
Föreningen Nylands friluftsområden  /  uuvi.fi  /  uuvi@uuvi.fi

Lappvik strand
HANGÖ

Lappvik strand är en imponerande 
sandstrand som framför allt lämpar 
sig för simning och solbad, men där 
finns även gamla tallar, växter som 
trivs i solexponerade miljöer samt en 
intressant historia.

Områdets areal 57 hektar, vattenområde 180 hektar
Sjökortsserie B 635, B 640
Adress Koverharvägen 159, 10820 Lappvik
Service infotavla, parkeringsplats, toaletter 

Så här hittar man fram Kör längs väg 25 mot Lappvik 
i Hangö. Vik av till Lappvik tätortsområde (skylt: 
Tvärminne Koverhar) och kör över järnvägen. Fortsätt 
sedan drygt en kilometer mot Koverhar och vik av till ett 
parkeringsområde, som ligger till vänster om vägen. Man 
kan också komma till Lappvik med tåg och med buss.

Lappvik strand är ett lätt besöksmål för soldyrkare 
och barnfamiljer. Stranden ligger mellan Hangö och 
Ekenäs, endast en och en halv kilometer från huvud
vägen. Under en torr sommardag dammar den torra 
moskogens sandiga stigar och blåbärsrisen knakar 
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under fötterna. Redan långt in i skogen kan man 
höra det glada skrattet av barn som leker i det 
grunda strandvattnet. Plötsligt öppnar sig en vy 
över en nästan vit sandstrand, som fläckas av 
färggranna handdukar, solparasoll och all världens 
upp blåsbara ting. Det finns gott om utrymme på 
strand remsan som är drygt en kilometer lång, så 
det är bara att slå sig ner och ta sig ett dopp.

Information till besökaren

Lappvik strand ligger mellan Hangö och Ekenäs, 1,6 
km söderut från väg nr 25. Från Lappvik tågstation 
och busshållplats är det endast 1,3 km till stranden. 
Strandlinjen som tillhör Uuvi är 1200 meter lång och 
gränsar i nordost till Högsands ferie och kurs
centrum. Vid Högsand ligger trädgränsen högre 
upp på den höga dynsluttningen.

Från vattenbrynet ut mot havet är det långgrunt 
och på vissa ställen bildar sanden till och med 
under vattensrev. Det är därför möjligt att närma 
sig stranden endast med små båtar. Ungefär 100 m 
från stranden blir det plötsligt ställvis ända till 15 m 
djupt.

Lappvik strand representerar dynstrandsnatur 
som är typisk för den södra delen av Hangö udd. 
Området består av en strandzon och ovanför den 
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vidtar torr moskog. Invid vattengränsen finns strand
vallar som på vissa ställen är mycket branta. Vind
pinade gamla tallar har förankrat sina tjocka rötter 
i strandvallarna. Under årens lopp har den kraftiga 
erosionen genom vind, is och vatten emellertid lett till 
att den finkorniga, nästan vita sanden runnit ner och 
trädrötterna på strandsidan är delvis synliga.

Man bör undvika att röra sig på såväl strandvallen som 
annanstans där den finkorniga sanden bildar vallar på 
grund av erosionsrisken och sandens benägenhet att 
rinna. Besökarna uppmanas använda de trappor som 
har placerats ut mellan stranden och skogen.

Området vid Lappvik strand har betydande naturvärden 
och är en del av EU:s Natura2000 nätverk.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är flackt så det är lätt att röra sig där. Stigarna 
är breda och har hård botten, men sanden vid stranden 
är mjuk. Ner till stranden kommer man via trappor på 
tre platser. Vid den ena trappan finns en ramp, som kan 
utnyttjas om man har barnvagn. Trapporna är dock 
tämligen branta och inte tillgängliga för rörelsehindrade.


