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Riksröse nr 1 på svensk-norska gränsen 
ligger på Hisön. tyvärr kan man inte se 
det från fastlandet på grund av skym-
mande träd. Men i fortsättningen längs 
etappen får du se flera tydligt utmärkta 
riksrösen på nära håll. 

I utflödet från taraldtjärn reglerar bä-
vern vattenståndet i tjärnen genom ett 
effektivt dämme i bäcken.

efter några hundra meter kan du göra 
en avstickare upp på bergets topp. Du 
ser stora delar av Kornsjösystemet, de 
bohuslänska och dalsländska skogarna 
och dessutom delar av Norge.

Vandringen bär vidare till torpruinen 
i Djupvik. Vid foten av ett berg finns 
stenmursresterna efter »den fredlöses 
boplats«. en informationstavla berättar 
historien om den folkskygge enslingen, 
som bodde här på 1700-talet. 

Älgafallet utgör gräns mot Norge. 
Vattenfallet är Bohusläns högsta, med 
sina 46 meters fallhöjd. Här finns en fin 
gångbro precis nedanför fallet. Infor-
mationstavlan vid rastplatsen upplyser 
om både gränshistoria och fornminnen. 
Förr fanns här bland annat en såg och 
en kvarn. Under vattenrika perioder, 
höst och vår, är fallet en speciellt stor 
besöksattraktion. 
 Vid Älgafallet kan man välja att gå 
tre-fyra kilometer in i Norge eller att 
följa leden på den svenska sidan. Här 
fortsätter även Kuststigen in i Norge.

I Vassbotten finns både en gammal 
gränshandel och camping. Du har alla 
möjligheter till ny uppladdning inför 
fortsatt vandring på Nordsjöleden/Bo-
husleden. 
 Vill du stanna i Vassbotten någon 
dag, kan du göra utflykter i Bullare-
bygden. Varför inte prova fiskelyckan i 
någon av de stora Bullaresjöarna? För 
övernattning på Vassbotten Camping, 
ring tel. 0525-520 03.

etappen bjuder verkligen vandraren på halvannan mil av både 
små och stora upplevelser. Den inleds längs Norra Kornsjöns 
strand med utsikt över de trädbevuxna holmarna i sjön. Vid 
taraldtjärns utlopp kan du få se bävern arbeta med sina 
fördämningar. Vandringen går vidare på gamla gångstigar 
och över tallåsar i en berg- och dalbaneliknande terräng. Det 
bär av förbi resterna efter den fredlöse enslingens bostad 
och förbi Bohusläns högsta vattenfall. Du får en garanterat 
omväxlande tur längs gränsen mot Norge.
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Nornäs – Vassbotten 23
medelsvår

tanums Hamn- och turism aB
0525-183 80
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