
Ramsvik Runt är en del av Sote-
leden och Kuststigen. På denna 
led finns skog, öppna betes-
ängar, släta röda granitklippor 
och geologiska sevärdheter. 
Vill du ha lite spänning kan du 
bestiga Sote Bonde som reser 
sig 58 meter över havet.

Gå över parkeringen vid Ramsvik Stug-
by & Camping mot skylten ”Natur-
reservat” och följ de vita  färgmarke-
ringarna upp på klipphällarna. När du 
kommit upp till skogsbrynet, tag blå 
led åt höger. Du kommer snart in i en 
bebyggelse med sommarstugor. Håll 
höger och följ sedan blå markering åt 
vänster uppför en ganska brant grus-
väg mot utkiksplatsen Bordet. 

Den blå markeringen leder vandraren 
vidare förbi badplatsen Tångevik och 
upp i bergen mot en skogsdunge. 

Grosshamn
Efter cirka en kilometer i skogen kommer 
du till en korsning av flera stigar. Sväng 
först skarpt till höger och efter bara fem-
ton meter till vänster på blå/orange led. 
En vägvisare markerar stigen mot Gross-
hamn – följ den så kommer du rätt. 

Nu lämnar du skogen bakom dig 
och leden snirklar vidare på klippor. 

Fykan och Sote Bonde
Den blå markeringen tar dig vidare 
söderut mot Fykan. Strax efter en 
parkering och rastplats delar sig leden. 
Håll till höger. Ytterligare en parke-
ring passeras innan det bär ner mot 
Fykan och dess öppna strandängar. 

Sedan fortsätter leden på klippor-
na på västsidan nedanför Sote Bonde. 
Vid kraftig västanvind och dåligt väder 
kan man välja den östra gulmarkerade 
vägen istället, för lederna går ihop igen 
när man rundat berget. 

Ta gärna chansen att bestiga Sote 
Bonde, men inte vid blött underlag då 
det kan vara halt. Vandringen under-
lättas av rep, spänger och trätrappor. 
Uppifrån toppen väntar en vidunder-
lig utsikt.

Sote Huvud 
Vandringen fortsätter på klipphällar 
ner mot Habys ängar på sydspetsen 
av Ramsvikslandet. Leden vänder 
norrut och går på bilvägen mot bron 
till fastlandet. Fortsätt förbi bron med 
Sotekanalen till höger om dig. Håll 
utkik efter en blå ledskylt till vänster 
mot Faxhällemossen och Moarna. Följ 
ledens blå markering tillbaka norrut. 
Vid korsningar, håll höger. När blå led 
möter vit led, tag vit led till höger till-
baka till Ramsvik Stugby & Camping.

Ramsvik runt1
Sträcka: 15 km. Tidsåtgång: ca 6 tim. Svårighetsgrad: 


