
Den södra leden inleds från 
parkeringen vid Grosshamn. 
Vänd parkeringen ryggen och 
följ gul markering söderut mot 
Fykan. Leden går på vägen och 
passerar ytterligare en parkering 
innan landskapet öppnar sig ner 
mot Fykan. Platsen är välkänd 
från fotoböcker över småskaligt 
odlingslandskap i Bohuslän med 
äng, åker och utbetesmark. 

Uppmärksamma de huggna räfflorna 
i berget på de släta klipphällarna i 
vägen ner mot Fykan. De är gjorda 
för att hästarna skulle få fäste med 
höskrindorna. 

Leden går vidare över Fykans ängar 
mot Sote Bonde som sträcker sig 58 
meter över havet. Du kan välja den 
västra sidan (blå) runt berget över 
stenblock och klippor, eller den östra 
(gul) i ravinen, eftersom lederna går 
ihop på andra sidan berget. Passa 
gärna på att bestiga Sote Bonde när 
du ändå är här. Trappor av trä och rep 
hjälper vandraren upp. Belöningen 
är en fantastisk utsikt över havet och 
Soteskären utanför. Uppe är det en 
perfekt plats för en fika. 

Efter berget Sote Bonde väntar 
Sote Huvud. De släta klipphällarna är 
resultat av inlandsisens framfart för 

10 000 – 20 000 år sedan. Dessa geo-
logiska spår är ett av skälen till att Rams-
vikslandet idag är ett naturreservat. 

Vandringen fortsätter söderut över 
klipphällar och skrevor mot Haby. 
Sänk blicken när du kommer till de 
vindpinade strandängarna. I snäck-
skalsjorden växer rosa strandtrift och 
långt in i september blommar sällsynt 
ängsgentianan. 

Om du sparat matsäcken är Haby 
ett bra val. Här hittar du lätt en vrå i lä 
och kan ta ett bad. 

Leden vänder norrut och går längs 
vägen mot bron till fastlandet. Gå inte 
av misstag över bron till fastlandet utan 
fortsätt vägen rakt fram med Sote-
kanalen på din högra sida. Snart syns 
en ledmarkering till vänster in mot Fax-
hällemossen. Vid första korsningen av 
stigar, följ gul led och gå rakt fram mot 
Myren. När stigen möter den asfalte-
rade bilvägen, tag till vänster ner mot 
parkeringen vid Grosshamn. 
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