
Vandra i Hälleviksstrand med omnejd 

 

 

 
Porsnäs fyr     Foto: Fredrik Wallerius 

 

 

Hälleviksstrands stigar och leder  

på västra Orust 

sträcker sig totalt över ca 25 km i och runt samhället 

med förbindelse till Edshultshall. 

 

Området runt samhället bjuder på fantastiska vandringsleder i en mycket omväxlande 

och varierande natur med många intressanta kulturplatser i och runt samhället.  

Flera leder slingrar sig fram genom den unika naturen med hänförande utsikt över 

havet vid vandring på de släta berghällarna. 

Hälleviksstrand på Orust, i folkmun kallat Strana, nämns i skriftliga källor första 

gången 1617 då fiskare slog sig ner runt viken med sina båtar och byggde bodar vid 

havet. 

Kulturslingan Strosa på Strana tar dig bakåt i tiden bland historiska platser och hus i 

detta genuina och charmiga fiskeläge. 

 

Förtäring / mat finns i 

Kiosken  https://halleviksstrandsgrillochglasscafe.se/ 

Erwings   http://erwings.se/ 

Mias Sjöbod https://miassjobod.se/ 

Strana hotell https://www.hotelstrana.com/ 
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ÖVERSIKT ÖVER LEDERNA 

 

Nr Namn Färg Längd Svårighet Underlag 

1 Strosa på Strana Röd 4,5 km Enkel Asfalterad bilväg 

      Grusad gång 

          Cykelväg 

2 Porsnäsleden Vit 4,7 km Svår Över klippor 

          Myrmark 

3 Slätterna Röd 4,4 km Medel Skogsstig 

  (med "Indianstigen" Grön 2 km)  Grusad bilväg 

          Stig över klippor 

4 Långeland Grön 3 km Medel Skogsstig 

  (avstickare till Slätterna Orange 0,7 km)  Skogsstig med hinder 

      Stig över klippor 

          Asfalterad bilväg 

5 Stördalen Gul 1,7 km Medel Grusad gång 

      Cykelväg 

          Skogsstig 

6 Rösetleden Lila 2 km Svår Myrmark 

      Skogsstig med hinder 

          Stig över klippor 

7 Strana till Sollid Blå 1,9 km Svår Stig över klippor 

 

Färgangivelsen i översikten över lederna avser det som den som digitala kartan är 

uppmärkt med. 

Genom att tillåta åtkomst till platsinfo i mobilen kan man följa lederna och läsa om 

intressepunkterna i mobilen 

Digital karta: https://www.vandringslederorust.se/sv/vandringsleder-orust/282729/karta 

 

                                                             

https://www.vandringslederorust.se/sv/vandringsleder-orust/282729/karta


LEDERNA 

 

1 – Strosa på Strana 

Färg: Röd 

Längd: 4,5 km 

Svårighet: Lätt 

Underlag: Asfalterad bilväg, grusad gång och cykelväg 

 

För dig som älskar kultur och charmiga byggnader i en underbar kustmiljö! 

Hälleviksstrand på Orust nämns i skriftliga källor första gången 1617. Fiskare 

slog sig ner runt viken med sina båtar och byggde bodar vid havet… 

så börjar Strosa på Strana.  

Resterande del av den mycket intressanta kulturupplevelsen, med ett 40-tal 

intressepunkter, hittar man om man går hela slingan i det unika och lugna 

skärgårdssamhället. 

Ta det med lugn och ro och koppla av med ett avbrott för fika eller lunch. 

En toalett som är öppen april - september finns utmed slingan. 

 

 

Sjöbodar utmed Strandvägen    Foto: Lisa Sihlberg, Sihlberg Conservation 
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2 – Porsnäsleden 

Färg: Vit 

Längd: 4,7 km 

Svårighet: Svår 

Underlag: Över klippor och myrmark 

 

 

En riktig vildmarksled för den äventyrslystne i lite svårare terräng över klippor och 

myrmarker som gör det hela värt tack vare den fantastiska utsikten över det vackra 

skärgårdslandskapet. 

Stora delar av leden går precis invid där havets E6:a går fram med Porsnäs fyr som 

en riktpunkt.  

Utmed leden kan man studera jättegrytor som inlandsisen format.  

 

 

Utsikt mot Hälleviksstrand från Porsnäs udde   Foto: Börje Olofsson 

 

 

Ladda ner karta för led 2 i pdf (2 blad) 



3 – Slätterna 

Färg: Röd 

Längd: 4,4 km 

Svårighet: Medel 

Underlag: Skogsstig, grusad bilväg och stig över klippor 

 

 

”Söndagspromenadslingan” runt Slätterna är en av våra mest besökta leder. 

 Utmärkt för dig som är ute och springer eller går och som nu samtidigt får en fin 

naturupplevelse. 

