Markeringar
Soteleden är märkt med blå/vita
markeringar på träd, stolpar
eller märkta stenrösen på vissa
bergspartier.
På vissa skyltar står även namnet
Kuststigen. Pilar visar var leden
avviker eller korsar allmän väg.
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Sevärdigheter
Naturreservatet Anneröd-Hogsäm har en fantastisk bokskog och
intressant mossflora.
Säm är ett fornminnesområde med bl.a. hällristningar, domarring och
tre rösen.
Badholmarna i Bovallstrand, ett mycket populärt bad- och
rekreationsområde sedan början av 1900-talet.
Gå Torparrundan, se hur man levde förr. Se informationsskylt vid
Anneröd och Sparöd.
Vid Tossene kyrka kan du se ett gravfält och
hällristningar.
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Utsiktspunkter
Från Sparrödsberget har du en fantastisk utsikt åt
alla väderstreck.
På Nyckleberget har du utsikt över södra delen av
Sotenäset och Västerhavet.
Övriga – se kartsymbolerna.
-
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Läs mer på www.sotenas.se och www.sotenasturism.se
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Lägerplatser
Stenbrottskojan ligger vid Hogsäms myr med
utsikt över Västerhavet. Vid klart väder kan du se
Väderöarna i väster.
Ta gärna en tur upp till Klåvanestugan, som ligger
utmed äventyrsstigen med en vacker utsikt över
stora delar av Bottnafjorden och Bottnadalen.
Vid Stenbacken öster om snickerifabriken i
Bovallstrand finns ett mindre vindskydd med
eldstad.
Övriga – se kartsymbolerna.











Lägerplatser
Stenbrottskojan ligger vid Hogsäms myr med
utsikt över Västerhavet. Vid klart väder kan du se

Väderöarna i väster.

Ta gärna en tur upp till Klåvanestugan, som ligger
utmed äventyrsstigen med en vacker utsikt över
stora delar av Bottnafjorden och Bottnadalen.

Vid Stenbacken öster om snickerifabriken i
Bovallstrand finns ett mindre vindskydd med
eldstad.
Välkommen till Bovallstrand och Tossene med omnejd
Övriga – se kartsymbolerna.
Med hjälp av detta kartblad får du en vandring med hänförande utsikt över
västerhavet och skärgården. Här finns också lugna skogsmiljöer där tall- och
granskogar blandas med renodlade lövskogar av al, bok och ek.
God tur!
Du kan gå igenom naturreservatet Anneröd-Hogsäm, i en av Sveriges
nordligaste och
förkommande bokskog.
Läs mer på www.sotenas.se
ochspontant
www.sotenasturism.se
Vandringen är bitvis ganska krävande med höjdnivåer upp till 90 meter över
havet. Det är ett vackert uppodlat kulturlandskap, som är omgivna av branta
bergväggar.
Skalbankarna vid Sparöd och söder om Hogsäms myr, har en mycket
intressant flora.
Känner du för ett härligt uppfriskande bad i havet, rekommenderar vi
Badholmarna i Bovallstrand.
För dig som vill ha en utmaning prova Äventyrsslingan, följ
anvisningar vid Sparödsberget.

www.sotenas.se
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