
Äventyret Kynnefjäll
börjar här

Parkering
Vindskydd
Utedass
Raststuga
Stig

Vandringsleder på 
Kasebo/Naturreservat
Förvaltare:Västkuststiftelsen

Kynnefjäll är en ungefär två mil lång, och en mil bred. Här finns allt från trolska skogstjärnar i djupa Bohuslänska skogar 
till kala tallskogar och lila ljungmarker. Vandra Bohusleden, i Naturreservatet och strövområdet Kasebo eller på 

KynnefjällsNaturs leder. Tips! utgå ifrån KynnefjällsNatur och övernatta i timrade stugor med självhushållning eller i 
färdigbäddade B&B-rum. Vid bokning av B&B finns möjlighet att förbeställa extra frukost för att göra matsäck och fylla 

på sin termos. Här kan ni också hyra kanot för paddling i Örekilsälven och Kärnsjön.

Leder med utgångspunkt
från KynnefjällsNatur

Tovetjärnsslingan 5km
(startar och slutar vid receptionen)

Ulvestensleden 14km
(startar och slutar vid receptionen)

KynnefjällsNatur - till
Bohusleden (norr) 5km
mot Sågen, etapp 19.

KynnefjällsNatur -
till Bohusleden (söder) 10km
mot Kyrkoryr, etapp 17. 
OBS! 1 okt- 28 feb är en del av denna 
led stängd och borttagen p.g.a jakt.

Bohusleden
är 37 mil lång från Lindome till 
Strömstad och består av 27 etapper. 
Etapp 18 - 23 leder genom 
Kynnefjäll.

• Stugor
• B&B-rum
• Hyr kanot
• Hyr roddbåt
• Hundar välkomna
• Vandringsleder
• Gratis Wi-fi

• Restaurang
(endast förbokning)

• Alkoholtillstånd
• Trekamp i miniskytte
• Konferens
• Parkering

KynnefjällsNatur   •

Bråmarken 19

455 96 Hedekas

www.kynnefjall.com •   info@kynnefjall.com •   +46 (0) 524-32088
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(OBS! kartan visar endast delar av Kynnefjäll)
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1. Rädda Kynnefjälls vaktstuga. Kynnefjäll är känt 
för ett långvarigt lokalt motstånd mot slutförvar av 
kärnavfall. Fjället bevakades dygnet runt i omkring 
20 år under 1980- och 1990-talen av 
aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll från en liten 
stuga. Enligt Guinness rekordbok är det världens 
tidsmässigt längsta protestaktion. Vakthållningen 
mot atomsoporna pågick totalt i 19 år, nio månader 
och 17 dagar.

2. Hos oss bor du mitt i naturen – lugnt och 
bekvämt i mysiga stugor med självhushållning eller 
Bed & Breakfast rum, 40 minuters bilresa från 
centrala Fjällbacka i Bohuslän. Kynnefjäll bjuder på 
fantastiska vandringsmöjligheter– här finns flera 
leder av varierande längd samt anslutning till både 
Bohusleden och naturreservatets leder. Här 
serveras i första hand närproducerad mat med vilt, 
bär och svamp från Kynnefjälls egna skogar.
Förutom att vandra är området lämpligt för kanot, 
jakt, fiske, svamp- och bärplockning. Varför inte 
testa på trekamp i miniskytte eller ta ett dopp i 
Kärnsjön som ligger i närheten. Är ni en större 
grupp har vi även aktiviteter så som femkamp, 
flottbygge, skytte och konferensmöjligheter.

3. Tovetjärn, den perfekta platsen för vila och 
rekreation. Följ KynnefjällsNaturs blå led 
”Tovetjärnsslingan” och du hittar denna pärla. 
Packa upp den medhavda matsäcken, sitt en 
stund på berget och titta ut över det mysiga 
fjällvattnet. Här finns även en grill, bord och 
sittbänk. Detta är även bäverns hemvist. Fiska, 
paddla kanot/roddbåt , fiskekasse från 
fiskeodling syns mitt på vattnet.

4. Bredmossens naturreservat;  borde ligga 
betydligt längre norrut i Sverige. Känslan av att 
vandra in i en vild vildmark än tidigare blir 
påtagligare för varje steg du tar. Det är här det 
mäktiga Kynnefjäll börjar. 

5. Troligtvis Bohusläns största gran i omkrets. 6. Iläggningsplats för kanoter, paddla i 
Örekilsälven och vidare ut i Kärnsjön (kontakta 
KynnefjällsNatur för mer information)

(bild kommer senare) (bild kommer senare)

7. Kasebo är en av de få fjällgårdar som ännu 
brukades långt in på 1900-talet, belägen nordöst 
om Vaktarekullen, är en viktig anslutningspunkt för 
vandring på Bohusleden och andra vandringsleder 
på Kynnefjäll. Hit går det en grusväg från den större 
vägen vid Söbbön (norr om Hedekas). Numera 
utgör Kasebo en del av naturreservatet Kynnefjäll.

