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1.

Inledning

Syfte
Skyltprogrammet ska åtstadkomma en känsla av tydlighet, trygghet och professionalism
hos den som nyttjar Bohusleden i någon form. Upplevelsen av detta ska vara oberoende
av i vilken kommun man nyttjar leden.
Mål
En grafisk profil för uppskyltning av hela Bohusleden.
Grund
•
•
•
•
•
•

Skyltprogrammet ska utgå från den orangea färg som tidigare använts.
Skyltningen ska ta grund i nuvarande utseende på leden samt tidigare skyltstandard.
Skyltprogrammets utseende grundar sig även på det koncept som används på
Skåneleden och Hallandsleden.
Skyltningen ska vara tydlig men diskret, och smälta väl in i omgivningen.
Skyltningen ska i möjligaste mån vara anpassad efter personer med olika
synnedsättningar.
Material ska väljas baserat på livslängd, underhållsbehov, miljövänlighet och pris.

Skyltprogrammet ska innehålla mallar för:
•
•
•
•
•
•

Ledmarkering
Vägvisare i naturmiljö
Vägvisare i stadsmiljö
Entréskyltar
Kommungränsskyltar
Hur vi kommunicerar servicepunkt/sevärdhet eller liknande
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2.

Grund

Symbol: Bohusleden ska genomgående använda sig av en svart vandringssymbol på
orange botten, samt texten Bohusleden.
Färger: Orange, vit, brun, svart och blå
Färgkod orange: (NCS): S 0580-Y50R
Typsnitt: Arial

Bohusleden

Bohusleden

80 x 80 mm

Bohusleden
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3.

Ledmarkeringar

Ledmarkering har som syfte att visa att vandraren är på rätt väg och ska därför
återkomma med jämna mellanrum. Behovet av tätheten på ledmarkeringen varierar
beroende på hur leden är beskaffad, men en bra grundregel är att vandraren alltid ska
kunna se nästa märkning.
Ledmarkeringen kan se ut på olika sätt, för att passa olika typer av omgivning. Det är
dock eftersträvansvärt att ledmarkeringen är enhetlig på respektive ledsträcka.
a. Målning på träd
Den traditionella ledmarkeringen på Bohusleden är i form av målning på träd. I de fall
det görs ska markeringen målas med en schablon, på en försiktigt avjämnad yta. Detta
för att skapa ett professionellt, snyggt och enhetligt utseende. Observera att avjämningen
inte får skada trädet. Använd träd som är tjockare än 15 cm, men inte träd av parkkaraktär. Målningen görs i form av en ca 7 cm bred ring, på en höjd av ca 1,80 meter
över marknivå.
b. Färgade remsor av presenning på träd eller stolpar
Som ett komplement till målning på träd finns alternativet att använda orangefärgade
remsor av presenningsväv, som med hjälp av antingen en träkloss och häftklamrar eller
dubbelhäftande tejp sätts upp på träd eller befintliga belysningsstolpar (eller liknande).
Detta underlättar uppskyltningsarbetet betydligt genom att det undviks rinnande färg
och då det går betydligt fortare. Denna form av märkning kan dessutom utföras året
runt, även i minusgrader, och kan lätt tas bort om det skulle behövas. Bandet sätts på en
höjd av ca 1,80 meter över marknivå.
Remsorna möjliggör även att på ledmarkeringen ev få
antingen ledens vandringssymbol. Vid behov kan det
på remsan spayas reflexspray för bättre synlighet i
mörker.

180 cm
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c. Ledmarkering med hjälp av stolpar
Ledmarkring kan också göras i form av runda, 8-kantiga eller
fyrkantiga stolpar längs med leden, målade i överkant med den
orangea färgen. Höjden på stolparna ska vara 90-100 cm. Av
kostnads- och arbetstidsskäl är detta att föredra endast då det
saknas relevanta träd eller andra typer av stolpar längs med
leden att använda för uppmärkning.

10 cm

d. Förtydligad ledmarkering
Ledmarkeringen kan också fortydligas i form av en orange
metallbricka, 70x70 mm, med vandringssymbol och texten
Bohusleden. Brickan sätts 1 cm nedanför det orangea
färgområdet. Denna typ av ledmarkering kan med fördel
användas vid mindre entréer eller i de fall där det finns andra
leder som också använder sig av den orangea färgen.

Bohusleden

e. Förtydligad ledmarkering med riktningspil
Detta är en förtydligad ledmarkering som under punkt 1d. men
där det även sitter en 70x70 mm bricka med en riktningspil,
svart på orange botten. Brickan sätts 1 cm under det orangea
färgområdet/bohusledsymbolen. Detta fungerar som en lättare
typ av vägvisare vid mindre korsningar eller där vi av olika anledningar inte kan/vill/behöver sätta större vägvisare.

