
Vandra Vandra 
hållbart!hållbart!
Res till en hållplats och Res till en hållplats och 
gå tillbaka till din ut-gå tillbaka till din ut-
gångspunkt. gångspunkt. 

Eller tvärtom; vandra till Eller tvärtom; vandra till 
en hållplats och res till-en hållplats och res till-
baka till utgångspunk-baka till utgångspunk-
ten! ten! 

Här lämnar vi tips om Här lämnar vi tips om 
hur du med allmänna hur du med allmänna 
kommunikationer – buss kommunikationer – buss 
och tåg – kan komma ut och tåg – kan komma ut 
och vandra på Kuststi-och vandra på Kuststi-
gen.gen.

RÅSSBYN - RÅSSBYN - 
LJUNGSKILELJUNGSKILE

Vandra hållbart 
i Bohuslän
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RÅSSBYN-LJUNGSKILERÅSSBYN-LJUNGSKILE
4-5 timmar (3-4 km/timme) exkl. raster. 4-5 timmar (3-4 km/timme) exkl. raster. 
Lätt terräng, tät märkning med stolpar Lätt terräng, tät märkning med stolpar 
och efter kort sträcka efter alternativet och efter kort sträcka efter alternativet 
Rävehogen innan Ljungskile med skyltar på Rävehogen innan Ljungskile med skyltar på 
belysningsstolpar. Avstånd: 15 kmbelysningsstolpar. Avstånd: 15 km

• • Uppgifterna om tid och avstånd är ungefärliga.Uppgifterna om tid och avstånd är ungefärliga.
• • All vandring sker på egen risk!All vandring sker på egen risk!

Stig av bussen vid hållplats Stig av bussen vid hållplats DRAMS-DRAMS-
VIKSVÄGEN, UDDEVALLAVIKSVÄGEN, UDDEVALLA i Råssbyn.  i Råssbyn. 
Märkning av Kuststigen hittar du vid Märkning av Kuststigen hittar du vid 
avtagsvägen mot Dramsvik. I den avtagsvägen mot Dramsvik. I den 
riktningen ska du riktningen ska du inteinte gå utan följ  gå utan följ 
märkningen i motsatt riktning, mot märkningen i motsatt riktning, mot 
ladugårdsbygganden vid åkerkanten.ladugårdsbygganden vid åkerkanten.
  
Framför dig har du en vandring efter Framför dig har du en vandring efter 
gammal bruksväg till Forshällaån gammal bruksväg till Forshällaån 
kantad av bl.a. äldre fritidsbebyggel-kantad av bl.a. äldre fritidsbebyggel-
se. Väl över ån blir det delvis skogs-se. Väl över ån blir det delvis skogs-
promenad till Åh.promenad till Åh.

Stig av bussen vid hållplats Stig av bussen vid hållplats ÅH, ÅH, 
UDDEVALLAUDDEVALLA. Vid avtagsväg mot Åh . Vid avtagsväg mot Åh 
stiftsgård hittar du en stolpe som stiftsgård hittar du en stolpe som 
markerar Kuststigen.markerar Kuststigen.
  
Nu följer en vandring i första hand Nu följer en vandring i första hand 
till Saxenhofs badplats (passa på och till Saxenhofs badplats (passa på och 
ta ett dopp!) och vidare efter mindre ta ett dopp!) och vidare efter mindre 
väg till Ranneberg där det  nns buss-väg till Ranneberg där det  nns buss-
hållplats. hållplats. 

Följ därefter den större och asfaltera-Följ därefter den större och asfaltera-
de vägen vägen till Resteröds kyrka, de vägen vägen till Resteröds kyrka, 
troligtvis byggd för mer än 900 år troligtvis byggd för mer än 900 år 
sedan och den äldsta verksamma kyr-sedan och den äldsta verksamma kyr-
kan i Bohuslän. Tidsrymden svindlar kan i Bohuslän. Tidsrymden svindlar 
och tål att tänka på under en behövlig och tål att tänka på under en behövlig 
rast.rast.

Du fortsätter grusvägen söderut och Du fortsätter grusvägen söderut och 
därefter en stig i åkerkant och genom därefter en stig i åkerkant och genom 
skogsområden till Restenäs.skogsområden till Restenäs.

Vid ett vägskäl kan du välja mellan Vid ett vägskäl kan du välja mellan 
att vandra mer kustnära via Ulvesund att vandra mer kustnära via Ulvesund 
eller i inlandet via Rävehogen till eller i inlandet via Rävehogen till 
Ljungskile. Alternativen strålar sam-Ljungskile. Alternativen strålar sam-
man vid Ljungskile Rastplats.man vid Ljungskile Rastplats.

