
Klintkustleden

Lickershamn—Ireviken
Delsträcka: 6,1 km, ca 2 timmar
Svårighetsgrad: Krävande uppgång i norra delen  
av Lickershamnsviken, annars lättvandrad

Lickershamn–Ireviken
Vandringssträckan Lickershamn–Ireviken 
följer kustlinjen och bjuder på en intagande 
natur- och kulturupplevelse med havs-
utsikt. Utmed sträckan kan du på nära håll 
bekanta dig med flera fornlämningar. 

Lickershamn är ett välkänt turistmål med gästhamn, 
restaurang och kiosk, såväl som camping och stugby. 
Härifrån följer du Klintkustleden längs stranden norr-
ut. Ute på havet finns gott om sjöfågel att spana på.

Någon kilometer efter Lickershamn kommer en 
ganska krävande stigning upp på klinten, särskilt om 
det är blött. Från tallskogen på klinten kan du göra en 
avstickare till naturreservatet Grausne källmyr, där 
många typiska våtmarksväxter trivs.

Halvvägs till Ireviken kan du återigen göra en avstick-
are rakt in i skogen till lämningarna efter en 1500 år 
gammal järnåldersgård – Höglundar. 

Nästan framme kommer du till en imponerande 
fornborg med fin vy över Ireviken. Leden följer sedan 
Irevikens strand. 

Ireån och dess omgivningar kan du närmare undersö-
ka genom att gå den fem kilometer långa Ireåslingan.

Klintkustleden
- en av Sveriges finaste kustleder

Klintkustleden sträcker sig från Björkume naturreser-
vat i söder till Hallshuk i norr. Leden är 30 kilometer  
och består av tre delsträckor; Björkume–Lickershamn, 
Lickershamn–Ireviken och Ireviken–Harudden. 
Leden binder ihop sex naturreservat och är markerad 
med orange band eller brickor. Utmed sträckan finns 
övernattningsmöjligheter och grillplatser och på flera 
ställen även matserveringar lite beroende på säsong.
Längs Klintkustleden får du uppleva vida vyer och du 
får lära dig mer om den gotländska naturen. Vandring 
är dessutom en bra motionsform att utföra ensam 
eller tillsammans med andra.

Tänk på:
• Du vandrar på någon annans mark. Respektera  

allemansrätten. Inte störa och inte förstöra är  
huvudregeln i allemansrätten.

• I naturreservaten finns skyltar med information 
om vad som gäller och vad du kan se i respektive 
reservat.

• De flesta serviceställen och toaletter är stängda  
under vintersäsongen.

• Gå aldrig nära klintkanten på grund av rasrisken.

• På några platser är mobiltäckningen dålig.

• Gå i stabila skor och klä dig efter väder.

• Ta med dricksvatten och något att äta på din  
vandring.

• Tänk på brandfaran när det är torrt.

Kontakta oss:
Klintkustleden förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län.
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 Visby. 
Telefon: 010-223 90 00. E-post: gotland@lansstyrelsen.se.  
www.lansstyrelsen.se/gotland
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