger
Du kan alternativt velge å gå over på svensk side ved Berby. Her følger du 
vestsiden av Iddefjorden frem til Svinesund der en på nytt møter kyststien 
fra Halden. Det at kyststien i Halden, Strömstad og Bohusleden faller 
sammen, gjør det mulig å vandre rundt Iddefjorden.

Idefjorden – Ramberget (15 km)
På den svenska sidan följer stigen inledningsvis Bohusleden längs 
Idefjordens västra sida, genom det gamla stenhuggarsamhället Krokstrand 
och vidare upp på Löveråsfjället med Bohusläns högsta punkt 222 m.ö.h. 
Här viker Bohusleden, orange markering, av västerut till Strömstad men 
Kuststigen fortsätter norrut och brant ner igen mot Idefjorden. Leden 
följer sedan omväxlande vägar och stigar i kuperad terräng via Hällesmörk 
upp på Ramberget.

Att upptäcka
Krokstrand (2) med minnen från stenhuggeriepoken. På Björnerödspiggen 
(3) finns vindskydd, grillplats, utsiktstorn och bronsåldersröse. Galärvägen 
(4), transportled för 12 fartyg som drogs mellan Strömstad och Hälles-
mörk vid Idefjorden under slutskedet av Karl XII:s krig mot Norge 
1718. Ramberget (5) med rester från stenhuggarepoken och en gammal 
transportväg för hästkärror.

Övriga upplysningar
Bussanslutning finns vid Krokstrand. För mer info se www.stromstad.se.
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Petersburg - Svinesund - Røsneskilen (43 km)

Etter Petersburg kommer du ut av skogen og ut på Iddesletta hvor du 
kan ta en avstikker til Idd middelalderkirke. Ved Ystehede og Skriverøya 
finnes mange bademuligheter. Fra Knardal vandrer man inn i Fredriksten 
festningsområde. Deretter går stien ned til Indre Havneområde. Her kan 
Gateway Halden besøkes i Gamle Tollboden (Halden Turist). Kyststien 
fortsetter så langs havnepromenaden frem til Remmen og Rød Herregård. 
Strekningen Remmen – Svinesund er 12 km lang og går først gjennom 
den vernede Remmendalen med løvskog og rikt fugleliv. Fra Høyskolen 
i Østfold og frem til Isebakke går stien langs riksveien der du passerer 
gårdsanlegget på Sorgenfri. Fra Isebakke vandrer du på stier frem til 
Svinesund. Strekningen Svinesund – Sponvika – Røsneskilen er 12 km 
lang, og går langs ytre del av Iddefjorden ned mot Sponvika. Herfra vender 
stien nordover til Røsneskilen og Sarpsborg grense.

Ramberget - Svinesund (16 km)
Från Abborrtjärn på Ramberget går Kuststigen ner mot Idefjorden till 
Hälle. Stigen följer här fjorden för att därefter snirkla sig över höjderna 
öster om Svinesund. Sista biten går längs Idefjordens strand till gamla 
Svinesundsbron. Härifrån fortsätter Kuststigen in i Norge. Vissa ledavsnitt 
passerar genom mycket kuperad terräng.

Å Oppdage / Att upptäcka
Fredriksten festning (1). Halden sentrum med flott bebyggelse (2) og Rød 
Herregård (3). Vakre Kjeøya med gamle forsvarsanlegg i Sponvika (4). 
Røysa på Røsnesåsen og ”Kongegraven”(5). Gamla Svinesundsbron (6), 
en mektig granittbro i dag klassifisert som veiminne.

Avstikkere / Avstickare
Berg Middelalderkirke (7). Svinesundsområdet (8) med spår av gamla 
befästningar, både från Karl XII:s tid och 2:a världskriget. Dragonkullen 
(9), 3 km öster om Gamla Svinesundsbron.

Øvrige opplysninger / Övriga upplysningar
For mer informasjon se www.halden.no og www.stromstad.se. Info om 
kollektivtrafikk på www.ostfold-kollektiv.no og www.vasttrafik.se.
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Björnerödpiggen - Strömstad (22 km)

Från Björnerödpiggen (se karta 20) går Bohusleden ända ner till Strömstad 
och havet. Det är en lätt vandring i skogsterräng och i ett varierat landskap 
med många fornlämningar längs leden. Kuststigen gör där en slinga ute på 
den natursköna halvön Nötholmen och på Nord-Långö dit det går turbåt 
sommartid. En kustnära promenadstig finner du också mellan Kebal och 
Seläter.

Att upptäcka
Bohusleden passerar hällristningar 
vid Massleberg och Jörlov (1). 
Vid Grönehög finns ett gravfält 
från järnåldern med Bohusläns 
största gravhög (2). Strax före 
Grönehög finns en rastplats med 
fin utsikt och vid Rogstahillern 
(3) hittar du en annan fin 
rastplats. Nord-Långö (4) är ett 
naturreservat i Strömstad skärgård 
med bad, strövområden och café 
sommartid. På ön ligger sten- och 
blomsteranläggningen Alaska  som 
uppfördes på 1930-talet av den 
då 60-åriga Hilma Svedahl. Hon 
återvände till hembygden efter ca 
30 år i Amerika där hon levt ett 
strapatsrikt liv som guldgräverska 
i Alaska. På Nötholmen (5) 
finner du markerade strövstigar i 
omväxlande skog och strandnära 
miljöer.  På västsidan finns en 
rastplats med vindskydd och 
grillplats. Längs stränderna hittar 
du fina möjligheter till bad. 
Mellan Nötholmen och Seläter lite 
längre norrut går Strandstigen, en 
del av Kuststigen. 

Avstickare
Blomsholm är ett av områdets 
mest storslagna besöksmål. Här 
finns Sveriges tredje största 
skeppssättning och en domarring 
med café och utställning 
sommartid (6). I havet väster om 
Strömstad ligger Kosteröarna. 
Öarna är naturreservat och 
omges av Sveriges första marina 
nationalpark. Här finns fina 
vandringsmöjligheter med flera 
mil markerade leder. Mellan öarna 
finns en linfärja. Till Kosteröarna 
avgår färjor från norra hamnen i 
Strömstad.

Övriga upplysningar
För mer information se 
www.stromstad.se. Strömstad 
har tågförbindelse söderut mot 
Göteborg. Bussanslutning finns 
i Krokstrand två km söder om 
Björnerödpiggen. För båt, buss-
och tågförbindelser se 
www.vasttrafik.se.
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Om platsen 
Den kommunala badplatsen Skurveskär är ett litet skär söder 
om Strömstads segelsällskap lokaler en bit ut i vattenområdet 
Galejan sydväst om stadskärnan. Fram till skäret kan man 
promenera på en lång bryggförbindelse från land längs med 
det båtplatsområde som ligger i skydd av skäret. Här finns ett 
stort trädäck med sittplatser, badstege och utedusch. Platsen 
ligger strax söder om tilläggningsplatsen för bilfärjan mot 
Sandefjord i Norge.

Så hittar du hit 
Det finns en avgiftsbelagd parkeringsplats invid bryggan 

Skurveskärs badplats
GPS 58,927689  11,168976

och det är promenadavstånd (ca 500 m) in till Strömstads 
centrum och järnvägsstation. Närmaste busshållplats finns 
invid Sandefjordsfärjan nordost om badplatsen. Kuststigen 
passerar 1,8 km från platsen vid Nötholmen.

Tillgänglighetsfakta
Det finns ledstråk, avåkningsskydd och ramper upp från 
bryggan. Dessa uppfyller inte den rekommenderade lutningen 
men kan enkelt klaras av om du har ledsagare med. Det finns 
handikapparkering inom parkeringsområdet. Toalett finns i 
närliggande restauranger och kaféer. 

Foto Elisabeth Holmqvist



Om platsen 
Seläter ligger 6 km nordväst om Strömstad invid havet 
med vacker utsikt mot väster. Detta är en av stadens större 
kommunala badplatser. Här finns såväl sandstrand som 
gräspartier, brygga, hopptorn, dusch och ramp. Några meter 
upp från stranden finns sommarkiosk med sittplatser, varav 
några har anpassning för rullstolar. För mer info se 
www.stromstad.se.

Så hittar du hit 
Det går utmärkt att komma hit med cykel på cykelväg från 
centrum, eller till fots längs den markerade leden. Kuststigen 
passerar alldeles intill. Lokalbuss från Strömstad stannar 
vid busshållplatsen Seläters Camping ungefär en km från 
badplatsen. Se www.vasttrafik.se för mer information. 
Kommer du med bil, sväng vänster vid färd norrut från väg 176 
in på Ringvägen, ta sedan av mot Bäckevägen. Avgiftsbelagda 
parkeringsplatser ca 100 m från kiosken.