8. Vaktarekullen; där etapp 19 slutar, är Kynnefjälls 
högsta punkt, 206 meter över havet. Här hade 
forna tiders vallpojkar god utblick över boskapen 
och en milsvid utsikt över det då trädfattiga 
landskapet. Senare användes Vaktarekullen som 
brand- och luftbevakningsplats. I dag finns här en 
bra övernattningsstuga med 12 bäddar

9. Svarteborgs kyrka tronar uppe på toppen av 
den mäktiga israndsavlagringen. Kyrkan har 
rötterna i 1100-talet, men fick sitt nuvarande 
utseende under 1700-talet.
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(bild kommer senare)

(

(bild kommer senare)

(

(bild kommer senare)

10. Vid det lilla Äntervattnet finns det ett 
vindskydd.

11. Vid sjön Säveleken finns också ett vindskydd för 
övernattning.  

12. Stora Holmevattnet; är den största sjön på 
Kynnefjäll och sägs ha lika många holmar och skär 
som årets dagar. Gör gärna en liten avstickare från 
leden till sjöns sydligaste del för att se på utsikten 
och rasta eller övernatta i vindskyddet på udden.

(bild kommer senare)

13. Björnåsgrottan;  En spännande liten grotta på 
Kynnefjäll, gå via Kvarnleden från Lilla Röd och följ 
sedan skyltar mot Björnås grottan. Passa på att 
skriva ditt namn i gästboken när du ändå är där!

14. Ulvesten (mer info kommer senare) 15. Stenkärringa på Kynnefjäll hittar du om du följer 
vår röda vandringsled som ansluter till Bohusleden 
strax norr om Lunden. Hon tornar upp sig på en 
bergsknalle utmed vandringsleden. De som byggt 
den måste ha klättrat för att lyckas med de översta 
stenarna. Förr i tiden så var Kynnefjäll skoglöst och 
denna stenkärring måste ha varit en mycket mäktig 
syn även på långt håll.

(bild kommer senare) (bild kommer senare)

16. Älgafallet ligger längst upp i kommunens 
nordöstra del i Bullaren och utgör gräns mot Norge. 
Vattenfallet är Bohusläns högsta med sina 46 
meters fallhöjd.

17. Stenehed gravfält, Gravfältet består av minst 40 
fornlämningar. PÅ gravfältet förekommer runda 
högar upp till 20 m i diameter, ofta med synlig 
kantränna kring högens fot. Dessutom finns upp till 
10 meter stora långhögar, enstaka resta stenar 
samt en skadad skeppssättning, bestående av två 
stävstenar och ytterligare fyra stenar.

18. Mo kyrka, träkyrka byggd i mitten av 1600 talet. 
Mycket vacker kyrka och väl bevarad interiör, 
dopfunt från 1300 talet.
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(bild kommer senare) (bild kommer senare)

19. Sundshult/Kynneälv, badplats vid Bullaresjön
med fin sandstrand, badbrygga och hopptorn. 
Kulturminnen, rester av kvarnar och sågar. 
Finutsiktplats över södra Bullaresjön.

20. Olsborg, Tidigare belägen fästning från1500 
talet med dramatisk historia från maktkampen 
mellan Norge och Sverige. Fin utsiktplats över södra 
Bullaresjön.

21. Kvarnleden är belägen vid Lilla Röd, i 
Krokstad socken. Här kan man gå en slinga på 2,5 
kilometer och samtidigt se lämningarna efter ett 
flertal kvarnar. Tillstånd för att uppföra den sista 
kvarnen söktes år 1840 av ett antal bönder som 
gick samman för att bygga den samma. 
Kvarnarna här drevs med vattenkraft och 
användes främst för att mala säd för husbehov. 
De äldsta kvarnarna uppfördes under 
medeltiden men vanligtvis är de kvarnar vi 
träffar på i skogarna från 1800 och 1900-talen. 
Längs med leden passerar man även lämningar 
efter soldattorpet Dammen. Den siste torparen 
här var Anders Edvin Blom som bodde här 
mellan åren 1910-28. Han lär ha varit 
trumslagare på Bohusläns regemente.

(bild kommer senare) (bild kommer senare)

22. Svarteborg, slut av Bohusledens etapp 17 
Harska – Svarteborg 12km
Start av Bohusledens etapp 18 Svarteborg – Lunden 
11km

23. Lunden, slut av Bohusledens etapp 18 
Svarteborg – Lunden 11km
Start av Bohusledens etapp 18 Svarteborg – Lunden 
11km
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