
 

Upplevelseguide 

1 Här ligger kommunens uthyrningsstugor invid en fin sandstrand med grillplats. I uthyrningsstugorna finns el indraget, vilket 

innebär att standarden är något högre än i uthyrningsstugorna på övriga öar. I servicebyggnaden finns förutom en vedeldad 

bastu, diskutrymme och miljötoaletter en tempererad dusch med havsvatten. 

 

2 Genom att följa stigen som går söderut från uthyrningsstugorna kan du nå sundet mot Korsmäss. Stigen slingrar sig genom 

barrskog med undervegetation av frodigt blåbärs- och ljungris. Skägglav och tagellav återfinns växande på granarnas grenar. 

 

3 Stranden är här frodig och övergår i ett grunt sund över till Korsmäss. Sundet går att vada över och på Korsmäss syns en fin 

mindre sandstrand med en byggnad som båda ägs av kommunen och är tillgängliga för allmänheten. 

 

4 Österut från sundet följer ett ursvallat strandparti med storblockig terräng, där blocken omgärdas av äldre tallar och vegetation 

med tallhedskaraktär en bit upp från stranden. Närmare vattenlinjen sker en övergång till stenstränder.  

 

5 Här finner du ett fint sandområde insprängt mellan de stora stenblocken och där många är flata och utmärkta att ligga på. Utanför 

bryter havet i ett mäktigt skådespel. På stenblocken kan man studera den vackert förgnejsade berggrunden med insprängda 

granater vilket är karaktäristiskt för området. 

 

6 I området på ön som kallas ”Malen” uppdagar sig vackra strandvallar bestående av klappersten. Tillsammans med de strandade 

stenblocken i vattnet utanför vittnar de om processerna som pågått under inlandsisens reträtt. Bland blommorna kan man se 

strandglim och kärleksört. 

 

7 Här finns berg i dagen i form av en berghäll med benämningen ”Punschklippan”och som erbjuder en fin utsikt över 

havshorisonten.  

 

8 Strax väster om Punschklippan återfinns ett stentorg av klappersten där lavar med olika färg täcker stenarna och bildar fina 

kartmönster. 

 

9 Mitt på ön finns en mindre tjärn där det växer kråkklöver och tranbär i strandkanten. 

 

10 Från tjärnen går en strövvänlig stig genom en öppen gran- och tallskog i riktning mot hamnen och där havets brus kan höras i 

bakgrunden. 

 

11 Vid stigens slut når man den gamla hamnen där öns fiskare bodde en gång i tiden. Hamnen omgärdas av ett 15-tal byggnader 

som idag utgör sommarboenden.   

 

Vid ”Här är du” finns en miljöstation 

och informationstavlor. 