Tillgänglighetsfakta
Intill kiosken finns toaletter inklusive en handikapptoalett. 
Hårdgjord utjämnad stig och ramper för bekväm förflyttning 
finns för att komma ner i vattnet, upp till kiosken och till 
sittplatsen. Övernattningsmöjligheter och annan service 
finns vid närbelägna Seläters Camping. Det finns uppmärkt 
handikapparkering vid kiosken.

Seläters havsbad
GPS 58,927689  11,168976

Foto Elisabeth Holmqvist

Foto Elisabeth Holmqvist



Om platsen 
Detta är en inbjudande badplats som vetter mot söder invid 
det smala sundet ner mot Hålkedalskilen söder om Strömstad. 
Den har sandstrand, stor gräsbacke, brygga med hopptorn, 
utedusch och toalett. För mer info se www.stromstad.se.

Så hittar du hit  
Denna kommunala badplats ligger ca 1,5 km söder om 
Strömstad. Det går alltså utmärkt att gå eller cykla hit. 
Kuststigen passerar ca 3,3 km från platsen. Det finns även 
bilparkering (långtidsparkeringen några hundra meter bort) 
samt handikapparkering invid stranden. Åk även gratis 

Hålkedalens badplats
GPS 58,928043  11,179962

pendelbuss från centrum fram  till hållplatsen Hålkedalens 
långtidsparkering. Från hållplatsen till badplatsen är det 
endast några hundra meter.

Tillgänglighetsfakta
Backen ner mot vattnet är utplanad och har stabilt 
ytmaterial men är fortfarande något brant. Badplatsen 
saknar handikapp-toalett. Bryggan är försedd med ramper. 
Övernattningsmöjlighet och annan service kan fås på 
Strömstads camping som ligger nära badplatsen.

Foto Elisabeth Holmqvist



Om platsen 
Strömsdalen är en grön lummig oas mitt i Strömstad. I denna 
vackra dalgång finns ett bestånd av äldre uppväxta lönnar, alar 
och björkar planterade under 1800-talet. Parken omges på 
båda sidor av typiska slätslipade bohuslänska bergshällar och 
sluttar ned mot det vackra Strömsvattnet. Genom området 
flyter en bäck som passerar en röd japansk bro och mynnar ut 
i en damm. Ett tusental exotiska växter från bl.a. Kina, Japan, 
Sikkim, Europa och Amerika har planterats. Här finns bl.a. 
hundratals azaleor, rhododendronarter och magnolior i olika 
färger. För mer information om parken se www.stromstad.se.

Så hittar du hit  
Parken ligger på ca 10 min promenadavstånd från Strömstads 
centrum.  Det går även att parkera med bil utanför parken. 

Tillgänglighetsfakta
I parken finns hårdgjorda promenadstigar samt anpassade 
sittgrupper. Lutningen är på vissa ställen något hög så därför 
rekommenderas ledsagare. Parken har inga allmänna toaletter. 
Handikapparkering finns i parken.

Strömsdalen
GPS 58,938313  11,17949

Foto Elisabeth Holmqvist
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Kosteröarna

Kosterarkipelagen med de båda huvudöarna Nordkoster och Sydkoster 
ligger längst västerut i Sverige. Den djupa Kosterfjorden skiljer ögruppen från 
den övriga skärgården och fastlandet. Bergspartier dominerar landskapet 
och från toppen av Kosterbonden, 59 möh, har man en hänförande utsikt 
över skärgårdslandskapet. Inlandsisen har avsatt mäktiga klapperstensfält. 
Det största finns på Nordkoster, där man kan se spår av äldre strandlinjer. 
Det gynnsamma klimatet med milda vintrar och solrika somrar gör att 
floran är mycket artrik. På öarna finns runt 300 bofasta personer. Fiske, 
jakt och jordbruk är fortfarande viktiga näringar men många arbetar med 
besöksnäringar eller pendlar till fastlandet. 

I september 2009 invigdes Kosterhavets nationalpark som omfattar 
omkringliggande havsområden. De innehåller havsmiljöer och arter som 
är unika för vårt land. På den angränsande norska sidan ligger systerparken 
Ytre Hvaler. Vid Ekenäs brygga på Sydkoster ligger Naturum Kosterhavet. 
Här finns filmer, böcker, broschyrer och visas bildspel som ger information 
om nationalparken.

På Kosteröarna finns ett vittförgrenat nät av vandringsleder. Ledernas 
längd varierar mellan 2 km och 7 km. Lederna är väl utmärkta och knyter 
an till varandra så att du lätt själv kan kombinera ihop en egen variant 
med längd och innehåll. Startpunkter är vid de bryggor som angörs 
av Kostertrafikens båtar: Västra bryggan och Vättnet på Nordkoster, 
Långagärde; Ekenäs eller Kilesand på Sydkoster.Daglig kollektivtrafik med 
båt finns till Strömstad. Sundet mellan Nord- och Sydkoster trafikeras av 
en liten linfärja. Information om båttrafik finns på www.vasttrafik.se. För 
mer information se www.stromstad.se och www.kosterhavet.se.

Foto Sven Andersson
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Vesterøy
Guttormsvauen - Kuvauen (5 km) 

Kyststien går fra parkeringsplass ved fylkesvei 473 og følger merket sti ut 
til badeplassen i Guttormsvauen. Her kan du følge merket sti over fjellet 
til Kuvauen. Kuvauen er en gammel fiskehavn med flere vernede sjøbuer. 
Her finnes en gammel losutkikk med fantastisk utsikt til Ytre Hvaler 
nasjonalpark. Fra Kuvauen er kyststien merket til parkeringsplass ved 
fylkesvei 473. Gode parkeringsmuligheter finnes både ved Kuvauen og 
Guttormsvauen. 

Asmaløy 
Åsebu - Vikerhavn (9 km)

Stien starter ved Åsebu og følger sjøkanten til Brattestø. Her kan du gå 
mot Huser og en rundtur tilbake til Åsebu (4 km). Videre kan du gå forbi 
Brattestø marina mot syd til Pikesten fyr, hvor du ser ut mot Akerøy fort. 
Videre går stien østover forbi Huserstø og Skipstadkilen og dreier sør til 
Vikerhavn. Det er også mulig å starte ved Skipstadkilen, ta stien om Huser 
og en rundtur tilbake til Åsebu.

Å oppdage
Området har stort biologisk 
mangfold med mange rødlistede 
arter av blomster, fugler, 
sommerfugler og andre insekter. 
På Asmaløy er det registrert over 
900 sommerfuglarter. Størstedelen 
av kyststien på Asmaløy ligger 
innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark. 
Langs stien finner du mye 
informasjon om landskapet, 
naturen og kulturhistorien.

Avstikkere
Akerøy fort er mulig å nå med 
egen båt (1).

Øvrige opplysninger
Store deler av stien følger 
sjøkanten og er noen steder 
utfordrende på grunn av mye 
rullestein. Det er mange små 
strender og gode muligheter 
for å bade. Parkering ved 
Åsebu (v/fylkesvei 108) og 
Vikerhavn, busstopp ved Åsebu 
og Hvalertunnelen vest. Merket 
sti vestover fra tunnelen til 
Skipstadkilen.
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Om plassen
Åsebu er et vakkert friluftsområde med fin utsikt, mulighet for 
å bade, fiske og gå tur.  Det er merket 7 km kyststi, rundtur, 
inn i Ytre Hvaler nasjonalpark. Her finnes informasjon om 
geologi, fugler, planter og landskap langs stien. Det er satt 
ut en U-turn hvor du kan høre fuglelyder og få informasjon 
om lyngheilandskapet. Nede ved sjøen er det rasteplass med 
bord og benker. For mer informasjon se www.ytrehvaler.no 
og www.hvaler.kommune.no. 

Hvordan tar du deg hit?
Parkeringsplassen ligger inntil fylkesvei 108 som er 
utgangspunkt for kyststien. Det er god bussforbindelse fra 
Oslo, Fredrikstad og Skjærhalden. Bussholdeplassen heter 
Åsebu. Du kan følge Kyststien fra Åsebu til Vikerhavn. Her 
finnes en stor informasjonstavle.

Tilgjengelighetsfakta
Parkeringsplassen har to oppmerkede plasser for handikappede 
og turstien ned til sjøen er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det 
finnes sitteplasser med bord tilpasset rullestoler. På sommeren 
er det lagt ut rullestolmatter på stranda, slik at du kan trille 
ut i sjøen. 

Åsebu
GPS 59,068524  10,933864

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen
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Søndre Sandøy 
Nedgården - Stuevika (3 km)

Søndre Sandøy er en bilfri øy med god rutebåtforbindelse til Skjærhalden, 
Herføl og Nordre Sandøy. Stien starter ved fergeleiet på Nedgården. Dette 
er en rundtur via Rød til Stuevika bade- og teltplass, tilbake til Nedgården, 
gjennom rolig og vakkert kulturlandskap. Kyststien følger hovedveien på 
øya.
Avstikkere / Øvrige opplysninger
Du kan gå nordover fra Nedgården til Gravningsund og ta rutebåt tilbake 
til Skjærhalden. Det ligger en kafé på Nedgården: Café Oline. For mer 
informasjon se  www.hvaler.kommune.no.

