KOCKHOLMEN

GEOLOGI OCH HISTORIA
På Kockholmen kan du finna flera intressanta geologiska formationer. Klapperstensfält, jättegrytor och
porfyrgångar är några av inslagen. Det är en kuperad
halvö där dessa uråldriga bergsformationer samsas
med äldre tallskog och små inslag av betesmarker och
ädellövskog. Kackholmen är det ursprungliga namnet,
vilket står på de flesta kartor, men uttalat på dialekt
blir det Kockholmen. På östsidan finns en grund efter
Kackholmstorpet där flera generationer fiskare levde
på 1800-talet. En fiskare på torpet byggde en sjöbod vid
Getestigberget där husgrunden fortfarande syns. Du
hittar både Kackholmstorpet och Sjöboden på kartan.

FÖRESKRIFTER
Tänk på att det inte är tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gräva upp växter
införa för området främmande arter eller populationer
ta med hund som inte är kopplad
göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda
platser
cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på
vägar
ta med sig eller flytta på stenar.
plocka ostron
jaga i nationalparken
tälta mer än två dygn på samma plats
starta eller landa med luftfarkost, gäller även drönare.

VANDRING
Stigarna går
genom skog och
över berghällar.
Från parkeringen
är det drygt två
kilometer till södra
udden på Kockhomen.
Viker du av på den blå
leden runt Getestigberget får
du en vid utsikt över Kosterhavet. Stigen passerar ett
stort hål i berget, en formation som skapats av smältvatten under istiden. Här hittar du också jättegrytorna.

KOSTERHAVETS
NATIONALPARK
VANDRINGSKARTA
KOCKHOLMEN

Den orange leden passerar genom en skog av rödek och
bok och vidare genom tallskogen till ängen vid Yttre
Edet. Där kan du välja att vandra ut till Sejebågen eller
till porfyrgångarna.
Den blå stigen över Getestigberget går bitvis genom
svår terräng. Även den östra delen av den orangeastigen har svårare passager längs berget. Den västra
orange stigen är lättast, men även här går det upp och
ner i bergen. Kockholmen är inte tillgängligt med barnvagn eller rullstol. På promenaden kan man träffa på en
flock får som går här på bete under sommaren.

BAD OCH GRILLPLATSER
Här finns tre iordningställda grillplatser. Dessa är
utmärkta på kartan. För att använda dem behöver du ta
med dig egen ved. Vill du bada finns en stor sandstrand
strax väster om parkeringen. Det går också att bada
från klipporna på Kockholmen. Tänk på att akta dig för
vassa japanska ostron på botten.
Mer information om Kosterhavets nationalpark finner
du på entré Rossö i Rossöhamn och på Kosterhavet.se.
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Välkommen att vandra på Kockholmen, en del av
Kosterhavets nationalpark. Vandringsleden ut till
Kockholmen går delvis genom naturreservatet
Västra Rossö.
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BILDTEXT RUBRIK
Nus aute mod qui idi ut
dolorem quis dem nobitior
sitatenit quam ut eturit, sim
nonseque quias volorum
esciam, nobis aut Bildtext.

TORRDASS

BILD

Sejebågen
2 km

Nus aute mod qui idi ut
dolorem quis dem nobitior
sitatenit quam ut eturit, sim
nonseque quias volorum
iliquuntesti alique dissunt. Nostia aciis ipsae pra
voluptate. Bildtext.

Getestigberget
1,3 km

ILLUSTRATION

Kalvön

Liquam fugia verspidus. Nem hit int
everatis et rehendebis ut lant, odit, que
unt. Bildtext.

Inre Arsklåvet

Kockholmen

Saltö

Telefon: XXX-XX XX XX
www.XXXXXXXXX.se
Adress:
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
HITTA HIT

Jättegrytor

Kockholmen
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TECKENFÖRKLARING

Tjärnö

Rossö

www.XXXXXXXXX.se
XXXXXXXX@XXXXXXXX.se

ILLUSTRATION

Resö

KONTAKT

ENTRÈNAMN

BILDTEXT RUBRIK
Nus aute mod qui idi
ut dolorem quis dem
nobitior sitatenit quias
volorum esciam, nobis
voluptate. Bildtext.

Näckrosdammen

BILDTEXT RUB-

KARTA

Raftötången

Sjöboden

ILLUSTRATION

Getestigberget

Volorum esciam,
Bildtext.

BILDTEXT RUBRIK
Nus aute mod qui idi ut
dolorem quis dem nobitior
sitatenit quam ut eturit, sim
nonseque quias volorum
esciam, nobis aut porit
quam qui dendae. Bildtext.
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Sejebågen

BILDTEXT RUBRIK
Nus aute mod qui idi ut
dolorem quis dem nobitior
sitatenit quam ut eturit, sim
nonseque quias volorum
esciam, nobis aut porit
quam qui dendae. Bildtext.

Porfyrgång
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BILD

Klappersten

BILDTEXT RUBRIK
Nus aute mod qui idi ut
dolorem quis dem nobitior
sitatenit quam ut eturit, sim
nonseque quias volorum
Bildtext.
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