ROUTE

15

afstand: 18,6 km
type:
rondwandeling
tijd:
circa 6 uur
zwaarte: 3 (klimmen/dalen, ondergrond)

Lövvik

De bergen van de zuidelijke Hoge Kust
Er naar toe
Vlak na de Hoge Kust Brug
(vanuit richting Härnösand)
neem je de afslag Lövvik.
Volg de borden. Na 1,9 km
ga je rechtsaf en via een
boogbrug over het water.
Volg de weg hierna 12,3
km. Je passeert een paar
gehuchten, waaronder Lövvik. Parkeer je auto op de
Naturrastplats links van de
weg.
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GPS-coördinaten wandeling 15 - Lövvik: De bergen van de zuidelijke Hoge Kust
1. Informatiebord
2. Splitsing
3. Jon Nilsberget
4. Splitsing met wegwijzers

N 62˚49.016 • E 18˚09.925
N 62˚49.794 • E 18˚10.062
N 62˚50.767 • E 18˚09.310
N 62˚51.223 • E 18˚09.194

5. Afslag Allsta
6. Blauwe brievenbussen
7. Steenslagweg omhoog
8. Genvägen uit

N 62˚51.890
N 62˚50.783
N 62˚49.713
N 62˚49.597

• E 18˚10.516
• E 18˚12.105
• E 18˚12.317
• E 18˚10.592

Waarom?
Een pittige wandeling die een dwarsdoorsnede biedt van alles wat de Hoge Kust te bieden heeft. De eerste zeven kilometer loop je door een berggebied, waar je via smalle
paadjes omhoog loopt. Onderweg zie je allerlei sporen van de landstijging die zo kenmerkend is voor dit gebied. Daarna loop je een stuk langs een kleinschalig agrarisch
gebied. Hier is mooi zichtbaar hoe de mens zich heeft aangepast aan de steeds veranderende omgeving. Droogvallende meren werden omgetoverd tot kleine akkers en wei
den. Daarna volg je een stukje kustweg, langs pittoreske en riante (vakantie)woningen,
met hun terras letterlijk aan zee. Trek voor deze tocht, als je ook picknick- en pauzetijd
wilt inlassen, gerust een hele dag uit.
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De wandeling
Neem het pad dat links
naast het informatiebord
(GPS1) begint. Volg dit pad
rechtdoor, langs de helling.
Je komt bij een wegwijzer
Nipstugan
met oranje markering. Hier
4
6
houd je rechts aan, rich
ting Gavik. Volg vanaf hier
3
de oranje markering. Bij
Jon-Nilsberget
een volgende wegwijzer ga
Skiringen
je linksaf. Het pad stijgt.
Kvarnhusberget
Bovenaan houd je op een
splitsing rechts aan. Volg de
Lill-Hålsångberget
oranje markering. Het pad
volgt de rechterkant van een
2
meer. Blijf het smalle, goed
gemarkeerde pad volgen.
7
Op een splitsing (GPS2) ga
8
je linksaf, naar beneden.
Via een bruggetje passeer
P
je een beek. Op een kar1
renspoor bij een wegwijzer
START
ga je linksaf. Je volgt dit
karrenspoor geruime tijd.
Lövvik
Negeer alle zijpaden. Op een
Y-splitsing met een weg
wijzer houd je rechts aan, richting Gavik. Verderop gaat het pad dalen. Aan het einde
van het pad, op een open plek, ga je bij een wegwijzer met oranje markering rechtsaf
een smal pad op, omhoog. Je volgt dit pad geruime tijd. Het pad slingert omhoog en
loopt verderop over de heuveltoppen, steeds wat verder omhoog. Je komt uit op de top
van de Jon Nilsberget (GPS3). De oranje markering stuurt je hier linksaf. Ga na 25 meter
op een splitsing linksaf. Het pad daalt. Een stuk verder is er weer een klimmetje. Negeer
bovenop een pad naar rechts. 30 meter verder ga je op een splitsing met wegwijzers
(GPS4) naar rechts. Na 220 meter bereik je de Nipstugan. Voor het vervolg van de route
loop je terug tot aan de splitsing met wegwijzers. Hier ga je nu rechtdoor, richting
Gavik. Het pad daalt, negeer zijpaden. Je komt uiteindelijk uit op een steenslagweg
aan de linkerkant van schuren en een huis. Volg deze rechtdoor naar beneden. Op een
splitsing van steenslagwegen ga je linksaf. Je loopt langs een paar huizen en komt uit
op een asfaltweg. Ga linksaf en na 500 meter rechtsaf, richting Salteå. Ga na 300 meter

rechtsaf bij de afslag naar Allsta (GPS5). Je verlaat hier de oranje markering van de
Hoga Kusten Leden. Je volgt deze steenslagweg in totaal bijna 3 km. De weg stijgt.
Op een Y-splitsing op het hoogste punt houd je rechts aan. Op een splitsing ga je
linksaf, richting Ramsta. Op een kruispunt van steenslagwegen, ter hoogte van een
rijtje blauwe brievenbussen (GPS6), houd je rechts aan. Even verderop, ter hoogte
van een wit huis aan je linkerhand, ga je rechtsaf, een breed graspad op, net naast
een lantaarnpaal. Het pad daalt, buigt naar links en rechts en je passeert een beek.
Bij de asfaltweg ga je linksaf, richting Berghamn. Dit wordt al snel een steenslagweg, die je 1,6 km volgt. In een bocht naar links neem je een steenslagweg omhoog
(GPS7), aan de rechterkant van de weg. Na 400 meter buigt deze weg naar links.
Ga hier rechtdoor een graspad op, het bos in. Het pad wordt verderop smaller. Blijf
het steeds maar volgen. Het komt uiteindelijk uit op een steenslagweg. Hier ga je
rechtsaf. Aan het eind van deze weg ga je linksaf op een asfaltweg. Negeer verderop,
ter hoogte van de ingang van de camping, een pad naar rechts met markering van de
Hoga Kusten Leden. Volg de asfaltweg nog 60 meter en neem de eerste afslag rechts,
een steenslagweg omhoog, de Genvägen (GPS8). Je passeert een paar huizen. Als de
steenslagweg naar links buigt, ga jij rechtdoor, een breed graspad op. Volg dit pad
en negeer zijpaden. Het pad is sterk overgroeid. Na verloop van tijd zie je rechts een
meer. Volg het smalle pad. Je komt uit bij een wegwijzer van de Hoga Kusten Leden.
Hier ga je linksaf. Het pad daalt naar een volgende wegwijzer, hier houd je links aan.
Het pad gaat weer stijgen. Volg het pad langs de helling tot je bij het informatiebord
(GPS1), aan de rand van de parkeerplaats bent.
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