Kirkøy
Skjærhalden - Grønnebakke (10 km)

Stien starter på Skjærhalden torg og går gjennom gammel trehusbebyggelse 
nordover mot Hvaler Rådhus. Videre fortsetter stien ned mot friområdet 
Storesand som er Østfolds flotteste badestrand. Du kan også velge å gå i 
mer kupert terreng via Homlungen til Storesand. Stien fortsetter vestover 
til friområdet Ørekroken og derfra ut mot Rødshue hvor den passerer 
Rødshue skulpturpark. Fra Rødshue går stien nordover til Grønnebakke 
og østover opp mot Hvalertunnelen.
Å oppdage 
Stedet har en rik historie med minnesmerker fra skiftende epoker; brons-
ealderrøyser, hustufter fra middelalderen, middelalderkirke, naturreservat, 
rester fra steinhoggervirksomhet, Rødshue skulpturpark og Homlungen 
fyr.
Avstikkere
Det er kort vei til Arkimedesskruen, Arekilen naturreservat og til Hvaler 
Kirke. Det er også fergeforbindelse til de østre øyene og Strømstad i Sverige 
fra Skjærhalden.
Øvrige opplysninger
Det finnes parkering og gjestehavn ved Skjærhalden torg. Parkering er også 
mulig ved Hvaler Rådhus, Hvaler Kirke, Storesand og ved flere mindre 
friområder.  Muligheter for telting finnes ved Storesand og Akerøya. Det 
er bussforbindelse mellom Oslo, Fredrikstad og Skjærhalden. For mer 
informasjon se www.hvaler.kommune.no.
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Om plassen
Kroksand er en fin sandstrand i sentrum av Skjærhalden med 
gode bademuligheter og stor badebrygge. Stranda ligger med 
kort vei til butikker, kafeer og et yrende folkeliv. På torget 
ligger Ytre Hvaler Nasjonalparksenter. For mer informasjon se 
www.ytrehvaler.no og www.hvaler.kommune.no. 

Hvordan tar du deg hit?
Det er god bussforbindelse fra Fredrikstad og Oslo. Kyststien 
passerer forbi Kroksand og det er merket rundturer i området. 
Fra Skjærhalden er det rutebåtforbindelse til de Østere Øyer i 
Hvaler og til Strømstad.

Tilgjengelighetsfakta
Det er parkeringsplasser resevert for handikappede ved torget 
og ved rådhuset. Stranda har sitteplasser, baderampe og stor 
badebrygge med fiskemuligheter. Handikaptoalett finner du 
i samme bygning som Nasjonalparksentret (Kornmagasinet) 
og i restauranter.

Kroksand badeplass
GPS 59,025118  11,037073

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen



N

0
0,

5
1

2 
km

En
 c

m
 p

å 
ka

rt
an

 m
ot

sv
ar

ar
 

50
0 

m
 p

å 
m

ar
ke

n

K
ar

t 2
6



 26
Røsneskilen - Skjærviken (15 km)
Ullerøyveien - Revbukta (5 km)
Talberg - Skjærviken (2,5 km)

Kyststien i Sarpsborg kommer i sør inn fra Halden via bro over Røsneskilen. 
Langs stien i Sarpsborg er det satt opp ni store informasjonstavler. Ved 
starten innerst i Røsneskilen følger kyststien grusveier i kulturlandskapet 
fram til Grimsøyveien. Fra Grimsøyveien følges gårdsvei til Åkento og 
Holstangen. Derfra går kyststien gjennom skogsterreng til det nedlagte 
bruket Moa. Etter Moa krysses Ingedalsbekken, før stien igjen svinger inn 
i skogen med retning Bussevika og Løkkevika. Fra Løkkevika følger du 
veien mot Gressdal, og videre inn på skogsvei som stopper ved Feklova. 
Herfra følger traséen skogstier gjennom kupert terreng til Sildevika. 
Fra Sildevika til badeplassen i Sandvika går det på både sti og vei. Ved 
badeplassen i Sandvika og i Høysand er det gode parkeringsmuligheter. 
I Sandvika er det toalettbygg og to grillplasser. Fra Høysand til innerst 
i Horneskilen passerer kyststien blant annet Feriehjemmet badeplass 
og campingplass. På Ullerøyhalvøya går den lengste sammenhengende 
strekningen fra Ullerøyveien til Revebukta - en strekning på ca. 5 km. Fra 
Skjærviken (grensen til Fredrikstad) er stien merket ca. 2,5 km sørover til 
Talberg. Derfra må en følge vei rundt om Grønnerød for å komme fram til 
Revebukta. Ved Revebukta er det både campingplass og badeplass.

Avstikkere
Løkkevika badeplass (1). Skjærbergkilen, utsiktpunkt (2). På det høyeste 
punktet mellom Løkkevika og Høysand, rett nord for Gressdal, går 
det merket sti til Jørstadmyra naturreservat, et spesielt myrområde (3). 
Høysand badeplass (4).
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Om plassen
Kålvika er en del av Øketangenområdet langs Oslofjorden 
helt sør i Sarpsborg kommune. Ved hjelp av statlige, fylkes-
kommunale, kommunale og EU-midler er det gjort store 
forbedringer i dette området. Det er gode bademuligheter, 
både fra sandstrand og svaberg. For mer informasjon se 
www.sarpsborg.com.

Hvordan tar du deg hit?
Det er mulig å sykle til Kålvika, men de fleste kommer med bil. 

Kålvika
GPS 59,118519  11,194189

Fra Sarpsborg er det ca 20 km hit.  Nærmeste bussholdeplass 
ligger på Kålvikveien, omtrent 1 km nord for plassen. Kyststien 
passerer ca 3 km fra stedet.

Tilgjengelighetsfakta
Badeplassen Kålvika har en stor parkeringsplass med reserverte 
plasser for handikappede. Toalettbygg med handikapptoalett 
finnes like ved stranden. Her er det også satt opp grill og 
tilpassede sitteplasser.  

Foto Pål Erik Jensen



Om plassen
Storedal Kultursenter er et park- og kulturanlegg i naturskjønne 
omgivelser i Skjeberg utenfor Sarpsborg. Anlegget er skapt 
av kunstnere, naturvitenskapsfolk og hagearkitekter til et 
kulturanlegg for opplevelse av natur og kunst – for alle 
mennesker – og spesielt lagt til rette for synshemmede. Den 
botaniske delen av anlegget kan sees og føles i bekvem høyde, 
omtrent 80 cm over bakken.  Den botaniske hagen har skilt 
med blindeskrift, latin og norsk, og med sine over 200 ulike 
planter er dette en viktig del av anlegget. Plassen har også 
en 19,5 m  høy lydskulptur, en helleristningsutstilling og et 
amfiteater. For mer informasjon se www.ostfoldmuseene.no.

Hvordan tar du deg hit?
Gården Storedal ligger i Skjeberg, 8 km fra Sarpsborg og 12 
km fra Fredrikstad. Den ligger ved fylkesvei 110, 5 km vest 
for E6. Nærmeste bussholdeplass ligger 3,5 km fra Storedal. 
Utflukter til stedet ordnes ofte av ulike blindeforeninger eller 
andre organisasjoner. Kyststien passerer 1km fra Storedal. 

Tilgjengelighetsfakta
Storedal kultursenter er spesielt tilrettelagt for synshemmede, 
og har høy tilgjengelighet og allmenn interesse. Det er skilt om 
alle aktiviteter på blindskrift og på norsk. Handikapptoalett 
finnes. Det er en sommeråpen kafeteria på området. 

Storedal kultursenter
GPS 59,223701  11,107264

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen



Om plassen
Dusa er en av de fineste badeplassene langs Sarpsborgs 
kystlinje. Friområdet dekker et meget stort område med både 
svaberg og sandstrender. I området finnes mange mindre øyer. 
Flere av disse er tilknyttet med bruer. For mer informasjon se 
www.sarpsborg.com. Kyststien passerer 3 km unna.

Hvordan tar du deg hit?
Dusa ligger på Grimsøya helt sør i Sarpsborg kommune. Det 
er skiltet til Grimsøya fra fylkesvei 118. På Grimsøya følger 
du videre skilting til Dusa. Nærmeste bussholdeplass ligger  
4 km unna. 

Dusa badeplass
GPS 59,133593  11,175671

Tilgjengelighetsfakta
Til hovedøya er det bra adkomst for alle. Det er en stor 
parkeringsplass med reserverte plasser for handikappede.  
Toalettbygget finnes bare 10 m fra parkeringsplassen, og 
grusveien og brua over til hovedøya er tilrettelagt for funk-
sjonshemmede. 

