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Det lilla Äntervattnet är ett bra stopp för dig 
som vill övernatta. Här finns vindskydd.

Vid sjön Säveleken finns också ett vindskydd 
för övernattning.

Vaktarekullen, där etapp 19 slutar, är Kynne-
fjälls högsta punkt. Den reser sig 206 meter 
över havet. Här hade forna tiders vallpojkar 
god utblick över boskapen och en milsvid utsikt 
över det trädfattiga landskapet. 
 Senare användes Vaktarekullen som brand- 
och luftbevakningsplats. I dag finns här ett 
utsiktstorn och en bra övernattningsstuga med 
12 bäddar.

Wauglen-kynnefjäll är ett StF-vandrarhem med 
anslutning till leden (ca 5 km). Här kan man 
parkera, proviantera och få all tänkbar service. 
(Se www.wauglen.se eller ring 0524-320 15.)

en avstickare till Kasebo rekommenderas om 
du vill göra ytterligare utflykter i Kynnefjäll. Här 
finns bra parkering och en utförlig informa-
tionskarta över området. Flera vandringsleder 
ansluter till eller utgår från Kasebo.

Bered dig på en naturupplevelse utöver det vanliga! Den här 
spännande etappen tar dig fram till själva hjärtat av det vilda 
Kynnefjäll – och upp till dess högsta punkt, Vaktarekullen.
 Längs vägen får du njuta av blåbärsgranskog, ljungmarker, 
forsande bäckar och vattenfall. Du kan känna den berusande 
doften av pors vid en öppen hjortronmyr. Se den nordliga vita 
näckrosen blomma i mörka och trolska skogstjärnar. Höra 
storlommens ödsliga rop framåt skymningen. Och har du en 
närmast oförskämd tur och lycka därtill, så får du skymta det 
skygga lodjuret.
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Lunden – Vaktarekullen 19
lätt

Rune andersson
Munkedals kommun
0524-182 33
rune.andersson@munkedal.se

Kynnefjäll är en cirka två mil 

lång och en mil bred högplatå. 

De högsta höjderna når lite drygt 

200 meter över havet. Kynnefjäll 

sträcker sig mellan Bullaresjöar-

nas sprickdal i väster och Örekil-

sälvens dalgång i öster och tar 

slut vid Kornsjöarna i norr. 

 I takt med att befolkningen 

ökade på 1700-talet bröts och 

svedjades ny mark här uppe. De 

tidigare djupa skogarna för-

vandlades till åkermark eller 

ljunghedar med betande boskap. 

Husgrunder och andra kultur-

lämningar vittnar om de som 

levde på Kynnefjäll under en 

kargare tid än vår. Nu återvänder 

skogen igen, men ljunghedarna 

stannar kvar. (Se också etapp 20)

Kynnefjäll i korthet
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