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Anneröd och Hogsäm
Öster om friluftsområdet, vid Anneröd, ligger en
bokskog som anses vara Sveriges nordligaste spontant förekommande bokskog. Vid Hogsäm finns
även där en bokskog med en intressant flora som
rymmer flera hotade arter. Nordöst om området finner du vid Säms dalar ett stort antal fornlämningar,
däribland ett gravfält med ca 15 gravar.
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”Äventyrsstigen” - från Säms dalar
till Sparödsberget
En vandring längs ”Äventyrsstigen” bjuder på varierande natur med skog, klippor och en hänförande
utsikten ut mot havet. Längs leden finner du bland
annat ett spännande parti där stigen går igenom en
klyfta och under en stor sten. Väl genom klyftan
passerar du en träbro till höger och sedan fortsätter
leden nerför och in i tallskogen.
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Stugor och vindskydd
För den som vill övernatta längs leden finns möjlighet till detta vid Stensmyren, där du finner raststuga, vindskydd och eldstäder. En annan övernattingsplats är Marscellekojan som är en timrad
raststuga med eldstad. Stugan är belägen på berget
öster om elljusspåret. Vid Stenbacken öster om
snickerifabriken i Bovallstrand finns även där ett
mindre vindskydd. Med vacker vy över stora delar
av Bottnadalen och havet ligger Klåvanestugan.
En fantastisk plats att fika eller grilla vid. Där finns
också tillgång till tak över huvudet.

Bovallstrand

Bovallstrand
Bovallstrands frilufts- och rekreationsområde är beläget öster om samhället och bjuder på
en omväxlande natur. Vandringslederna går genom löv- och tallskog, aspskog och imponerande klippor. Startpunkter för turer längs leden finner du bakom skolan och snickerifabriken i Bovallstrand.
Från fiskeläge till rekreationsort
Bovallstrand har anor från 1500-talet. Den karaktäristiska bohusländska sjöbodsbebyggelsen tillkom för drygt 100 år sedan, då Bovallstrand fortfarande var ett betydande fiskeläge.
Under 1800-talet och i början av 1900-talet byggdes de typiska trähusen med granitgrund.
Större delen av denna bebyggelse är bevarad.
Vyer och utkikspunkter
Från Sparödsberget har du en fantastisk utsikt och är en av de bästa i Sotenäs. Berget vid
Sparöds-klåvan är även det värt ett besök. Klippan norr om Stensmyren bjuder på utsikt
mot både motVästerhavet och Bottnafjorden.
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