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Vindskyddet i Södra Kornsjön 
används av både vandrare och 
kanotister.

Daletjärns vindskydd ligger på 
en klipphylla med utsikt över 
tjärnen och skogen.

etappen startar vid det ena av Kornsjöarnas två utlopp. Den 
milslånga  vandringen går först över hällmarker och tallåsar, 
förbi många vackra utsiktsplatser. Du passerar idylliska 
torpställen där man ännu håller både hus och ängar i gott 
skick. 
 Från de lägre belägna kulturmarkerna bär det tillbaka upp i 
höglänt terräng, med dramatiska och sköna vyer över mörka 
tjärnar, raviner och branta bergsstup.
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Holmen – Daletjärnen 21
medelsvår

tanums Hamn- och turism aB
0525-183 80

Om du stannar en extra dag eller två 

här i trakterna, så passa på och bekanta 

dig med Bullaredalen, som löper i väster 

längs med Bohusleden.

 Området omfattar tre av de hela tio 

milen sprickdal som går från norska 

Halden och Idefjorden i norr till Gull-

marsfjorden i söder. I dalsänkan ligger 

Norra respektive Södra Bullaresjön, som 

är två av Bohusläns största och djupaste 

sjöar. De är rester av den havsvik som 

en gång sträckte sig in i Bullaredalen, 

när havet stod 45 meter högre än i dag. 

Sjöarna är fiskrika och har bra bestånd 

av både aborre och gädda. De är också 

perfekta vatten för dig som vill paddla 

kanot.

I Bullarebygden finns gott om spår av 

människor från långt tillbaka i tiden. 

Stenåldersfynd som gravar och boplat-

ser vittnar om tidig mänsklig verksam-

het. Bullaredalen har genom alla tider 

fungerat som en viktig transportled. Det 

är gott om minnesmärken från järnål-

der och medeltid, som äldre vägsträck-

ningar, fornborgar och gravfält.

 Istiden gör sig också påmind, till 

exempel i form av den stora israndavlag-

ringen vid Smeberg Backa, som skiljer 

Södra och Norra Bullaresjöarna från 

varandra. Avlagringen dämmer av den 

södra sjön och ger den ett vattenstånd 

som är sex meter högre än den norra.

Bullaredalen

10,5
km


