
Sundsby

I naturen runt Sundsby säteri finns flera 
olika vandringsleder. Här hittar du vacker 
och varierande natur, hänförande utsikt 
över Stigfjorden, en fridfull bokskog samt 
spännande klättring genom grottor och 
trånga passager. 

De flesta leder är obearbetade naturstigar och 
under delar av året kan det på vissa platser vara 
blött. För din säkerhet är Sundsbyleden utmärkt 
med nödstolpar. För att växter och djur ska få 
sitt önskade utrymme ber vi dig att hålla dig till 
stigarna och hålla hundar kopplade.

Vandringsleder 
och stigar



Sundsbyleden 
Sundsbyleden är ca 4,4 km lång och är skyl-
tad med blå markering. Medsols är den lätt-
gången ca 1,4 km, sedan övergår vandringen 
på en smalare och lite brantare stig med 
mycket stenar och rötter. Vid Skalgrusgropen 
finns en grillplats. 

Den första delen av Sundsbyleden i medsols 
riktning, fram till en fin rastplats, är framkom-
lig med rullstol. Med barnvagn går det att ta 
sig hela vägen fram till Skalgrusgropen. Det 
går även att ta sig fram med både barnvagn 
och rullstol längs den första delen i motsols 
riktning.

Till Solklinten 108 meter över havet
Medsols längs Sundsbyleden startar efter 
0,5 km och 0,8 km två korta men branta 
stigar som leder upp till Solklinten, 108 
meter över havet. Stigarna är skyltade med 
svart markering. Längs den första går det 
att gå upp medan den bortre stigen kräver 
klättring. Solklinten kan även nås via den 
gulmarkerade Rådjursstigen och upp längs 
en smal passage. OBS! Uppe på Solklinten 
finns inga staket, varför barn måste hållas 
under uppsikt!

Ravinen och Grottorna
Från Solklinten kan man fortsätta vandringen 
Från Solklinten kan man fortsätta vandringen 
via en smal och djup ravin med stora fastkila-
de klippblock. Vissa passager är trånga och 
kräver att man ålar under eller klättrar över 
stora stenar. Bortanför ravinen finns ett stort 
grottsystem bildat av ett nedrasat jätteblock. 
Här finns rastplats med grillplats. 

Från Grottorna finns en svartmarkerad brant 
stig ner till den blåmarkerade Sundsbyleden. 
Härifrån är det ca 1,8 km att ta sig tillbaka 
till parkeringen längs med Sundsbyleden. 

Krossenleden 
Krossenleden är 1,2 km lång, medelsvår 
och rödmarkerad. Den börjar 0,5 km in på 
Sundsbyleden. Leden startar tillsammans 
med den första svarta stigen upp till Sol-
klinten, men viker snart av till höger och 
fortsätter svagt uppåt. Delar av leden går 
sedan ihop med den gula Rådjursstigen och 
passerar nära Bokskogen. Den ansluter efter 
1,2 km till Sundsbyleden. Härifrån är det ca 
2,2 km tillbaka till parkeringen åt varje håll.

Rådjursstigen 
Rådjursstigen är 3,1 km lång, medelsvår och 
gulmarkerad. Den börjar vid övre delen av 
Ramsdalen. Hit är det ca 0,8 km på Sunds-
byleden. Stigen viken av till höger uppför en 
ekbacke. (Halvvägs upp börjar den mycket 
svåra svarta leden mot Solklinten.) Rådjurs-
stigen fortsätter längs med en rad trånga 
passager fram till Grottorna. Stigen fortsätter 
sedan på den norra sidan av Solklinten. Här 
går den andra vägen upp till Solklinten går 
längs en brant och trång skreva. Gå upp till 
röset och njut av utsikten!

Ivers Skogspromenad – Barnrundan
Denna vitmarkerade led är 1,7 km lång 
och är testad av treåringar. Stigen börjar 
längs med Karpstigen vid dammen där den 
gula leden tar slut. Längre upp är det mjukt 
och fint underlag till en härlig utsiktsplats 
rakt ovanför gårdstunet på säteriet. OBS! 
Det finns inga räcken ute på bergskanten, 
varför barnen måste hållas under uppsikt! 
Vid Springare-eken ansluter leden till den 
blåmarkerade Sundsbyleden.

Mer information 
Park och naturstigar är öppna dagligen året runt.  
Aktuella öppettider på säteriet: www.tjorn.se/sundsby
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Lederna är av olika svårighetsgrad som 
påverkas av temperatur och nederbörd.

Tänk på säkerheten när du är i naturen 
kring Sundsby. Vi rekommenderar att du 
håller dig till markerade leder.

Sundsbyleden 4,4 km. Lätt till 
medelsvår terräng.

Solklinten och grottorna längd cirka
1 km + 0,5 km på Sundsbyleden.
Svår och brant väg över berget.

Krossenleden, längd 1,2 km + 0,5 km 
på Sundsbyleden. Medelsvår terräng.

Rådjursstigen längd 2,3 km + 0,8 km 
på Sundsbyleden. Medelsvår terräng.

Ivers skogspromenad, längd 1,7 km.
I huvudsak lätt terräng.
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NÖDSTOLPE
Sundsby Tjörn

1

Vad har inträffat och var har det hänt?
Vilket nummer ringer du ifrån?

Blå vandringsled har
nödstolpar var 500:e m

I nödsituation och i behov av hjälp.
Ring SOS 112

Informera att du befinner dig på blå
led, Sundsby Tjörn vid nödstolpe nr.


