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LISTERSHUVUDLISTERSHUVUD
RÖD LED - 4,7 KMRÖD LED - 4,7 KM

Leden sträcker sig från Nogersund i söder till Leden sträcker sig från Nogersund i söder till 
Hörvik i norr och präglas av en, till stora delar, Hörvik i norr och präglas av en, till stora delar, 
svårframkomlig terräng med klapperstens-svårframkomlig terräng med klapperstens-
underlag. Leden är anpassad för den uthärdiga underlag. Leden är anpassad för den uthärdiga 
vandraren som gärna går med stora kliv.vandraren som gärna går med stora kliv.

GUL LED - 4,4 KMGUL LED - 4,4 KM

Ett mer tillgänglighetsanpassat alternativ och Ett mer tillgänglighetsanpassat alternativ och 
underlaget tillåter till stor del hjulburen fram-underlaget tillåter till stor del hjulburen fram-
komst. Observera att framkomligheten är bitvis komst. Observera att framkomligheten är bitvis 
sämre i ledens nordöstra samt nordvästra sämre i ledens nordöstra samt nordvästra 
delar.delar.

BLÅ LED - 2,2 kmBLÅ LED - 2,2 km

Leden passerar toppen av Listershuvud i väst Leden passerar toppen av Listershuvud i väst 
och utsiktsplats över Hanö i öst. Framkomsten och utsiktsplats över Hanö i öst. Framkomsten 
längs leden är bitvis svår då kuperingen på längs leden är bitvis svår då kuperingen på 
många ställen är stark.många ställen är stark.

GEOLOGISKA STIGEN - 1,3 kmGEOLOGISKA STIGEN - 1,3 km

Stigen erbjuder olika typer av underlag och Stigen erbjuder olika typer av underlag och 
vegetation och sträcker sig från parkerings-vegetation och sträcker sig från parkerings-
platsen vid Listershuvud till grillplats i öst och platsen vid Listershuvud till grillplats i öst och 
visar upp många intressanta geologiska feno-visar upp många intressanta geologiska feno-
men.men.

KÄRLEKSSTIGEN - 0,8 kmKÄRLEKSSTIGEN - 0,8 km

Ta en avstickare längs stigen som har sitt Ta en avstickare längs stigen som har sitt 
namn efter alla kärleksförklaringar som finns namn efter alla kärleksförklaringar som finns 
inristade i de intilliggande träden. inristade i de intilliggande träden. 

FÖRSLAG PÅ RUNDA - 11,6 kmFÖRSLAG PÅ RUNDA - 11,6 km

För dig som vill ta en mer rejäl tur ger detta För dig som vill ta en mer rejäl tur ger detta 
förslag ett smakprov på vardera övrig led och förslag ett smakprov på vardera övrig led och 
stig. Observera att rundan i dagsläget ej är ut-stig. Observera att rundan i dagsläget ej är ut-
markerad på plats.markerad på plats.
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