En kortare slinga blir det om man tar av vid skylten ”Indianstigen”. Stigen är 

markerad med grönt på den digitala kartan. 

Avstickare till Led 4 - Långeland, orange del på digital karta.  

Enkel led (0,7 km) på skogsstig, asfalterad gång eller cykelväg. 

 

 

Gård utmed leden    Foto: Lisa Sihlberg, Sihlberg Conservation 
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4 - Långeland  

Färg: Grön 

Längd: 3 km 

Svårighet: Medel 

Underlag: Skogsstig, skogsstig med hinder, stig över klippor och grusad och  

                  asfalterad bilväg 

 

För den som gillar varierande landskap genom en liten camping och med Långelands 

fritidsområde utmed leden. 

Avstickare till Led 3 - Slätterna, orange del på digital karta. 

Enkel led (0,7 km) på skogsstig, asfalterad gång eller cykelväg. 

 

 

Fritidsområdet Långeland    Foto: Lisa Sihlberg, Sihlberg Conservation 
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5 - Stördalen  

Färg: Gul 

Längd: 1,7 km 

Svårighet: Medel 

Underlag: Grusad gång, cykelväg och skogsstig 

 

Stördalen eller ”Stöddan” som den ibland benämns är välbesökt på våren. Den tar 

oss över ängar, på grusvägar och stigar genom hagar och skogsterräng.  

Vår Botaniska trädgård med rum för själen, där man hittar fält med blå- och vitsippor 

samt gullvivor på våren. 

Där blåsipporna nu växer var det en snäckskalbank där man hämtade foder förr i 

tiden till hönorna på gårdarna runt samhället. 

 

 

Foto: Roger Andersson, Hälleviksstrand 
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6 - Rösetleden 

Färg: Lila 

Längd: 2 km 

Svårighet: Svår 

Underlag: Genom myrmark, skogsstig med hinder och stig över klippor 

 

En vacker led som tar dig genom ett typiskt Bohuslänskt landskap med allt från 

klippor till ljunghedar.  

Vandra gärna i långbyxor för att minska risken för rivsår och fästingar.  

En fantastisk naturupplevelse med storslagen utsikt över havet mot väst med 

närmast belägna Käringön och Måseskärs fyr som siktas rakt västerut och vid siktigt 

väder kan man även se kyrkan i Lysekil åt nordväst samt Marstrands Fästning i 

sydväst. 

 

                   

Store Rös  Foto: Fredrik Wallerius 
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7 - Strana till Sollid 

Färg: Blå 

Längd: 1,9 km 

Svårighet: Svår 

Underlag: På stig över klippor 

 

Passar den som tycker om kala klippor med vackra vyer mot resort-anläggningen 

Hällevik Yacht Club, Kråksunds gap, Måseskärs fyr och Edshultshall.  

Strana som är en förkortning av Hälleviksstrand som användes i dagligt tal förr i tiden 

men förekommer även idag.  

Leden förbinder Hälleviksstrand med Edshultshall via Sollid. 

Fortsätt gärna vandringen i Edshultshall via den digitala kartan  

https://www.vandringslederorust.se/sv/vandringsleder-orust/verksamhet/296086/Vandra-pa-Halla 

 

 

 

Naturdamm mellan bergen   Foto: Lisa Sihlberg, Sihlberg Conservation  
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HITTA HIT 

 

Ångbåtsbryggan     Foto: Lisa Sihlberg, Sihlberg Conservation  

 

Bil: Från E6 ta avfart mot väg 160 Tjörn och Orust. Efter Tjörnbron fortsätt rakt fram 

på väg 160 mot Orust. Efter 13 km når du Varekil, ta vänster mot Ellös. Efter 

ytterligare 15 km sväng vänster mot Hälleviksstrand och följ skyltarna tills du är 

framme efter ca 7 km.  

Det finns gott om SMS-parkeringar i samhället.  

Båt: Orust kommun driver en vacker gästhamn. 

Kollektivtrafik: Se Västtrafiks reseplanerare. 

Med Orust Express och 371 tar man sig med buss från Stenungsunds station till 

Hälleviksstrand. Turen tar ca 1 timma. 

Det går även att ta buss 375 från Henåns bussterminal till Hälleviksstrand.  

Turen tar ca 40 min. 

Ansvarig / medskapare: Ansvarig för lederna är Hälleviksstrands Främjande i 

samarbete med Orust Kommun. Medskapare vid framtagning har varit Lisa Sihlberg, 

Sihlberg Conservation. De digitala kartorna är framtagna med verktyget Basetool. 

Led nr 1 - Strosa på Strana är skapad av Sällskapet Stranas Historia. 

 

KONTAKT / INFORMATION  

E-post:  info@halleviksstrand.se 

Hemsida:  http://www.halleviksstrand.se/ 

Facebook:  Hälleviksstrands Främjande 
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