Foto Pål Erik Jensen



Om plassen
Ullerøy leirskole har en ideell beliggenhet ved Bukkholmen, 
mellom fornminner, krigshistorie og herlig natur i strandbeltet 
ved Skjebergkilen. Til leirskolen hører også vikingskipet 
Visund. Det er leirskoleaktivitet her på våren og høsten, men 
området er tilgjengelig for alle hele året. For mer informasjon 
se www.sarpsborg.com.

Hvordan tar du deg hit?
Ullerøy leirskole ligger på Ullerøyhalvøya. Det er skiltet fra 
Ullerøyveien (fylkesvei 590). Nærmeste bussholdeplass er  
1 km unna. Kyststien passerer 200 m nord for plassen.

Tilgjengelighetsfakta
Det er en stor parkeringsplass med reserverte plasser 
for funksjonshemmede, og det er et nytt toalettbygg 
like ved badeplassen. En grillplass med sittegrupper for 
funksjonshemmede er anlagt like ved hovedbygningen. 
Nærmeste spisested er ved Karlsøybrua 1,5 km unna. 

Ullerøy Leirskole
GPS 59,14793  11,12482

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen
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Skjærviken - Gressvik fergeleie (17 km) 

Kyststien kommer inn i Fredrikstad fra Sarpsborg ved Skjærviken. Det 
første stykket går traséen på gang- og sykkelvei og passerer et område rikt på 
fornminner. Derfra går stien på offentlige veier frem til Porsmyr hvor den 
går inn på stisystemet i Østsidemarka. Kyststien passerer Torsnesveien ved 
Ulfeng. Her er det mulig å gjøre en kort avstikker til en jettegryte. Kyststien 
fortsetter til Gansrød, hvor det er utsikt over Øra naturreservat. Det er 
også skiltet en avstikker til fugletårnet. Stien fortsetter forbi Kongsten fort, 
gjennom gamlebyen til fergeleiet. Herfra går det ferge til Kråkerøy, hvor 
det er en 27 km lang kystistirunde på gangveier og skogstier. Stien passerer 
en rekke utsiktspunkter og fornminner. Det er også en rundslynge på 
Kjøkøya, den ytterste øya i Fredrikstad kommune. Hovedtraséen fortsetter 
fra Gressvik fergeleie. Fergeturen tar deg gjennom Fredrikstad sentrum, 
hvor det finnes gode muligheter for mat og overnatting.

Å oppdage
Hunnfeltet i Skjærvikområdet 
er en oldtidspark med hulveier, 
steinsettinger og gravplasser med 
oppreiste steiner (1). Kongsten 
fort i Gamlebyen (2). Øya Isegran 
(3), ”Steinhula” steinalderboplass 
(4), ”Lunderamsa” Østfolds største 
gravrøys (5), Kjøkøy og Skams 
Klove (6), byferge over og langs 
Glomma med flere anløp (7).

Avstikkere
Øra fuglekikkertårn og nettverk av 
turstier på Kråkerøy (8). Avstikker 
til Sprinklet i Onsøy  med flott 
utsikt mot sentrum. Løypa er lett 
tilgjengelig fra Rød skole eller via 
Rød planteskole.

Øvrige opplysninger
Parkering finnes bl.a. på 
Hunnfeltet i Skjærviken, 
Gamlebyen, Fredrikstad sentrum, 
Isegran og Tangen, Kjøkøy og 
Gressvik. Vinterstid kjøres det 
hvert år opp skispor på kyststien 
fra Enhuus til Bjørnevågkilen 
på Kråkerøy, samt på turstien 
til Sprinklet i Onsøy. For mer 
informasjon se  
www.fredrikstad.kommune.no.
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Om plassen
Innerst i Thorsøkilen ligger Hunnebunnen med den tilrettelagte 
badeplassen Vispen. Her finner du sandvolleyballbane, 
leke- og grillplass, og i nærområdet ligger det flere spor fra 
bronsealderen og tidlig jernalder. Fra Vispen går det en 
merket tursti til bygdeborgen på Ravneberget hvor du får en 
praktfull utsikt over hele det ytre kystlandskapet omkring 
Hunnebunnen.  Badeplassen har både svaberg og sandstrand. 
Sjøbunnen er noe bløt. For mer informasjon se 
www.fredrikstad.kommune.no.
 
Hvordan tar du deg dit?
Det ligger en parkeringsplass 50 m fra badeplassen. Alternative 
parkeringsplasser ligger 200 m fra badeplassen. Vil du reise 
kollektivt så tar du en buss mot enten Skjærviken eller Halden, 
og går av på første holdeplass i Skjærviken. Deretter er det 
omtrent 300 m å gå til Vispen. Kyststien passerer 300 m fra 
stranda. 
 
Tilgjengelighetsfakta
Vispen har toaletter, inkludert handikapptoalett. Det er 
asfaltert vei helt frem til stranda og en baderampe er tilpasset 
rullestolbrukere. Parkeringsplasser reservert for handikappede 
ligger på den nærmeste parkeringsplassen.

Vispen
GPS 59,216586  11,068211

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen
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Gressvik fergeleie - Saltnes  (51 km)

Etter å ha forlatt ferga går kyststien gjennom bebyggelsen langs Vesterelva, 
over Faratangen til Fjellskilen og videre rundt Øyenkilen til Foten som er 
en populær badeplass. Etter Hellekilsfjellet fortsetter kyststien på stier og 
hytteveier forbi utsiktspunktet Blåsopp til Slevikkilen. Her er det et lite 
brudd i merkingen, men det er enkelt å ta seg videre til neste kyststimerke 
på hytteveier og stier. Kyststien fortsetter videre forbi Hankø langs riksvei 
og på skogs- og gårdsveier til Elingaard, Huseby og Onsøy golfbaner. Rundt 
halvøya vest i Onsøy fortsetter den langs sjøen på stier til Engelsviken. 
Derfra fortsetter den langs offentlige veier og hytteveier gjennom Lervik 
til Saltnes i Råde.
 
Å oppdage
Torgauten Fort (1), utsiktspunkter 
som Foten (2), Hellekilsfjellet 
(3), Blåsopp - rasteplass med 
retningsskive (4), Vikane 
(5), Elingaard herregård (7), 
Bråtaberget (8), Steggaberget (9), 
gravhauger på bl.a. Bråtaberget 
og Steggaberget - jettegryter og 
tradisjonsrike lokalsamfunn mht. 
fiske og hvalfangst.

Avstikkere
Badeplassene Foten/Helleskilen 
(2-3). Hankø (6) stier finnes over 
hele øya hvor en kan se ville dådyr 
og sjeldne planter. Hankø nås med 
ferge fra Vikane (5).

Øvrige opplysninger
Matservering finnes i bl.a. 
Foten, Vikane, på Hankø 
og i Engelsviken. Det er 
muligheter for å legge til med 
båt i båthavner langs stien og 
det finnes store lekeplasser for 
barn på badeplassene i Djupeklo, 
Foten og Mærrapanna, samt 
gode sanitærfasiliteter. Du 
kan reise med båt mellom 
Engelsviken og Tønsberg i 
Vestfold. Det er parkering ved alle 
badeplassene, i Slevikkroken og 
flere andre småsteder finnes det 
parkeringsmuligheter. For mer 
informasjon se 
www.fredrikstad.kommune.no.
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Om plassen
Djupeklo er et vakkert friluftsområde ved Oslofjorden, med 
både svaberg og sandstrand. Sandstranden er langgrunn, 
så stedet passer bra for småbarnsfamilier. Her er det også 
lekeplass, stupebrett og kiosk.

Hvordan tar du deg hit?
Det finnes parkeringsplasser 50 m fra badeplassen. 
Veibeskrivelse finner du på kommunens nettsider 
www.fredrikstad.kommune.no. Et kollektivt alternativ er å 
ta bussen mot Vikane, gå av på Møklegård og rusle de 1,2 km 
til Djupeklo. Kyststien passerer i bakkant av stranda. 

Tilgjengelighetsfakta
Plassen har parkeringsplasser for handikappede helt nede ved 
stranda. Badeplassen er relativt tilgjengelig, men det anbefales 
rullestolbrukere å ha med ledsager. Toaletter for alle ligger ved 
stranda.

Om plassen
Mærrapanna ligger i Onsøy ved Vikane. Stedet er best kjent 
for sin barnevennlige badeplass med langgrunn sandstrand. 
Her ligger det også svaberg der det vokser vindutsatt krypfuru. 
Stedet har for øvrig sandvolleyballbane, lekeapparater, utegrill, 
sitteplatser og toaletter.

Hvordan tar du deg dit?
Med bil kommer du deg til Mærrapanna via riksvei 117 fra 
Fredrikstad.  Det ligger en parkeringsplass omtrent 600 m 
fra stranda. Du kan også reise med buss fra Fredrikstad. En 
avstikker fra kyststien går ut til Mærrapanna. 

Tilgjengelighetsfakta
Det ligger handikapptoalett og reserverte parkeringsplasser 
nær badeplassen.