Väljer du höger Väljer du höger mot Ulvesund följer mot Ulvesund följer 
du grusvägar och en kortare stig i du grusvägar och en kortare stig i 
skogsmark. Leden följer sedan lands-skogsmark. Leden följer sedan lands-
vägen ca 700 meter mot Ljungskile vägen ca 700 meter mot Ljungskile 
för att därefter vika av mot vattenbry-för att därefter vika av mot vattenbry-
net och upp på stigen ovanför Bergs net och upp på stigen ovanför Bergs 
badplats. Efter ca 600 meter är du badplats. Efter ca 600 meter är du 
framme vid Ljungskile Rastplats. framme vid Ljungskile Rastplats. 

Väljer du vänster Väljer du vänster följer du grusvägen följer du grusvägen 
som senare övergår till en stig. Ta som senare övergår till en stig. Ta 
sedan den asfalterade vägen åt hö-sedan den asfalterade vägen åt hö-
ger förbi ger förbi RävehogenRävehogen till Ljungskile  till Ljungskile 
Rastplats.Rastplats.

Stig av bussen vid hållplats Stig av bussen vid hållplats RESTE-RESTE-
NÄSSKOLAN, UDDEVALLA.NÄSSKOLAN, UDDEVALLA. Gå till kor- Gå till kor-
sande mindre vägar ca 50 meter från sande mindre vägar ca 50 meter från 
hållplatsen. Vik av åt vänster på grus-hållplatsen. Vik av åt vänster på grus-
vägen efter vilken du får jordbruks-vägen efter vilken du får jordbruks-
fastigheter på din högra sida. Märk-fastigheter på din högra sida. Märk-
ning av Kuststigen hittar du efter ca ning av Kuststigen hittar du efter ca 
250 meters vandring. 250 meters vandring. 

Här kan du välja att gå åt höger mot Här kan du välja att gå åt höger mot 
Ulvesund eller rakt fram mot Räve-Ulvesund eller rakt fram mot Räve-
hogen. Alternativen sammanstrålar hogen. Alternativen sammanstrålar 
vid Ljungskile Rastplats och bildar vid Ljungskile Rastplats och bildar 
en  n rundslinga om ca 6 km. Och du en  n rundslinga om ca 6 km. Och du 
kan kliva på var du vill!kan kliva på var du vill!

Följ strandpromenaden till den breda Följ strandpromenaden till den breda 
gångbron över motorvägen. Gå över gångbron över motorvägen. Gå över 
bron vandra och vidare mot centrala bron vandra och vidare mot centrala 
Ljungskile. Ljungskile. 

Du passerar torget på höger sida. Ef-Du passerar torget på höger sida. Ef-
ter ca 100 meter nå du fram till målet, ter ca 100 meter nå du fram till målet, 
hållplats hållplats LJUNGSKILE STATION BUSS, LJUNGSKILE STATION BUSS, 
UDDEVALLA.UDDEVALLA.

Start och mål för denna vandring är håll-
plats LJUNGSKILE STATION BUSS, LJUNGSKILE.

Information om busstider till hållplatserna 
hittar du i reseplaneraren på vasttra  k.se. 

Markerade namn på hållplatserna är de 
som Västtra  k använder i reseplaneraren. 
Du kan också kontakta Västtra  ks kund-
service telefon 
0771-41 43 00. 

Ytterligare informa-Ytterligare informa-
tion om vandringsleder tion om vandringsleder 
hittar du på Uddevalla hittar du på Uddevalla 
kommuns hemsidakommuns hemsida
uddevalla.se/vandrauddevalla.se/vandra

Trevlig vandring
i Forshälla- och 
Ljungskiletrakten!

ÅH-LJUNGSKILEÅH-LJUNGSKILE  
3-4 timmar (3-4 km/timme) 3-4 timmar (3-4 km/timme) 
exkl. raster. Avstånd: 12,5 km exkl. raster. Avstånd: 12,5 km 

RESTENÄS-LJUNGSKILERESTENÄS-LJUNGSKILE  
1 timme (3-4 km/timme) exkl. 1 timme (3-4 km/timme) exkl. 
raster. Avstånd: 3 kmraster. Avstånd: 3 km

LJUNGSKILE RASTPLATS-LJUNGSKILE RASTPLATS-
LJUNGSKILE STATIONLJUNGSKILE STATION




