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Nordsjöleden/Bohusledens trettonde etapp kan rubba både 
tids- och livsperspektivet, om du ger fantasin fria tyglar. 
Här vittnar stora snäckskalsbankar och – faktiskt – spår 
av Östersjövatten om en tid långt före vår egen. tänk. 
Landskapet runtomkring dig präglades av inlandsisen... 
plötsligt ter sig kanske varken den där vandringsblåsan på 
foten eller andra vardagsbekymmer särskilt stora?
 Vid Kuröd anknyter Kuststigen till Nordsjöleden/
Bohusleden. Njut stort av naturskönheten i den varierade 
terrängen, njut av slingrande skogsstigar och vackra 
sjöutsikter. Och glöm skavsåret.

 I naturreservatet Bäveån Nedre ligger 
Älje. Här finns också den lilla sjön 
Surveln, som är en rest av det forna 
Uddevallasundet. Sundet förband 
faktiskt Östersjön med Västerhavet, 
innan Östersjövattnet fann sin 
nuvarande väg mellan sydkusten och 
Danmark.

Snäckskalsbankarna är något helt 
speciellt och världens största i sitt 
slag. Det finns all anledning att ta 
den lilla rundslingan från leden för 
att få uppleva dem. De bildades 
när inlandsisen smälte bort och 
på Skalbanksmuseet får du både 
geologiska fakta och områdets historia, 
ända fram till våra dagar. Museet är 
främst öppet under sommartid. Året 
om kan du läsa om Snäckskalsbankarna 
på de informationstavlor som finns 
uppsatta. Här startar kuststigen, som 
anknyter till Västerhavet via bland annat  
Orust och Lysekil.

Det är liv och rörelse året runt i 

Bjursjöns friluftsområde. Här finns en 
kommunal badplats, promenadleder 
och motionsspår för både löpare och 
skidåkare. Friluftsstugan brukar ha 
söndagsöppet under vinterhalvåret.
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Glimmingen – Bovik 13
lätt

Uddevalla turistbyrå
0522-997 20
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»Skalbärgen räknas med rätta ibland 

ett av de största Bohusläns under; ty de 

ligga uppå landet, nästan hela quarten 

på somliga ställen ifrån hafvet. Dessa 

Skalbärgen bestå av Snäcke- och Mussle-

skal, som här äro samlade i den mycken-

het, att man kan undra det så många lif 

lefwat i werlden.«

 Carl von Linné, 1746.
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