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Denna etapp kräver lite benmuskler eller bara god 
vandrarvilja. Här bjuds det, under knappa två mil, på både 
höga berg och djupa dalar. Nivåskillnaderna beror på en 
geologisk krock: här möter inlandets gnejsberggrund 
kustlandets betydligt hårdare granit. 
 Den första delen följer nära inpå den norska gränsen. Nära 
ejgdesjöns nordspets ansluter den norska Olavsleden samt 
Kuststigen och det bär i väg runt sjöarna Krokvattnet och 
ekelidvattnet. Snart är du i det säregna vildmarksområdet 
tolvmanstegen  och får en storslagen utsikt över Bohusläns 
nordligaste trakter – och havet i väster därtill.

Vassbotten – Håvedalen 24
medelsvår

tanums Hamn- och turism aB
0525-183 80

Strömstad tourist
0526-623 30

Snarsmon, uppe på ejgdefjäll, var en 
bosättning för resandefolket. platsen 
gick under namnet tattarbyn eller tat-
tarstan. 
 Det sägs att ungefär 30 familjer 
bodde här, från mitten av 1800-talet 
fram till 1920-talet. Boplatsen ligger 
bara 350 meter från en av gränsöver-
gångarna. Det var den här vägen som 
de resande använde när de kom till 
Snarsmon från Norge. 
 Familjerna livnärde sig på handel med 
hästar, olika hantverk och sommarar-
bete vid de norska industrierna. 
 på Snarsmon syns 3-4 husgrunder 
tydligt, men i marken döljer sig fler. 
Sammanlagt kan drygt tio bostäder i 
olika former skönjas inom området. 
Dessutom syns spår efter åtminstone en 
brunn och kanske en smedja. Husgrun-
derna är inte typiska för resandefolket. 
en betydande del av fattigsveriges 
befolkning bodde i liknande hus. 
 Här finns skyltning med utförlig infor-
mation om platsens historia.

Här kan du välja att följa Kuststigen 
som sträcker sig söderut mot kusten ner 
till tanumstrand vid Västerhavet.

tolvmanstegen väster om Vammsjöarna 
är ett nästan trädfritt hällmarklandskap. 
Lavklädda klippor avlöser myrmarker i 
sänkorna. De få och glesa hällmarkstall-
skogarna ger känslan av äkta vildmark. 
Du kommer till etappens högsta punkt, 
188 meter över havet. Om vädret är 
klart får du se en helt makalös utsikt 
över stora delar av norra Bohuslän 
– med skärgården och havet i väster.

efter att ha följt vägen från Vammen vi-
ker leden av mot allemarken. Här finns 
det både grillplats och vindskydd.
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