
Sveriges 100 bästa  
motionsspår 

 

Världens vackraste västkust 

Under resans gång har vi tampats mycket med frågan om vad som utgör 

ett motionsspår. Var vill, kan och bör vi dra gränsen? En kort tur med fär-

jan Hakfjord tar dig från Rönnäng på Tjörn till den  mindre ön Stora Dyrön. 

Rundan här ute gör egentligen inga anspråk på att vara ett motionsspår. 

Det är en led. Den heter Dyröleden. Men den delar ändå många karaktärs-

drag med våra klassiska motionsspår. Det är en väl markerad, lagom lång 

rundslinga som ideella krafter har lagt ner enormt mycket tid och hårt ar-

bete på att göra gång- och löpbar. På Stora Dyröns hemsida kan vi läsa att 

det tog ett gäng pensionärer från Dyröns samhällsförening åtta år att 

bygga leden. 50 ton bräder gick åt till alla spångar och trappor. Och även 

om det bara nästan räcker för att Dyröleden ska få klassas som motions-

spår så är det i slutändan en slinga vi verkligen vill skriva om. Den speciella 

Dyröupplevelsen börjar redan på Hakfjord: den korta färjeturen skapar 

precis som Benknäckarn den där känslan av att vi är med om något unikt. I 

hamn möts vi av ett överdrivet genuint skärgårdssamhälle, med rödmå-

lade sjöbodar och flakmoppar överallt. Vildmarken ligger bara runt hörnet, 

och det krävdes inte många steg för att inse att naturupplevelsen här ute 

på Stora Dyrön skulle bli svårslagen. Vi hade sprungit bland stilla sjöar, 

vilda forsar och djupa skogar, ja till och med över kalfjäll, men ingenstans 

hade naturen väckt samma förundran som västkustens dramatiska klippor 

och skär gjorde just då. Kulmen nås under en avstickare till någon av öns 

toppar; Åsen i syd eller Grinneberget i öst. 60 meter över havet är utsikten 

över skärgården och Kattegatt helt magisk, men det häftiga är att på den 

kala ön är det nästan lika vackert överallt. Det är utmanande att ta sig 

fram, leden är både knölig och backig, men HERRE GUD vad det är ljuvligt. 

Dyröleden,  
Tjörn 
    57.92916, 11.60212  
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Båt: 13m 
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