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Uppe på Måröd Lyseberg ligger 
en utsiktsplats som är väl värd ett 
besök. Vyn över sjön Store Väktor är 
intagande.

Backamo är en geologiskt intressant 
plats. Området som numera är en 
mindre flygplats är en isälvsavlagring. 
För 14.000 år sedan stod inlandsisen 
stilla under en period då platån 
bildades. Här finns också Backamo 
lägerplats, där du erbjuds övernattning 
på vandrarhemsnivå.

Fjällgården Södra fjället har 
månghundraåriga anor. Där växer bland 
annat en 300-årig lind.

De vackert belägna Bjurvattenshålan 
och Flågfjället är rester av gamla gårdar.

Bredfjället bjuder på såväl ett rikt 
växt- och djurliv som natur- och 
kulturmarksupplevelser. Här uppe 
betade boskap förr och marken 
var mycket mer uppodlad. Gården 
Vargfjället är en av de sista resterna av 
den gamla jordbruksbygden.

Lindjärns kyrka, vid sjön Stora Galten, 
är inte alls någon kyrka. enligt sägnen 
är det ett rövarnäste från 1700-talet. 
Här finns också ett stort gravröse från 
bronsåldern.

Bukullsjöarna är ett naturområde, strax 
väster om Buvattnet, som bör vara 
omvägen väl värd. Här bjuds du på 
synen av en vacker utsikt, urskog och 
blommande vita näckrosor. 

Vandringen går genom ett sjörikt skogslandskap. Första delen 
kräver en extra ansträngning av dig, eftersom den utmanar 
med en del branta passager. Via stigar förbi småsjöar och 
myrmarker når du så småningom fram till en grusväg längs 
sjön Store Väktor. Här finns vindskydd om du vill övernatta. 
 Du kan också välja den alternativa sträckningen av 
Nordsjöleden/Bohusleden, som går förbi Backamo lägerplats 
och gården Södra fjället. 
 När leden löper ihop igen går den i en gammal välbevarad 
fägata upp på Bredfjället.
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Hasteröd – Vassbovik 11
medelsvår

Uddevalla turistbyrå
0522-997 20
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