
På Stora Ekens norra sida finns fortfarande några stora ekar kvar 
som har gett ön dess namn. Stora Eken är den största ön i Ekens 
skärgård och var bebodd från 1500-talet till 1960-talet då det 
bedrevs jord- och skogsbruk här. Idag betas delar av ön sommar-
tid av hästar. Här finns en rik flora och fauna, med sjöfåglar, hare, 
älg och rådjur. Leden är till stora delar sjönära genom kuperad 
terräng.

Leden startar vid en brygga för kanot/kajak och småbåtar, detta 
är på öns västra sida. Vid bryggan finns en lägerplats med vind-
skydd, grillplats och mulltoa och det finns ytterligare en grillplats 
med mulltoa utmed leden. Gratis ved finns vid grillplatserna under 
perioden 1 maj-30 september.

För att komma till Stora Eken från Läckö SLott rekommenderar 
vi att hyra kajak eller kanot vid Läckö Slott, alternativt kontakta 
någon båtcharter om man inte har tillgång till egen båt.

 
 

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

vandRingSledeR.

Scanna QR-koden föR att 
komma till en googlekaRta 

öveR vandRingSleden med 
utmäRkta faciliteteR.

Snabbfakta

Längd 
Ca 6 km

UngefärLig tidSåtgång 

80 min

SvårighetSgrad 

Lätt

terräng 
Kuperad terräng

Start och måL

Bryggan,  båttransport från Läckö eller Spiken

markering

Blå

hitta hit

koLLektivtrafik

Under sommarsäsong går Västtrafik buss 132 
Lidköping-Spiken enstaka tider under dagen hela 
vägen ut till Läckö. Vanligtvis stannar bussen 
närmast i Spiken, då är det en promenadslinga på 
drygt 2 km mellan Spiken och Läckö.

med biL eLLer cykeL från Lidköping

Distans ca 2,5 mil från Lidköping. Kör mot Läckö 
Slott.

För att komma till Stora Eken från Läckö SLott 
rekommenderar vi att hyra kajak eller kanot vid 
Läckö Slott, alternativt kontakta någon båtcharter 
om man inte har tillgång till egen båt.

Vandringsled stora eken

kållandsö

+46 (0)510-200 20
info@lackokinnekulle.se 
www.lackokinnekulle.se 

Facebook & Instagram: lackokinnekulle  
App: Läckö-Kinnekulle
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