
 

Kustvandring vid Kattegatt 
Havet är vackert oavsett årstid och väderlek. Med lokal guide från Kuststationen vid 

Kattegatt har du möjlighet att upptäcka Steningekustens naturreservat som omväxlande 

erbjuder strandängar, sandstränder och klipphällar i havets absoluta närhet. Vandringen 

kryddas med kulturinslag och utsiktspunkter från Skipås naturreservat där bokskogen ger 

skydd från hav och vind. 

Vandringen utgår från Steninge vandrarhem efter att vi först njutit av en stärkande frukostbuffé, med 

möjlighet att äta gröt tillagad av en tvåfaldig svensk mästare i havregrynsgrötskokning. Det kan 

behövas eftersom vandringens längd är cirka 10 kilometer och delvis är den ganska kuperad. Men det 

är ändå en ganska lätt vandring som inte kräver topp-kondition. Vi går på omväxlande underlag, 

vandringskängor och kläder efter väder är viktigt att du har. Vandringsstavar är också användbara på 

denna tur. 

Vi tar först en sväng förbi Molomberget, som gett poeten och visdiktaren från Steninge, Alf Hambe, 

inspiration till hans mest kända verk, Visa i Molom. Via Doktorsstigen kommer vi in i bokskogen som 

är en del av Skipås naturreservat. På utsiktspunkten högst uppe på åsen kan vi blicka ut över 

Kattegatt. På klara dagar ser vi hela vägen till Falkenberg i norr. Vi fortsätter vidare över ett 

gudomligt vackert ängslandskap som i folkmun kallas ”Guds gröna ängar”. 

Turen går vidare via en slingrande grusväg och sedan tar strandängarna vid när vi närmar vi oss havet 

vid Stensjö strand, där den som önskar kan passa på att ta ett dopp. 

Vi passerar fiskebodarna i Glassvik och är då i hjärtat av den del av Kattegattkusten som kallas för 

Havriket, där magiska ting kan inträffa. Men troligtvis kommer vi ändå så småningom tillbaka till 

Steninge där vi kan njuta av after-walk i vandrarhemmets trevliga fik. 

I paketet ingår: 

Del i tvåbäddsrum 1 natt (enkelrumstillägg = 300:-) 

Ekologiskt inspirerad frukostbuffé 

Guide på kustvandringen  

Lunch och fika på vandringen 

Slutstädning 

Övrig info: Lakan och handdukar ingår ej. 

Medlemspris: från 775:-/person 

 


