
   

Kosteröarna är perfekta att upptäcka till 
fots. Längs stigar och markerade leder 
finns många intressanta sevärdheter, 
möjlighet till matpaus och att njuta av 
slående natur. På Nordkoster finns två 
markerade rundslingor som tar dig snabbt 
och enkelt ut i varierande natur. Längs 
lederna finns många möjligheter till 
omvägar och avstickare så du behöver inte 
planera i detalj utan ta gärna dagen som 
den kommer när man besöker Nordkoster. 
Fyra färgmärkta vandringsleder finns 
mellan bryggorna, hamnarna och leder 
både runt och över hela Sydkoster.  
Orienteringskarta finns vid bryggorna och 
i terrängen.  
 

Vandring Nordkoster 
Nordkoster runt  
Två markerade rundslingor tar dig snabbt och 
enkelt ut på ön, vita slingan är 4 km och 
orange slinga 3,5 km. I norr korsar slingorna 
varandra och från Norrvikarna sammanstrålar 
lederna varandra och du följer vit och orange 
markering tillbaka till utgångspunkten. Längs 
de markerade lederna finns många 
möjligheter till omvägar och avstickare så du 
behöver inte planera i detalj utan ta gärna 
dagen som den kommer. 
Att upptäcka: Klapperstensfälten vid 
Valnäsbukten är imponerande spår från 
istiden och havet som format vallarna när 
Koster stigit ur havet under landhöjningen. 
Valnäs med dess kärrmarker är hemvisten för 
den lilla unika Bohusranunkeln. Högen med 
Kosters fyrar (58.6 m.ö.h.), Kosters högsta 
punkt bjuder på fantastisk utsikt. Basteviken, 
Norrvikarna och Hasslevikarna erbjuder fina 
badmöjligheter. På båda sidor av Koster-
sundet finns några sommaröppna 
restauranger. 

Vandring Sydkoster 
Långegärde – Ekenäs  
Längd 3,5 km  
Led  Blå markering 
En populär tur som bitvis går längs 
strandkanten, genom lövskog och förbi öppen 
ängs- och åkermark. Sista sträckan fram till 
huvudvägen ansluter en annan led, och du 
följer blå/gul markering mot Ekenäs.  
Att upptäcka: Bohuslinden i Ekenäs, se 
skyltning vid tennisbanan. Naturum 
Kosterhavet, Fiskrökeri och Kosters enda 
hotell finner du i Ekenäs.  
Avstickare: Rörvik; badplats med snorkelled. 
Känns turen för kort så kan du fortsätta till 
Kilesand. 
 

Långagärde – Ekenäs via Brevik  
Längd 7 km  
Långegärde- Brevik 4 km/Brevik-Ekenäs 3 km 
Led Gul markering 
Naturskön vandring i omväxlade landskap 

såsom öppna betesmarker och gammal 

bladskog. Möjlighet till svalkande bad finns 

vid Bergdalen och Brevik.  

Att upptäcka: Brevik, en pittoresk gammal 
fiskehamn med strandängar, bad och 
rastbord. Kosters skulpturpark. 

Kilesand – Långevik  
Längd 5 km 
Led Grön markering 
Vandringsled går över hela Sydkoster, både 
på stigar och längs grusvägar med många 
möjligheter till upptäckter. Vid slutmålet 
Långevik möts hav och strandängarna med 
hela Kosterskärgården i väster. Från Kilesand 
går leden via Bergdalen fram till Torget. 
Härifrån fortsätter leden läng landsvägen för 
att sedan gå på stig sista sträckan fram till 
Långevik.  
Avstickare: Valfjäll med hänförande utsikt 
över Kosteröarna. Besöksträdgården Kosters 
Trädgårdar & Skulpturparken. Vid Kilesand 
finns en restaurang och en glasskiosk. 
 
Ekenäs – Brevik via Kilesand  
Längd/ Length 7 km 
Ekenäs – Kilesand 3km/Kilesand - Brevik 4 km 
Led Röd markering 
Vid Hattevik strax innan Nästången kan du 
gå höger och ansluta till leden längre fram. 
Följer du istället leden passerar du ett 
våtmarksområde med ett rikt fågelliv. Leden 
runt Nästtången kan vara lite svår att gå. 
Vidare över bron och sedan följer leden havet 
fram till Kilesand. Härifrån kan du välja att 
gå via Kyrkosund som är delvis spångad för 
att underlätta framkomligheten längs 
stenstranden eller ta den enklare vägen förbi 
Ramnefjäll för att komma till slutmålet 
Brevik.  
Att upptäcka: På Kilesandstranden kan du 
beundra den vackra martornen, Kostertisteln. 
Sista sträckan fram till Breviks hamn går 
över örtrika strandängar och du vandrar i 
nationalparken ett stycke då området här är 
en av två områden som ingår i själva 
nationalparken.  
 

Övriga upplysningar 
 
Ta dig till Kosteröarna 
Kosterbåtarna avgår från norra 
hamnen i Strömstad under hela året. 
Biljett köper du ombord eller i 
automaten på kajen i Strömstad. 
  

Linfärja Kosterlänken 
Mellan Nord- och Sydkoster 
(Långegärde – Västra Bryggan) går en 
liten linfärja som är bemannad 
sommartid för den som vill upptäcka 
båda öarna. Övrig tid på året kan du 
resa mellan öarna med Kosterbåten. 
Överresan kostar 10 kr. 
 

Naturreservat Kosteröarna 
Känn er välkomna att besöka 
Kosteröarna men tänk på att större 
delar av öarna består av skyddad natur 
och Vid Kosterbåtens 
angöringsbryggor finns utförlig 
informationsskylt där även 
vandringslederna är markerade på 
karta.  
 

Guidade turer 
Under din vistelse kan du även 
uppleva Kosters skärgård från vattnet, 
sommartid utgår kajak- och fisketurer 
och sälsafari från Koster eller följ med 
på en lärorik strandguidning  
 

För mer information: 
Strömstad Infocenter  
Tel: 0526-623 30, www.stromstad.se 
Receptionen i naturum Kosterhavet 
Tel: 010- 22 45 400, 

www.kosterhavet.se 

Vandra på Kosteröarna 


