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De vackra klipporna är perfekta för en trevlig picknick 
en solig dag men är även en härlig plats att besöka när 

det blåser hårt. Vågorna som kastar sig mot de stora 
klipporna är ett mäktigt skådespel.
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Puttom

Spela Puttom och passa sedan på att åka ut och bada vid de 
blankpolerade klipporna på Skagsudde. De vackra klipporna är 
perfekta för en trevlig picknick en solig dag men är även en härlig 
plats att besöka när det blåser hårt. Vågorna som kastar sig mot de 
stora klipporna är ett mäktigt skådespel. Eller varför inte packa med ett 
fiskespö och testa ett av Höga Kustens bästa havsöringsfiske. När du 
åker till Skagsudde parkerar du i Skeppsmaln där du även bör passa 
på att besöka Fiskevistet och det trevliga Surströmmingsmuséet. Här 
serveras bland annat nyrökt sik och självklart även surströmming för de 
hängivna fansen av fermenterade delikatesser.

ÖRNSKÖLDSVIKS GK PUTTOM ligger vackert belägen drygt en mil norr om 
Örnsköldsvik. Puttom är Örnsköldsviks äldsta bana med snart 50 år på nacken. 
Banans sträckning innebär att du passerar det trevliga klubbhusområdet tre 
gånger under en 18-hålsrond där hålen lagts ut vid två sjöar.

När man befinner sig i Höga Kusten slås man först och främst av den  
spektakulära naturen. Och visst är det svårt att se sig mätt på all natur och 

kultur och de höga, branta ångermanländska bergen vid havet som förärat om-
rådet en världsarvsutnämning. Att upptäcka på egen hand är dock roligast. Så 
här kommer tips på fyra sköna dagsturer med en golfrunda på de övriga Höga 

Kustenbanorna, till gästande golfare.

Norrfällsviken

Spela Norrfällsviken i hjärtat av Höga Kusten. Här finns en mängd 
intressanta besöksmål inom nära räckhåll. Känner du för att slappa på 
en av de bästa sandstränderna i området så ligger Storsand bara ett 
stenkast från golfbanan. Rotsidan, med dess unika basaltklippor är en 
fantastisk plats att besöka för bad, picknick eller bara för att njuta av 
ljuset, havet och vågorna. Precis som Skagsudde kan höststormarna 
här vara något alldeles spektakulärt. I närheten ligger även två charmiga 
fiskelägen, Bönhamn och Barsta, den senare med ett av Höga Kustens 
äldsta bevarade träkapell med bevarade takmålningar från 1600-talet.  
En liten turbåt tar er vidare till Högbonden, en av Sveriges högst belägna 
fyrar, från både Bönhamn och Barsta. Efter ett besök vid havet är en 
sväng förbi Skuleberget en utmärkt avslutning på dagen. En av Höga 
Kustens bästa utsikter möter dig från toppstugan. Och dit kan du vandra, 
ta linbanan eller ännu hellre klättra. Via Ferrata erbjuder trygg men 
spektakulär klättring för alla.

NORRFÄLLSVIKENS GK är Höga Kustens golfbana. 18-hålsbanan ligger vid 
havet med Ulvön så nära att du nästan kan ta på den vackra ön. Det är alltid lika 
trevligt att komma till den familjära 18-hålsbanan som ligger på promenadavstånd 
från hamnen med sina trevliga restauranger. Norrfällsviken har en spännande 
layout och under senare år har kvaliteten ständigt höjts på spelytorna.

21 20 

TEXT: STEVEN EKHOLM / GUNNAR SÄFSTEN FOTO: HÅKAN NORDSTRÖM / PEDER SUNDSTRÖM / ANDERS ELIASSON






