2 Norra Ramsviksleden

Sträcka: 7,5 km. Tidsåtgång: ca 2,5 tim. Svårighetsgrad:

Norra Ramsviksleden går som
alla leder att vandra åt båda hållen. Men för att få njuta av utsikten över havet vid Grosshamn
rekommenderas att börja norrut.
Från Ramsvik Stugby & Camping gå
asfaltvägen norrut tills den tar slut
vid en större grusad parkering och
en badplats. Fortsätt på grusvägen
med skylten ”Här slutar allmän väg”,
till vänster om parkeringsplatsen. Följ
den blå markeringen som leder uppför
en brant grusväg upp mot Bordet.
Den blåmarkerade leden rundar
berget och går genom lämningar från
stenhuggarepoken.
Vid Tångevik, följ blå led upp på
motstående sida viken och sväng sedan
höger och följ vit led upp på berget.
Efter en ravin blir det en stigning, som
kan vara lite utmanande. Gå efter
de vita markeringarna, som snirklar
sig över de röda släta granitklipporna.
Leden visar var det är lättast att gå.
Snart går vi ned mot Kolbrandsviken. Var uppmärksam och försiktig,
särskilt när klipporna är blöta. Det
finns trappor som underlättar passa-

gen där det är som brantast.
Fortsätt följ vit markering till vänster in i skogen. När den Vita leden
möter andra leder, välj den blå/orange
till höger, med skylt mot Grosshamn.
Strax innan Grosshamn går stigen
över spänger. Här viker äventyrliga
vandrare av västerut ut mot Öberg
Tånge. Vi andra fortsätter följa blå
markering ner till Grosshamn.
Fortsätt följa den blå markeringen
på vägen söderut mot en parkering och
rastplats. Efter parkeringen, tag gul led
en bit och fortsätt sedan följa asfaltsvägen rakt österut. Efter ca 500 meter
korsas vägen av blå/orange led. Följ
blå/orange led till vänster, uppför slänten, bort från bilvägen.
Har västsidan varit blåsig blir det
ofta ett vilsamt lugn på den östra sidan
av Ramsvikslandet. Naturbeteshagar
med betande djur bildar öppningar i
hedlandskapet och skogspartierna.
Vid nästa korsning av leder följ blå
markering till höger genom skogen
och ut i öppet landskap. Håll utkik
efter vit ledmarkering som visar vägen
ner över klipphällarna till Ramsvik
Stugby & Camping.