Foto Pål Erik Jensen Foto Pål Erik Jensen

Mærrapanna
GPS 59,189076  10,994482

Djupeklo
GPS 59,194593  10,815568



Om plassen
Dette svært populære friluftsområdet ved Oslofjorden har både 
fine vandrestier og et stort, kystnært friområde. Badeplassen 
har både svaberg og sandstrand med sandbunn. Her finnes 
også stupetårn og en fin badebrygge. Foten er et populært sted 
for klatrere. Nær stranda  ligger det  kiosk, restaurant, samt 
lekeplass og sandvolleyballbane. Området kan besøkes året 
rundt - stedet har en herlig utsikt og et vidt forgrenet stinett.

Hvordan tar du deg hit?
Det finnes gode parkeringsmuligheter 200 m fra badeplassen. 
Veibeskrivelse finner du på kommunens hjemmeside
www.fredrikstad.kommune.no. Ønsker du benytte deg av 
kollektivtransport kan du ta en buss mot Øyenkilen – Vikane. 
Det er omtrent 1 km å gå til Foten fra nærmeste bussholdeplass. 
Kyststien går gjennom området. 

Tilgjengelighetsfakta
Foten har toalettfasiliteter, inkludert handikapptoalett. 
Det finnes også parkeringsplasser for handikappede og en 
baderampe, samt en rasteplass tilpasset rullestoler. 

Foten
GPS 59,171266  10,831275

Foto Pål Erik Jensen

Foto Øystein Søbye
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Saltnes - Rosnesbekken (32 km)

Stien går langs kysten i Råde, vekselvis i strandsonen og i landskapet 
bakenfor. I sør starter stien i Saltnes, og går langs Krogstadfjorden til Tomb. 
På vestsiden av Krogstadfjorden følger stien veisystemene i hyttefeltene før 
den går over i natur- og kulturlandskapsområdene ved Akersbekken og 
på Røstad. Fra Fuglevik går den over til Åvenhalvøya. Nordover fra Åven 
følger traséen stier og gårdsveier gjennom hyttefelt og kulturlandskap langs 
Kurefjorden. På Viersholm krysser stien Heiabekken og Rosnesbekken, og 
fortsetter inn i Rygge.

Å oppdage
Saltholmen – kystkultur og natur 
(1), Krogstadfjorden naturreser-
vat – våtmark (2), Verkenslund - 
eikelund i beitemark og rester etter 
teglverk (3), Tomb - tidligere her-
regård med kirke, nå skole, muse-
um, kunstgalleri, rosehage og park 
(4), Tomb mølle - nedlagt i 1893, 
rester av dam (5), utsiktspunk-
ter - Rørfjell, Røstad og Tasken 
brygge (6), Akersbekken - gam-
mel barskog/canyon og rester etter 
sagbruk (7), bronsealderrøyser på 
Røstad, Storesand og Søndre Tas-
ken, (8), Kurefjorden naturreservat 
- våtmark under Ramsar-kon-
vensjonen (9), Våpenhula - våpen-
verksted bygget av Milorg under 
2. verdenskrig (10), Taskentangen 
husmannsplass fra 1800-tallet, 
rester av grunnmur(11), Tasken 
naturreservat – edelløvskog (12). 
Strandtorn  (13) (Eryngium ma-
ritimum) (fredet, truet planteart), 
Kullgrop (14) (for brenning av 

trekull, vikingtiden), Ytre ra (15) 
(israndavsetning fra siste istid). 

Avstikkere
Fra Krogstad/Tomb til Jerndalen, 
som er koblet opp mot stisystemet 
Tombløypa med utsiktspunkt 
på Rørfjell. Her var det en stor 
skogbrann i 2008, hvor deler av 
brannområdet skal fredes som na-
turreservat. På Åvenhalvøya er det 
en egen sløyfe (kvalitetsstrekning) 
med natur- og kulturopplevelser. 
Her er det også en avstikker til 
Hestholmen. På Tasken går det en 
rundsløyfe ut til Taskentangen.

Øvrige opplysninger
Bussholdeplasser finnes i Saltnes, 
på Tomb og ved Gammelsrød . 
Bilparkering ved alle offentlige 
badeplasser (Saltholmen, Ellings-
tranda, Husebystranda, Storesand, 
Fristranda og Hestholmen).
For mer informasjon se
www.rade.kommune.no
www.visitoslofjord.no/moss.
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Rosnesbekken - Feste (32 km)

Kyststien i Rygge følger kystlinjen, og i umiddelbar nærhet finnes 
herregårdslandskap og alléer, markante fornminnefelt, edelløvskog med 
gamle eikelunder, kystsone med ruvende gravrøyser på åsryggen, furuskog 
og hyttebebyggelse, samt bymessig utbygging i grensesonen mot Moss 
kommune. I sør starter stien på grensen til Råde ved Rosnesbekken. Derfra 
går den rundt Kurefjorden naturreservat, passerer tett ved et fugletårn, og 
fortsetter via Hallingsåsen til Sildebaugen. Herfra følger den Larkollveien 
gjennom hyttebebyggelse fra Kurestrekket via Knutvika og Teibern rundt 
Nesbukt. På Larkollneset er det flere flotte badestrender og en campingplass. 
Videre går veien fra Ravnåsen til Evjesund frem til Gunnarsbybekken. 
Stien følger så kysten rundt Årefjordtangen, og går gjennom Verne-Kloster 
landskapsvernområde og rundt Årefjorden. Derfra går traséen på skogsti 
til Årefjordtangen, og videre langs kysten frem til Fuglevik. Her finnes 
Fuglevikstranda, samt marina og kiosk. Fra Fuglevik går stien gjennom 
kulturlandskapet langs kysten til Feste og grensen mot Moss.

Å oppdage
Det er flere friområder med 
gode muligheter for opphold og 
bading langs kyststien, blant annet 
Kureskjæret (1). (I kort avstand fra 
Kureskjæret ligger ”Fugletårnet” 
med innsyn til Kurefjorden 
naturreservat), Møvikstranda (2), 
Nesetstranda (3), Engholmstranda 
(Paradisbukta) (4), Støtvig (5) og 
Festestranda (6).

Avstikkere
Blomsterveien er et turstinett på 
55 km som går på kryss og tvers 
i kommunen. En avstikker går 
fra Evjesund gjennom Kajalund 
(bøkskog) og frem til Vardåsen 
med utsiktstårn og videre til Evje 

golfpark. Fra Nesetstranda kan 
en ved lavvann gå ut på øya Lille 
Danmark som er et friområde.
North Sea Cycle Route og 
Pilegrimsleden er begge skiltet 
gjennom kommunen.

Øvrige opplysninger
Det er utleie av sykler, kanoer 
og seilbåter (sesongavhengig) 
på Vaskeberget ved Vansjø. 
Informasjonstavler finnes 
ved Festestranda, Fuglevik, 
Nesetstranda syd for Larkollen 
Camping, fugletårnet ved 
Kureskjæret og Heiabekken ved 
kommunegrensen til Råde. For 
mer informasjon se 
www.rygge.kommune.no.
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Om plassen
Vaskeberget ligger ved innsjøen Vansjø, omtrent  1 kilometer 
fra Rygge flyplass. Her er det grillplass og gode muligheter for 
å sette ut kano. 

Hvordan tar du deg hit?
Dette er en plass du kan komme til med fly! Moss Lufthavn 
Rygge ligger en spasertur unna. Følg Terminalveien til 
rundkjøringen; her skjærer du rett over og inn på grusveien 
som er merket som turvei (blomst på skiltet). Vaskeberget er 
også lett å nå med sykkel. Det er få parkeringsmuligheter, men 
det er mulig å parkere på pendlerparkeringen ved flyplassen 
eller ta bussen dit. Kyststien passerer 4 km fra Vaskeberget. 

Tilgjengelighetsfakta
Det finnes en liten HC-parkeringsplass og handikapptoalett. 
I høysesongen vil det være muligheter for leie av kano, små 
seilbåter og sykler her.

Vaskeberget
GPS 59,397394  10,802050

Om plassen
Sanseskogen ligger ved Løvstad skole. Her er det gode, spesielle 
innretninger for å stimulere nysgjerrigheten hos synsskadede 
og barn med kognitive problemer. Det finnes blant annet 
en grillplass og en bred, flat sti som forbinder skogen med 
Løvstad skole og resten av stinettet i kommunen.

Hvordan tar du deg hit?
Sanseskogen ligger omtrent 4 km sydøst fra Moss sentrum nær 
E6. Det er bussholdeplass rett ved Løvstad skole, og det finnes 
også tilrettelagte parkeringsplasser ved skolen.  Blomsterveien, 
som har forbindelse til kyststien, passerer 100 m fra plassen. 

Tilgjengelighetsfakta
Sanseskogen ligger omtrent 200 m fra Løvstad skole (en skole 
for barn med funksjonsnedsettelser).  Skogen er vel tilrettelagt 
for barna i den nærliggende skolen. 

