
KOORDINATER
Gästbryggan 
N 63 44.943 E 22 33.038
Sandstranden Sanden 
N 63 45.603 E 22 33.697

STARTPUNKT
Man måste ta sig ut till ön med båt. 
Gästbryggan ligger vid fiskebyn vid den 
östra stranden, men med små båtar kan 
man även lägga till vid Sanden eller vid 
Storviken på den västra stranden.  

ALLMÄNT
Ön Örarna ligger som sista utpost i 
Larsmo yttre skärgård innan öppet hav 
tar vid. Ön är fredad och hör till Natura 
2000. Det finns en naturstig på ön och 
den börjar vid fiskebyn ute på södra 
udden, där finns en gästbrygga var man 
kan lägga till med båt. Kartor finns att 
låna vid startplatsen. Naturstigen går 
först längs med den östra sidan som 
är mera skyddad för vind och vågor. 
Stigen fram till sandstranden Sanden är 
lättvandrad och går genom en lummig 
björkskog, lite längre fram finns ett im-
ponerande stenrummel vid Riksknösen. 
Framme vid Storviken på den västra 
sidan kan du välja att ta den lätta vägen 
tillbaka eller fortsätta hela vägen runt.  

Härifrån blir vandringen lite mer 
krävande över stenar och berg, men 
utsikten är väl värd mödan.  En bit efter 
Kolsundet kan man igen välja att ta en 

kortare väg över till den östra sidan tillbaka 
eller gå runt hela udden tillbaka till Fiskar-
byn.

Naturstigen bjuder på storslagen och varierad 
natur. Den östra sidan är lummig och om-
bonad, medan den västra sidan är mera karg 
och utsatt för vind och vågor. Det är som att 
befinna sig i två olika världar när man går de 
några hundra metrarna från den ena sidan 
till den andra. På ön kan man få syn på bl.a. 
gärdssmyg, rödstjärt och grå flugsnappare 
bland fågelarterna, men det finns även många 
olika sorts växter som t.ex. fackelblomster 
och olika ormbunksväxter. I bärtider kan 
bärhinken med fördel tas med eftersom ön 
fullkomligt dignar av bär, mest blåbär, men 
också lingon och hjortron kan hittas.

RASTPLATSER
Vid sandstranden Sanden finns en grillplats 
och lite längre fram längs leden finns ett grill-
hus, samt ett vindskydd och utedass. Sand-
stranden lämpar sig väl för övernattning i tält.

SEVÄRDHETER
Fiskebyn är en idyllisk plats att se, men där 
finns privata stugor som man bör respektera.  
Håll dig till den utmärkta leden.

ÖURAN VANDRINGSLED



ALLMÄN INFO

Längd:     Ca 5 km
Terräng:  Medelsvår – svår terräng. Den första delen av leden fram till Riksknösen är inte speciellt svår, men  
   sedan blir det ställvis väldigt stenigt och ojämn terräng. På den västra sidan går leden över klippor och  
   berg och man får söka sina egna vägar över skrevorna.
Tid:    1-2 h (pauser ej inräknade)
Utrustning:   Stabila och bekväma skor rekommenderas.
  

KÖRANVISNINGAR FRÅN GOOGLE.
Klicka här

https://maps.google.se/maps?q=N+63+44.943+E+22+33.038&hl=sv&ll=63.749402,22.550468&spn=0.088681,0.338173&sll=63.526704,23.203554&sspn=0.005624,0.021136&t=h&z=12

