
Nordens Ark - Vandra och upplev

1. Gateway Nordens Ark 
Starten för samtliga leder börjar vid den upplysta Gateway-
portalen där du hittar kartor och information om både 
Ekoparksleden och Soteleden.
Gateway-portalen ligger vid hörnet av Nordens Arks 
grusparkering bredvid Åbyfjorden intill strandängen.
 
På strandängen restaurerar vi en delvis igenväxt yta längs 
den vackra Åbyfjorden till betad strandäng. Området intill 
Åbyfjorden var en del av Åby säteris utmark under 1700- 
och 1800-talen, vilket betyder att den då ofta betades. Till 
exempel kan du se faunadepåer, högar med grenar och ris som 
placerats ut för att gynna skalbaggar, svampar och djur som 
trivs bland ruttnande trädrester och idag har svårt att hitta 
någonstans att leva och fortplanta sig.   

Välkomna att vandra i ett av Nordens Ark största bevarandeprojekt på hemmaplan. Ekoparksleden är cirka fem kilometer 
och går genom Ekopark Nordens Ark. I Ekoparken arbetar vi med att öka den biologiska mångfalden genom att återskapa 
landskapet till hur det såg ut under 1700- och 1800-talen. 

Längs leden får du ett smakprov på regionens variationsrika natur, från exponerade hällmarker och rika blomsterängar 
till lummiga bäckdalar. Informationsstolpar berättar om Ekoparksprojektet och om områdets natur och kultur. Korta 
avstickare från leden finns till utsiktsplats och fornminnen.

Var god vänd, mer info på nästa sida.

2. Glose altare och  
Nycanderska gravplatsen 
I gånggriften Glose altare begravdes människor för ca 5 000 år 
sedan, under yngre stenåldern. På den tiden stod havet ca 20 
meter över dagens nivå. 

Släkten Nycander inrättade en privat gravplats bredvid 
Glose altare när de arrenderade Åby säteri under 1800-talet. 
Bohusskalden Fredrik Nycander, hans familj och några av 
de anställda ligger begravda här. Det är en av fem privata 
gravplatser i Bohuslän.

3. Utsikt Varpet 
Från Nordens Arks grusparkering finns det möjlighet att 
vandra längs Soteleden och Åbyfjorden mot Leoborg för 
att sedan ta sig vidare upp på ett berg med fantastisk utsikt 
över Åbyfjorden och Nordens Ark. Sträckan är delvis 
tillgänglighetsanpassad, kontakta Nordens Arks reception för 
mer information: 0523-795 90.

 
Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand | Tel 0523-795 90  | www.nordensark.se | nordensark@nordensark.se



4. Kvarnstenen 
Förr var det vanligt att använda vattenkvarnar för att mala 
mjöl i Bohuslän. Den här tekniken är känd sedan åtminstone 
tidig medeltid (1200-tal). Den hjulformade stenen som du 
kan se i bäckfåran är en rest från den vattenkvarn som en gång 
fanns här. Längre upp längs bäcken finns det kvarlämningar 
av en dammkonstruktion som har använts för att samla vatten 
till kvarnen.

5. Biologisk mångfald 
Bäckdalen med sin trädvegetation är viktig för att bevara 
den biologiska mångfalden. När träd kan åldras ifred skapas 
ihåligheter och död ved som är viktiga för den biologiska 
mångfalden. Närmare 7 000 arter lever i död ved och många 
av dem är hotade. Ängen i anknytning till bäcken är en av 
omkring 20 ängsytor som sköts på traditionellt sätt sedan år 
2014. Vi sår in många arter ängsblommor kontinuerligt för 
att snabbare öka mångfalden. Många fåglar, smådjur, fjärilar 
och insekter är beroende av artrika ängar. 

6. Åbyhällen  
Åbyhällen är en av Bohusläns finaste och rikaste hällristningar 
från tidig bronsålder, den upptäcktes 1967. 
Ristningarna gjordes under bronsåldern för cirka 2500  år 
sedan. Här finns bland annat Bohusläns äldsta skeppsristning 
från ca 1 700-1 600 f.Kr. Du kan också se solhjul, vargspår, 
boskap och en vagn.
 
Intill Åbyhällen finns en gammal ek som beräknas vara ca 
400 år gammal och växte alltså här redan under Margareta 
Hvitfeldts tid.