Sanseskogen
GPS 59,404101  10,700630

Foto Pål Erik Jensen Foto Liv-Marit Hansen



Om plassen
Dette er en flott, nylig oppgradert sti langs fjorden som 
forbinder badeplassen på Nesetstranda med fiskeplassen i 
Søndre Nesbukt. Langs stien finnes sandstrender, badebrygge 
og barnevennlige, langgrunne strender. Det er også mange 
som finner seg en bra fiskeplass langs denne stien, og i Søndre 
Nesbukt er det mulig å fiske fra rullestol. Ikke langt fra 
stranden finnes en sommeråpen kiosk. 

Hvordan tar du deg hit?
Kyststien går rett i bakkant av stranda, så dette er et utmerket 
sted å vandre til. Det finns også godt med parkeringsplasser i 
nærheten. Nærmeste bussholdeplass ligger 2 km unna. 

Tilgjengelighetsfakta
Stien er omtrent 1,5 km lang, relativt flat og har en bredde 
på 1,40 m, noe som gjør den velegnet for personer som er 
avhengig av hjul som fremkomstmiddel. Det er en badebrygge 
på stranda, og i andre enden av stien ved Søndre Nesbukt 
er det en tilrettelagt fiskeplass. Det er toalettanlegg tilpasset 
funksjonshemmede på Larkollen Camping. Der er det også 
handikapparkering med tre plasser.

Nesestranda - 
Søndre Nesbukt
GPS 59,308205  10,688796

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen



Om plassen
Evje Golfpark ligger vakkert til ved Evjesund, og har fra første 
dag fremstått som en av landets beste golfbaner. Her er det 
bygget en 400 m lang sti for å knytte golfbanen sammen med 
Kaialunden, en vakker bøkeskog, og Urtehagen ved Vestre 
Pålsrød gård. For mer informasjon se 
www.evjegolf.no.

Hvordan tar du deg hit?
Hvis du kommmer med bil, følg E6 forbi Mosseporten til 
avkjøringen som heter Moss Syd. Følg deretter skilter mot 
Larkollen gjennom to rundkjøringer - til venstre i den første, 
til høyre i den andre. Det tar deg omtrent fem minutter fra du 
tar av E6 til du står på banen. Etter den andre rundkjøringen 
følger du riksvei 119 i omtrent 3 km, og du vil se banen med 
det blotte øyet på høyre side av veien.Du kan også gå hit, 
kyststien passerer 1 km fra plassen. Nærmeste bussholdeplass 
ligger ved innkjøringen til golfbanen. 

Tilgjengelighetsfakta
Den 400 m lange stien er bred, har fast underlag og er godt 
egnet for personer som er avhengig av hjul for å ta seg frem. 
Det finnes handikapptoalett og parkering ved golfparken.

Om plassen
Botnerbaugen friluftsområde ligger ved Larkollen. Bukta har 
to sandstrender med fin natursand, men ute i vannet er det 
mye tang og stein. Stranda egner seg derfor best for små barn 
som ikke skal gå langt ut. Lenger sør er det flotte svaberg med 
stupebrett og badestige. Det er gode fiskeplasser i området.

Hvordan tar du deg hit?
Kyststien i Rygge passerer badeplassen. Du kan også komme 
med bil, parkeringsmulighetene er gode. Det finnes en 
bussholdeplass ved Larkollenveien 300 m fra standa.

Tilgjengelighetsfakta
Det finnes en parkeringsplass med utedo. Det er mulig å rulle 
ned til stranda. Parkeringsplassen har skiltet handikapplass og 
toaletter.

Botnerbaugen badeplass
GPS 59,347852  10,662961

Evje golfpark
GPS 59,368434  10,682573

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen



Om plassen
Fuglevik marina er tilrettelagt for ilandstigning med hjul. 
I marinaen finnes det også en tilrettelagt rasteplass med 
grillmuligheter. 200 m sørover ligger den tilrettelagte 
Ilastranda som er en fin, naturlig sandstrand som ligger mot 
sydvest. Herfra har man en flott utsikt over Oslofjorden. 

Hvordan tar du deg hit?
Kyststien passerer gjennom plassen, så dette er et utmerket 
mål for en tur. Du kan også komme hit med båt, bil og 
buss (nærmeste bussholdeplass er på marinaen). Det er 
parkeringsplasser ved Fuglevik marina.  

Tilgjengelighetsfakta
Det er handikapptoaletter og parkeringsplass ved Fuglevik 
marina. Her er det også en kiosk. Det er i tillegg laget en 
ilandstigningsbrygge, hvor det er mulig å komme i land fra 
båt med rullestol. Fra marinaen er det ferdigstilt en 600 m 
rullestoltilpasset sti. Ved Ilastranda er det tilrettelagt toalett 
og dusjrom.

Fuglevik marina 
Ilastranda
GPS 59,387321  10,653305

Foto Pål Erik Jensen

Foto Pål Erik Jensen
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Feste - Jeløy - Kulpe (25 km)

Kyststien går gjennom kulturlandskap, skogkledde åser og bymiljø. Stien 
kommer inn fra Rygge ved Festeberget og går inn til Moss sentrum over 
Klevberget med flotte utsiktspunkter ut over Oslofjorden. Fra sentrum 
går kyststien til Søndre Jeløy forbi Sjøbadet som er byens paradestrand. 
Videre gjennom kulturlandskap til Alby med det kjente Galleri F15, kafé, 
naturhus, vakker park, natur og badeplasser. På Søndre Jeløy vandrer du på 
stier hvor Edvard Munch hentet inspirasjon i perioden han bodde i Moss. 
Fra kyststien er det kobling til Munchstien som også går i kulturlandskapet 
på Søndre Jeløy. Hovedåren av kyststien passerer kaféer, gallerier, bibliotek, 
kino og industrimuseum på vei ut av sentrum. Ved Visit Moss er det etablert 
gateway (1) som er et knutepunkt for kyststien og sykkelruter i området. 
Ved Mossefossen er det kobling til Vansjøstien som går til Vansjø, et 
eldorado for fiske og padling. Kyststien fortsetter videre nordover gjennom 
Røysåsen, Molbekk og Kulpe på vei mot Vestby.

Å oppdage                                                                                                                                             
Mossefossen - tusenårsted, Kon-
ventionsgården, arbeiderboliger 
på Verket, Moss by- og industri-
museum (2), Alby - galleri, kafé, 
kunsthåndverk, naturhus, bades-
trender (3), Røed gård - galleri 
og salg av kunsthåndverk (4), 
Røedsåsen naturreservat og utsikt 
utover Oslofjorden (5), Refsnes 
gods - nærhet til kyststien, male-
rier av Munch og annen kunst (6), 
Røysåsen - bronsealderrøyser og 
utsikt (7), Lindbaugen - badeplass, 
bombekrater fra 2. verdenskrig 
like ved (8),  Reieråsen - utsikt, 
naturreservat med rik flora og 
fugleliv (9).

Avstikkere
Til sentrum med Kirkeparken, 
skulpturer og fontener, verdens 
største krukke, prismefontene ved 
Rådhuset og byens gågate med 
lekeplass og kunst. På Jeløy ligger 
Torderød med distriktets eneste 
rendyrkede barokkhage, Munch-
stien, padling i Oslofjorden og 
Orkerød Skanse, Rambernebba, 
Rambergåsen og Vestre nes. Vansjø 
med Helleren steinalderboplass, 
Torbjørnsrød skanse, padling i 
Vansjø, Nesparken og Dillingøya.

Øvrige opplysninger
Offentlig transport till Moss er 
buss, jernbane og båt. Parkering 
og kyststitavler finnes ved innfalls-
portene til naturområder. Mer info 
se www.visitoslofjord.no/moss. 
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Om plassen
Sjøbadet og Fiske er to sentrumsnære strender som ligger like 
ved hverandre. Fra badeplassene går kyststien til Søndre Jeløy 
landskapsvernområde på asfaltert og gruset dekke. Det er 
enkelte bratte bakker på strekningen. I landskapsvernområdet 
er det tre naturreservat med rik flora og stor bestand av 
sangfugler. Informasjonstavle ved inngangen til badeplassene 
gir deg oversikt over fasiliteterne på strendene. Mer om 
kommunens badeplasser, turveier og naturforhold på Søndre 
Jeløy finner du på www.moss.kommune.no.

Sjøbadet og Fiske 
GPS 59,43120  10,64934

Hvordan tar du deg hit?
Det er bussholdeplass rett ved strendene samt to parkerings-
plasser reservert handikappede ved Fiske. Det går også 
utmerket å vandre hit på kyststien.                                                                                     

Tilgjengelighetsfakta
Det er felles handikapptoalett for de to strendene på Sjøbadet. 
På Sjøbadet er det en rampe slik at det er tilgang til sandstranden 
for rullestoler. Det er dessuten et tilpasset badeanlegg. På begge 
stedene er det grillplasser, treplattinger og rastebord med 
plass til rullestol. Informasjon om overnatting, spisesteder og 
arrangement finnes på www.visitoslofjord.no/moss.

