
”Jag jobbar mycket med verksamheten 
i stugbyn. Det är skönt att komma ut 
i den vackra, omväxlande naturen i 
reservatet och snabbladda batterierna 
emellanåt. Min favoritled ’har allt’ – 
lugnet och fågelkvittret i Tångeskog, 
utsikten mot Grosshamn och ljung-
hedarna där korna går och betar. När 
jag kommer tillbaka är jag redo att 
kavla upp ärmarna igen, efter ett 
härligt ’skogsbad’.”
Torbjörn Backlund – ägare och platschef 
Ramsvik Stugby & Camping

Följ vit ledmarkering från hörnet av 
den stora parkeringen vid Ramsvik 
Stugby & Camping uppför berghällen. 
Fortsätt på vit led till höger när du är 
uppe på bergskrönet. Vid skogsbry-
net ca 700 meter efter starten viker 
blå led åt höger, men följ den vita tvärt 
åt vänster in i Tångeskog. Vandringen 
går i ett område med planterad barr-
blandskog. Följ vita markeringar i sko-
gen, men vid ledkorsning, välj blå/
orange led rakt fram i riktning mot 
Grosshamn. En snidad träskylt visar 
rätt håll. Leden passerar rundslipade 
stenar när vägen viker uppåt. 

Snart öppnar sig landskapet och 
du ser havet och Soteskären. Omgivet 
av odlingsmark, beteshagar och ängs-
marker ligger bostället Grosshamn. 

Leden går neråt över släta knappt be-
vuxna klipphällar. När du balanserat 
över ett par spänger i en blöt sänka 
gör leden en tvär sväng till vänster. 
Här är det utmärkt att göra en av-
stickare åt höger ut till Öberg Tånges 
släta, imponerande granitklippor.

Vid Grosshamn ligger Bohusläns 
enda fågelstation för ringmärkning 
av fåglar. Ta gärna en titt in i den röda 
sjöboden nära stranden där det finns 
en utställning om ringmärkningens 
syfte och praktik.

Fortsätt blå/orange led mot Gross-
hamns parkering. Välj nu gul led som 
går på vägen rakt fram, österut. Efter 
cirka 500 meter korsas vägen av blå/
orange led. Följ blå/orange led till vän-
ster, uppför slänten, bort från bilvägen. 
Lägg märke till de vindpinade, nästan 
liggande björkarna i slänten. 

Fortsätt blå/orange led genom ett 
område med skog och öppna fält. När 
leden efter cirka en kilometer kom-
mer till en glänta gäller det att vara 
uppmärksam eftersom här finns två 
korsningar med stigar inom synhåll. Tag 
den med blå markering som går rakt 
fram, när orange viker av till vänster. 

När du ser en vit markering är du 
strax tillbaka vid Ramsvik Stugby & 
Camping. Tag av till höger för att 
komma ner till parkeringen där du 
startade vandringen.  
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