
Klintkustleden

Ireviken—Harudden
Delsträcka: 15 km, ca 5 timmar
Svårighetsgrad: Ireviken till Sigsarve: relativt 
lättvandrad. Sigsarve till Harudden: vandringen 
uppför och nedför klinten kan i vissa partier vara 
besvärlig, annars lättvandrad.

Ireviken–Harudden
Vandringssträckan Ireviken–Harudden löper 
genom Gotlands största naturreservat, 
Hall–Hangvar. Det är nästan 30 kvadratkilo-
meter stort och sträcker sig från Ireviken i 
söder till Kappelshamnsviken i nordost. Har 
du tur ser du en havsörn komma svepande, 
spanande ut över havet, i samma höjd som 
stigen.
 
Irevikens strand är en populär badplats. Leden korsar 
Ireån som vissa tider på året är hem både för hav-
söring och strömstare. Ån flödar naturligt genom den 
djungellika vegetationen och har skapat rasbranter 
och meanderbågar. Ireån och dess omgivningar kan 
du närmare undersöka genom att gå den fem kilome-
ter långa Ireåslingan.

Från stranden går leden via den branta trappan upp-
till Svarthälls mäktiga klint. På andra sidan Svarthäll 
börjar Sigsarve strand där ett gammalt fiskeläge är 
beläget; ett av flera utmed sträckan. Från Sigsarve 
bär det av upp på klinten igen genom gammal skog 
med utblickar över havet västerut. 

Efter ytterligare ett fiskeläge vid Häftings går Klintkust-
leden återigen upp på en av de högsta punkterna längs 
leden – fornborgen vid Häftings klint. Utsikten över 
kuststräckan och havet är minst sagt magnifik.

Du följer leden ner genom skogen till raststugan  
Sigges Kurru och sedan vidare på strandvallarna 
precis nere vid havet. Efter Norstads fiskeläge löper 
leden på en bred stenstrand mellan havet och ett  
bestånd av knotiga tallar. Vid Harudden passerar 
många flyttfåglar under våren och på strandängarna 
söder om udden trivs vadare.

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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