Foto Frank Ivar Hansen



Om plassen
Nesparken er en sentrumsnær park hvor det er konsert og andre 
arrangement gjennom sommeren. Informasjonstavler i parken 
gir deg oversikt over Vansjøstien og Kyststien. I parken starter 
Vansjøstien som går inn mot Nedre Vansjø. For informasjon 
om turveier og naturforhold i Vansjø, se videre på www.moss.
kommune.no. Parken er innfallsport til innsjøen Vansjø som 
er et eldorado for padling og fiske. I innsjøen er det et rikt 
fugleliv med stor bestand av vade- og svømmefugler. Kontakt 
Moss Kajakklubb vedrørende spørsmål om utleie av kanoer og 
kajakker på www.moss-kajakklubb.no. 

Hvordan tar du deg hit?
Til denne plassen tar du deg enkelt til fots eller på sykkel. Det 
er bussholdeplass i nærheten av parken samt to ekstra store 
P-plasser ved Mossehallen.

Tilgjengelighetsfakta
Dekket på turveien veksler mellom asfalt og gruset dekke. 
Det er enkelte bratte bakker på strekningen. I parken er det 
tilrettelagt toalettanlegg for funksjonshemmede i Mossehallen 
og i kajakklubbens hus. Det er også grillplasser og rastebord 
tilpasset rullestolbrukere. Moss Kajakklubb har i tilknytning 
til sitt klubbhus i parken en brygge tilpasset rullestolbrukere. 
Informasjon om overnatting, spisesteder og arrangement 
finnes på www.visitoslofjord.no/moss. 

Nesparken
GPS 59,43759  10,67621

Foto Frank Ivar Hansen

Foto Pål Erik Jensen
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Søndre Brevik - Solbergelva (20 km)

Kyststien gjennom Vestby inviterer deg ut på tur til fine opplevelser langs 
kommunens nær 20 km lange strandsone mot Oslofjorden. Her kan man 
oppleve vakre kulturlandskap, fine naturområder, badeplasser og pittoreske 
småsteder som perler på en snor gjennom hele kommunen. Kyststien i 
Vestby kan tilbakelegges til fots og på sykkel. På enkelte strekninger 
kan rullestol benyttes. Informasjon om dette finner du på kommunens 
hjemmeside. Kyststien følger eksisterende stier, lokale småveier og gang- 
og sykkelveier. Ved Emmerstad går «Sherpastien» som fører gjennom et 
bratt og flott terreng med utsikt over Emmerstadbukta og Oslofjorden. 
Stien her ble bygget av bygningsarbeidere fra Nepal - derav navnet 
«Sherpastien». Litt sporty innstilling kan være en fordel; langs fjellet under 
Sherpastien ligger stien 10-20 cm under vann når det er ekstra høy flo sjø 
(noen få ganger i måneden). De ca. 100 m lar seg greit vade. Det samme 
gjelder over Kattenstranda litt lenger nord mot Hvitsten. Her har du  
100 m sandstrand å vade ved spesielt høyvann.

Å oppdage       
Ramme gård, Hvitsten (1)
Son Kystkultursenter, Son (2)
Rammemakeriet, Son (3)
Langs stien finnes mange 
badeplasser og friområder: 
Sauholmen, nås kun med båt 
(4), Gjøva, nås kun med båt 
(5), Hulvik (6), Emmerstad 
(7), Langesand, Krokstrand, 
Sonstrand, Kjøvangen brygge, 
Hansssonstranda, Skutebaugen, 
Brevikbukta, Arnesstranda. 
Krokstrand-Emmerstad -  
3 km med strandsone og nær 
sammenhengende friområde.  Du 
kan gå langs fjæra hele veien - dels 
på svaberg og dels på strand.

Øvrige opplysninger
Det er mulig å komme seg 
til kyststien ved hjelp av 
kollektivtrafikk. Fra Vestby stasjon 
går det buss til Hvitsten, og fra 
Sonsveien stasjon går det buss til 
Son. For rutetider: www.ruter.no. 
For mer informasjon se 
www.vestby.kommune.no.
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Vestby grense - Drøbak - Gylteholmen 

Det går framkommelige stier langs store deler av kysten i Frogn, men det 
er fortsatt kun begrensede strekninger som er merket som kyststi. Det kan 
derfor være hensiktsmessig å ta med et godt kart når man skal vandre langs 
Frogns solside. På Håøya finnes det også opparbeidede og merkede stier.
Kyststien kommer inn fra Vestby ved Saga, i bru over Solbergelva. Derfra 
bærer det på veier, stier og i strandlinjen opp til Drøbak. Du kommer til 
Sjøtorget med akvarium og båtforbindelse til Oscarsborg, før du kommer 
videre til sveitservillaen ”Biologen” ved inngangen til Badeparken. 

Å oppdage
Skiphelle med sandstrand tilpasset 
de minste (1). Sjøtorget med 
akvarium, turistinformasjon og 
båt til Oscarsborg (2). Badeparken 
(3).  Oscarsborg festning (4). 
Fortifikasjoner på Håøya (5) og 
industrihistorie og kyststi fra 
Tåjebukta (6). 

Avstikkere
Fra Kjepperstadbukta og Skiphelle 
går merkede stier inn i Drøbaks 
sørmark. I Drøbak finnes flere 
selvguidede vandringer rundt 
i byen. Kystkulturstien går fra 

skanse til skanse fra Oscarsborgs 
landside. Med båt kan man 
komme til Oscarsborg og turstier 
på Håøya. Det går sykkelvei i 
frodig kulturlandskap fra Drøbak 
til UMB på Ås. Også sør for 
Drøbak er det mulighet for 
idylliske sykkelturer.

Øvrige opplysninger
Dagligvareforretning på Dyrløkke, 
Ullerudsletta og i Drøbak. 
Servering i Drøbak og på 
Oscarsborg. For mer informasjon 
se www.visitfollo.no.
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Foto Øystein Søbye



Om plassen
Torkilstranda ligger like sør for Drøbak og består av to 
sandstrender, adskilt av et oppmurt areal med solplatting og 
sittebenker, seilsportrampe og fiskebrygge for stangfiske, samt 
en mindre privat småbåthavn. I bakkant ligger et gammelt 
hvitkalket industribygg som tidligere huset blant annet Elle 
keramikk. I dag er det galleri og selskapslokale, med åpen 
kiosk og toaletter sommerstid. Torkilstranda er sammen med 
Badeparken de to største områdene for badende og solslikkende 
sommergjester i Frogn. Videre sørover finnes det også svaberg 
med tåkeklokka på Elle som et vakkert landemerke underveis 
til Elleskjær. I nord ligger Løkkedalsstranda. Torkilstranda 
ligger ideelt til for seilsport, med vind i seilet med det samme 
du forlater rampen. 

Hvordan tar du deg hit?
Det er planlagt kyststi fra Drøbak til Torkilstranda og videre 
sørover til Skiphelle og Vestby grense. Inntil denne opparbeides 
ankommer man Torkilstranda via Elleveien og Badeveien. Følg 
skilt først til Skiphelle friområde og deretter Torkilstranda. 
Nede ved stranda er det en stor opparbeidet parkeringsplass 
for biler og sykkel. Gratis parkering. Nærmeste bussholdeplass 
ligger i sentrum, 1,5 km fra stranda.

Tilgjengelighetsfakta
Få andre steder ved Oslofjorden kan man kjøre helt til 
stranda. På Torkilstranda er det lagt til rette parkeringsplasser, 
oppholdsareal med sittebenker, toalett og en tilpasset fiske-
brygge ut i fjorden.  

Torkilstranda
GPS 59,64860  10,63353

Foto Eli Moe

Foto Øystein Søbye



Om plassen
Drøbak gjestehavn er en populær havn like sør for 
Drøbaksundet; porten til Indre Oslofjord. Havna ligger 
sentralt til i søndre del av byen, med gangavstand til 
matbutikker og kaféer, gallerier og andre severdigheter.  Byen 
Drøbak er et yndet turistmål sommer som vinter, og er spesielt 
kjent for sin gamle trehusbebyggelse og lange historie som toll 
og handelssted. Gjestehavnen tilbyr 48 plasser til båter – fra 
«jollestørrelse» til 50 fots – med tilkoblingsmuligheter for 
strøm og vann og et landanlegg som huser vaskerom og dusj 
i tillegg til sykkelutleie og servering.  Om vinteren islegges 
området slik at man kan ta fram skøytene midt i julebyen.  

Drøbak gjestehavn
GPS 59,66199  10,62793

Hvordan tar du deg hit?
Fra Drøbak torg til gjestehavna er det ca 500 m. Man kan 
sykle eller gå langs Storgata, eller ta vegen via Båthavna og 
følge kyststien gjennom Badehusgata fram til gjestehavna. 
Bussen følger Storgata med stopp i nærheten av gjestehavna. 
Parkeringsplasser finnes både her og lenger nord i sentrum.  

