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Den inledande etappen är en perfekt start på Bohusleden. 
Inte bara för den metodiske, som helst tar allt från början, 
utan också för den som tar sina första steg som vandrare. 
Sträckan är lättvandrad och välkomnande, men så pass lång 
att den känns bra mycket mer än en promenad i parken. 
efter fullföljd vandring har du avverkat närmare två mil av 
Nordsjöleden/Bohusleden.
 avstampet görs vid den lilla sjön Blåvättnerna, alldeles vid 
gränsen till Halland. Målgången sker en bra bit norrut, vid 
den betydligt större Stensjön.

Den första delen av etappen går 
genom Bunketorpsområdet. Här är 
naturen vildmarkslik, med bra bär- och 
svampmarker och rikt djurliv. I den 
orörda skogen växer den ovanliga och 
långtrådiga skägglaven på grova träd. 
 Vill du ta en paus eller rentav springa 
en runda? I Bunketorp finns både 
rastplats och motionscentral.

Vid Stora Hassungaredssjön finns bad- 
och grillplats, vindskydd och WC.

Intill vägen genom Dvärred 
ligger Dvärgahuset. Det är en 
stenkammargrav, en så kallad hällkista, 
från yngre stenåldern (1800 - 1500 
f.Kr.). Namnet kommer av att man förr 
trodde att platsen var ett tillhåll för 
småväxta. I området finns dessutom 
fornlämningar av boplatser. Läs mer 
om sevärdheterna på de uppsatta 
informationsskyltarna.

en slående vacker utsiktsplats ligger 
öster om Södra Långevattnet.

Herkulesgården är en motionscentral, 
där det även finns vindskydd.

att vila ut en stund på Gunnebo Slott 
är den perfekta avrundningen på 
Bohusledens första etapp. Här kan 
du också fylla på energidepåerna: 
Gunnebo Kaffehus och Krog håller 
öppet året om. 
 Slottet byggdes på slutet av 1700-
talet som exklusiv sommarvilla åt den 
förmögne göteborgsköpmannen John 
Hall. Det är ett av landets bästa och 
mest stilrena exempel på nyklassisk 
byggnadskonst. 
 Har du ork att gå ytterligare lite till, så 
följ gärna med på en guidad rundtur på 
slottet. Huset visas för allmänheten året 
runt och på fasta tider. Ring Gunnebo 
Slott, tel. 031-334 16 00, för mer 
information.
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