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
Nordens Ark - djurpark för utrotningshotade djur. Möt gamla nordiska
lantraser, nordiska vilda djur och exotiska djur från jordens kallare
trakter. Nordens Ark är öppet varje dag, året runt.
Kulturminnesmärkta Åby Säteri. Området har stora kulturhistoriska
värden genom fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse. Se den
gamla infartsvägen till Åby säteri, genom en vacker ekallé. Gå över
parkeringen mot stranden, allén går pararellt med Åbyfjorden.
Se Åbyristningen, en av Sveriges vackraste hällristningar, följ skyltarna
från parkeringen vid Nordens Ark.
Åbyfjorden – är en viktig övervintringsplats för
sjöfågel och vadare.
Vid Tossene kyrka kan du titta på gravfält och
hällristningar.
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Utsiktspunkter
Rödsberget och Sunningarna med vackra vyer över
Åbyfjorden.
Övriga – se kartsymbolerna.
-



Lägerplatser
För området runt Nordens Ark råder det totalt
eldningsförbud hela året.
Både på, och söder om Rödsberget
Övriga – se kartsymbolerna.





Välkommen till Åbyfjorden och Lyckan med omnejd
Med hjälp av detta kartblad får du en vandring som är både lätt och kuperad.
Observera att sträckan runt Rödsberget är bitvis väldigt brant.
Åbyfjorden är den smala grunda havsvik som avdelar Sotenäset från
Härnäset. Fjorden saknar egentlig tröskel och är till större delen relativt
Läs mer på www.sotenas.se
ochdelarna
www.sotenasturism.se
grund. Innersta
av Åbyfjorden utgörs av riktigt grunda och
långsträckta ler- och sandbottnar som omges av salta strandängar.
Åby Säteri har anor från 1300-talet och är av riksintresse med flera Kmärkta byggnader på området.
Området vid Nordens Ark är mycket känsligt. Här råder totalt eldningsförbud hela året. Längs strandkanten utmed Åbyfjorden får inga hundar
vistas. Det är ej heller tillåtet att lämna vandringsleden längs denna sträcka.
Vid Rödsberget mot Sunningarna dominerar landskapet av lövskog med ek,
asp och björk. Marken i skogarna täcks på våren av ett fantastiskt hav av
vit- och blåsippor.
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(1 cm på kartan = 200 m på marken)
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