Tilgjengelighetsfakta
Området er tilpasset for rullestolbrukere gjennom et servicehus 
med handikapptoalett og reserverte parkeringsplasser for 
handikappede. Gjestehavna er rullestoltilgjengelig fra sjøsiden 
da brygger og sitteplasser er særskilt tilpasset.

Foto Øystein Søbye



Om plassen
Gylteholmen ligger ved inngangen til Hallangspollen like nord 
for Drøbak. Øya er skogkledt og småkupert, med svaberg i 
vest og nordvest for de som ønsker en fredelig plett ved sjøen 
for seg selv. I nord er det opparbeidet brygge med god plass for 
piknikgjester og solbadere. Gylteholmen er også landfeste for 
en privat småbåthavn for både små og større båter, blant annet 
en fin samling motorseilere. Bryggeanlegget er åpent slik at 
man kan rusle seg en tur på flytebryggene, se på båter eller 
lufte fiskestanga.
 
Hvordan tar du deg hit?
Med båt kan man legge til ved brygga tilknyttet friområdet. 
Gjesteplasser finnes både langs bryggekanten nord og nordøst 
på holmen. Man kan også komme til holmen til fots via 
Gylteveien, trapp ned til sjøen og gangbru over sundet. 
Parkeringsmuligheter finnes i Husvikområdet. Nærmeste 
bussholdeplass ligger på Grande, ca 2 km fra holmen.

Tilgjengelighetsfakta
Brygga er utformet med en rampe slik at man enkelt kan ta 
seg i land fra ulike typer båter. Rampen har en helning slik 
at rullestolbrukere trenger ledsager, sterke armer eller motor–
drevet stol. På brygga er det imidlertid universelt utformede 
sitteplasser og toalett. Adkomst fra landsiden er bratt og med 
trapper. 

Gylteholmen
GPS 59,68564  10,62245

Foto Eli Moe

Foto Eli Moe
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Blylaget brygge - Nesoddtangen (12 km)

Stien går gjennom et variert terreng langs Bunnefjorden, vekselvis i 
strandkanten og i landskapet bak. Fremkommeligheten varierer fra flate 
grusveier til brattere skogsterreng. Her finnes idylliske badestrender 
og badehusrekker, gode fiskemuligheter, furuskog, frodige strandenger 
og fredelige villa- og hyttestrøk. Langs strekningen er det flere flotte 
utsiktspunkter til Oslo og Bunnefjorden. Rasteplasser finnes ved alle 
badestrendene og dampskipsbryggene. En vandring langs kyststien er 
samtidig en reise gjennom Nesoddens historie. Kyststien passerer gamle 
husmannsplasser, grosserervillaer, dampskipsbrygger og rester av isindustri. 
Kyststien starter ved Nesoddtangen gård. Derfra går den på grusveg 
gjennom stille villa- og hytteområder fram til Berger. Mellom Berger og 
Fjordvangen går stien langs sjøen, i noe ulendt terreng. Fra Fjordvangen 
til Sørby går stien i en sløyfe opp i skogen, der den følger Fjordveien. 
Mellom Sørby og Kirkevika er det noe ulendt terreng, etappen starter med 
svaberg og små viker, og avsluttes med bratt sti ned gjennom furuskogen 
mot Kirkevika. Strekningen Kirkevika til Blylaget følger grusvei eller lett 
naturmark.

Å oppdage 
Nesoddtangen gård - kommunalt 
friområde med badestrand (1), 
Oksval brygge - friområde, bade-
strand og dampskipsbrygge (2), 
Hellviktangen - friområde, bade-
strand, kunstkafé/utleielokaler, 
galleri/arrangementer/konserter 
(3), Hellvik brygge – dampskips-
brygge og badestrand (4), Sørby 
brygge - eldre dampskipsbrygge og 
badestrand (5), Kirkevika – friom-
råde og badestrand (6), Presteskjær 
– friområde og badestrand (7), 
Blylaget brygge og Linaro, friom-
råde - badestrand (9). 
Avstikkere
Friområdet Hellviktangen (3) med 

badestrand og baderampe ligger ca 
200 m fra kyststien. Nesodden kir-
ke (8) fra 1100-tallet ligger ca 100 
m oppover bilveien fra Presteskjær. 
Kunstige isdammer og ruiner etter 
ishus finnes ovenfor Bomansvik og 
Blylaget brygge (10). 
Øvrige opplysninger
På Nesoddtangen ligger Tangen 
brygge med rutebåtforbindelse til 
Oslo og bussforbindelser videre 
rundt på Nesodden. Fra kyststien 
er det aldri lenger enn 1 km til 
nærmeste busstopp. Bilparkering 
ved de offentlige badeplassene, 
bl.a. ved Oksval brygge, Hellvik-
tangen, Kirkevika og Presteskjær 
brygge. For mer informasjon se 
www.nesodden.kommune.no.
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Om plassen
Oleana var ei fiskerenke som levde sitt liv på Ommen på 
slutten av 1800-tallet. Hennes historie er en av mange om 
harde kår på denne tiden. Utsiktsplassen over stedet hun levde 
er oppkalt etter henne. Fra Oleanas utsikt har du utsyn over 
store deler av Oslofjorden - både nordover mot Oslo, like over 
til Asker og helt sørover mot Hurum på vestsiden. I sjøkanten 
nedenfor utsiktspunktet ligger kystledhyttene Ommen og 
Vestli. Booking av hyttene kan skje via www.oslofjorden.
org. Mellom utkikksplassen på toppen og strandområdet går 
det sti. Deler av strekningen har trapper med rekkverk som 
hjelper deg i den ellers bratte skråningen. På utsiktsplassen 
finnes det benker, bord og bålplass.

Hvordan tar du deg hit?
Kjør fylkesvei 156 i retning Nesoddtangen, til rundkjøring 
ved Nesodden kirke. Følg så skiltene mot Fjellstrand, fylkesvei 
105. Ta deretter til høyre i krysset på Fjellstrand ut på 
riksvei 157. Kjør inn Ommenveien til parkeringsplassen ved 
utsiktsplassen. 

Tilgjengelighetsfakta
Parkeringsplassen har oppmerket handikapparkering, men 
her finnes ingen handikapptoalett. Benker og bord er tilpasset 
rullestolbrukere. Stien ned til kystledhyttene er ikke tilpasset 
rullestolbrukere.

Oleanas utsikt
GPS 59,80140  10,61407

Foto Brit Aagedahl 

Foto Brit Aagedahl 



Foto Birger Lövland



Om plassen
Tussetjern er et idyllisk vann som ligger mellom Ski og 
Oppegård. Ved Tussetjern ligger en kommunal badeplass. 
Stedet har en lang historie - på slutten av 1800-tallet var dette 
et attraktivt badested for gjester som besøkte Fjeld Sanatorium 
som lå i tilknytning til vannet. Tussetjern er en botanisk 
severdighet fordi  restene av hageanlegget å finne. Det finnes 
også turstier rundt hele vannet med enkel tilgang til resten av 
Sørmarka. Det er mulig å kjøpe fiskekort for fiske av abbor, 
gjedde, mort, ål og brasme. For mer informasjon se 
www.oppegard.kommune.no .

Hvordan tar du deg hit?
Tussetjern ligger omtrent midt mellom Oppegård og Vevelstad 
stasjon. Det er mulig å komme hit med tog og buss, eller ved 
å gå eller sykle. Tussestien er veien å gå/sykle for den som vil 
ta seg et bad eller bare nyte fred og ro ved denne lille idyllen i 
Sørmarka. Tjernet ligger like øst for fylkesvei  156. Nærmeste 
bussholdeplass, Stenfeltlia, ligger omtrent 250 m unna.

Tilgjengelighetsfakta
Badeplassen ved Tussetjern har toalettbygg tilgjengeliggjort 
for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved Tussetjern 
er det parkeringsplass med to HC-parkeringsplasser og 
sykkelparkering. På området finnes også  sittegrupper med 
plass til rullestolbrukere. Fra HC-parkeringen er det etablert 
et stisystem hvor fremkommeligheten er tilrettelagt for 
rullestolbrukere.

	 Tussetjern
GPS 59,763486  10,826419

Foto Pål Erik Jensen
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Denna bok lämnar förslag på hur du kan ta dig ut i det 
vackra kustlandskapet i Bohuslän, Östfold och Akershus. 
Här kan du vandra, promenera eller bara besöka fina 
platser oavsett intresse eller vana vid friluftsliv. 

Den blåmarkerade Kuststigen beskrivs etappvis på 
kartblad. Mellan kartbladen finns beskrivningar av platser 
och ledavsnitt som gjorts särskilt tillgängliga för dig 
som har en funktionsnedsättning eller behöver bättre 
förutsättningar för att komma ut. 
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