
Den supersmala udden är ett roligt promenadstråk med en spän-
nande historia. Den långsträckta udden Hindens rev sticker ut en 
halv mil i Vänern, som en spjutspets. Revets bredd varierar mellan 
25 och 100 meter. Mot spetsen minskar höjden och till slut för-
svinner revet under vattenytan. Den dyker upp igen 12 km bort på 
Dalslandssidan där man kallar revet för Hjortens udde.

Detta är ett populärt utflykt och turistmål med vandring. Att 
vandra längs Hindens rev är en rofylld sysselsättning. Stigen 
ringlar sig fram mellan rötter och stenar, för att slutligen försvinna 
bland klippor och vatten vid Hindekraket. Även fiske och få-
gelskådning är populärt under sommartid och på vintern kan man 
ägna sig åt långfärdsskridskoåkning. 

Leden ut till revet kan vara svårgående på vissa ställen och vatten-
nivån höjs och sänks efter årstid och väder. Se till att ta på dig bra 
skor när du beger dig ut, och se upp för huggormar och fästingar, 
dessa trivs mycket bra här ute! Cirka 1 km in på leden från parke-
ringen finns en rastplats utrustad med grill med galler. Här finns 
tillgång till ved under perioden 1 maj - 30 september.

Scanna QR-koden föR att 
komma till våR hemSida däR 
du hittaR fleR alteRnativ på 

vandRingSledeR.

Scanna QR-koden föR att 
komma till en kaRta öveR 

vandRingSleden.

Snabbfakta
Längd 
5 km enkel väg

UngefärLig tidSåtgång 

50 min enkel väg

SvårighetSgrad 

Medel

terräng 
Går i omväxlande terräng, skog och mycket sten. 

Start och måL

Parkeringen i skogsdungen vid Hindens Rev

hitta hit

närtrafrik

Beställningstrafik via Västtrafik minst 1 timme
innan avresa enligt förangivna tidsintervaller. Ring
0771-91 90 90 för att förbeställa din resa från valfri
adress inom Lidköping kommun till Läckö Slott. För
mer info gå in på www.vasttrafik.se

med biL eLLer cykeL från Lidköping

Distans 1,6 mil från Lidköping. Kör mot Örslösa 
och sväng höger vid skylt ”Hindens Rev Naturre-
servat”. Fortsätt rakt fram och håll höger vid den 
skarpa kurvan i Söne. Strax därefter sväng vänster 
mot ”Hindens Rev Naturreservat” och håll höger i 
kurvan vid kyrkan. Följ nu bara vägen fram till par-
keringen i skogsdungen, du kommer att köra förbi 
infarten till Svalnäsbadet.  
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