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Vatten spelar stor roll längs etappen som väntar.
 på stigar och småvägar följer du Munkedalsälven och 
Örekilsälven. Här finns ett antal dammar (människobyggda, 
för att försörja Munkedals pappersbruk med vatten) som 
bävern stortrivs i. Har du tur får du se hur bävrarna bygger 
fördämningar på egen hand, med trädgrenar, pinnar och 
slam. De är gnagare, som främst livnär sig på kvistar och 
vattenväxter. (Inte hela träd, nej.)  
 Örekilsälven har flera laxtrappor och är ett utmärkt 
fiskevatten, oavsett vilken art man tillhör. Både de med 
fiskekort och kungsfiskaren trivs. Strömstare och forsärla finns 
också här, men jagar mest insekter.

Munkedal är värt en avstickare. Längs 
den forsande älven finns både äldre och 
samtida bruksmiljöer. på älvens västsida 
syns en samling mil- och väghållnings-
stenar från trakten. 
 Här kan du se Munkedals Herrgård 
och en pampig stenbro, med både 
milsten och kung Fredriks krönta namn-
chiffer från 1737. 

Brålandsfallet är det största fallet i 
Örekilsälven. Här, liksom vid torp, har 
det byggts laxtrappor för att fisken ska 
kunna nå Kärnsjön på sin vidare väg 
uppåt. Älven är Bohusläns näst största 
vattendrag och ett av sydsveriges bästa 
fiskevatten.

Borgmästarbruket ligger längs älven, 
strax innan torp. Här ser du resterna av 
den första industrialiseringen i Munke-
dal, med bland annat sågverk, kvarnar, 
smedja och bostäder.

torps gård har anor från 1600-talet. 
Den nuvarande huvudbyggnaden 
(Corps de logiet, som det hette på hög-
reståndsspråk) uppfördes på 1860-talet.

Bohusleden går bara in en bit på 
Lerbergsnäset. Du som har ork kvar 
kan gärna ta dig lite längre ut på näset. 
Udden sticker ut i den långa och djupa 
Kärnsjön. Varför inte ta ett dopp i Hars-
kabukten om årstiden och/eller modet 
tillåter?

Här ute ligger Reorsgrottan. enligt 
sägnen var Reor en förrymd fånge, som 
gömde sig i grottan under 1600-talet. 
Han var också en skicklig träsnidare och 
fick syndernas förlåtelse efter att ha 
snidat dopfunten i Håby kyrka.

Harskas geologiska naturreservat avslu-
tar den sextonde etappen. Här ansluter 
Kuststigen som leder ner till bland  
annat Hunnebostrand vid Västerhavet.
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Munkedals kommun
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