Bohusleden

f. Ledmarkering mot led, från tex buss eller tåg
Ledmarkering kan även behövas mot leden, på en typ av
tillfartssträcka. Denna finns i form av en orange metallbricka
eller skylt, 70x70 mm eller 200 x 200 mm, Markeringen sätts på
200-220 cm höjd på existerande stolpar eller på trästolpar längs
med en tillfarssträcka som inte tillhör själva leden men som
leder vandraren mot leden från tex en busshållplats, tågstation
eller boende. Skylten har till skillnad från annan ledmarkering
texten ”Bohusleden tillfartsled”. Denna kan av kostnadsskäl
kompletteras med orangea band eller målning där leden
fortsätter rakt fram. Där tillfarsleden startar bör det även finnas
en vägvisare med texten Bohusleden och avståndet till leden.
För mer info se under 4 c.

Bohusleden
tillfartsled

Bohusleden
tillfartsled
6

Bohusleden
tillfartsled

Bohusleden
tillfartsled

4. Vägvisare
Vägvisare används vid olika typer av korsningar eller vägskäl, eller andra ställen där
ledens sträckning behöver förtydligas, där det finns risk att vandraren inte enbart med
hjälp av ledmarkeringen ser var leden fortsätter.
a. Liten vägvisare, utan hänvisning mot mål/plats/sevärdhet
Den lilla vägvisaren finns i två utföranden: 200 x 200 mm respektive 100 x 200 mm, båda
tillverkade i metall. Detta är den enklaste formen av vägvisare och används med fördel i
stadsmiljö, där utrymmet för en större vägvisning är begränsat eller vid en korsning där
behovet enbart är att förtydliga ledens sträckning.
Den rektangulära visaren kan även användas på trästolpe i naturmiljö och sätts då på
lämplig höjd utifrån synlighet och säkerhet. För att undvika vassa kanter kan denna
monteras på en träplatta som skruvas fast i stolpen.

Bohusleden
Bohusleden
Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden
Exempel: Vägvisare
på trästolpe.
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Exempel: Vägvisare
på stolpe, i stadsmiljö.

220 cm

b. Vägvisare med texten Bohusleden
En lång vägvisare används där Bohusledens sträckning behöver förtydligas och synas
bättre, men utan att visa mot ett speciellt mål. Vägvisaren innehåller vandringssymbolen
samt texten Bohusleden och en pil/pilar. Denna placeras vid varje delsträckas start och
annan större påfart av leden och där det behövs förtydligas att Bohusleden passerar, till
exempel vid en större korsning.

Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden
Bohusleden

Träskylt, ca 12 x 100 cm. Sätts på ca 100 cm höjd, med två trästolpar.

Bohusleden

Bohusleden

Plåtskylt, 10 x 50 cm. Sätts på ca 200-220 cm höjd.

Bohusleden

Bohusleden

Plåtskylt 10 x 60 cm. Sätts centrerat på stolpe på ca 200-220 cm höjd.

c. Vägvisare med hänvisning mot och avstånd till mål/plats/sevärdhet
Vägvisare med hänvisning mot en viss plats används där det dessutom finns behov av
att förtydliga avståndet eller riktningen till en viss plats eller servicepunkt. Det kan vara
vid en delsträckas start eller där vandraren behöver avvika från leden för att komma till
en viss plats. De platser som hänvisas till måste vara av speciell vikt för vandraren, tex
en rastplats, ett övernattningsställe eller en sevärdhet. Platserna ska också finnas med på
den officiella kartan över Bohusleden och på kartan vid varje delsträckas start.
Denna typ av vägvisare kan med fördel användas vid en busshållplats eller tågstation, dit
en vandrare kan ta sig och börja gå mot leden. Då är texten endast Bohusleden och en
indikation på hur långt det är till leden. (Se mer under 3 f.)
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Bohusleden

Vindskydd, 2 km
Bottenstugan, 8 km

Träskylt, ca 12 x 100 cm. Sätts på ca 100 cm höjd, med två trästolpar.

Bohusleden

Skatås 2 km

Plåtskylt, 10 x 70 cm. Sätts på ca 200-220 cm höjd.

Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden

Skatås 2 km

Exempelbilder på montering
av vägvisare.

Bohusleden

Bohusleden

Bohusleden
Vindskydd, 2 km
Bottenstugan, 8 km
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5. Informationstavlor
a. Entréskylt
Vid varje delsträckas start och mål, och andra viktiga påfarter av leden,
placeras en entréskylt. Skylten, i format A1 sätts på ett skyltställ i trä.
Skylten ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubriken ”Välkommen till Bohusleden”
Hänvisning till delsträckornas nummer
Generell beskrivning om Bohusleden
Information om delsträckorna innehållande längd, svårighetsgrad,
servicepunkter och sevärdheter/höjdpunkter.
Karta över delsträckornas sträckning, med start och mål, olika relevanta
ortsnamn och servicepunkter och innehållande relevanta SIS-symboler
för dessa punkter, höjdskillnader samt större vägar.
Information om allemansrätten
Kort information om lokaltrafik, taxi, nödnummer, koordinater till
platsen, samt avsändare.
All skriven information ska finnas på både engelska och tyska.

Entréskylten ska på de flesta platser visa sträckningen av leden oavsett åt
vilket håll som vandraren ska gå, och således innehålla information om två
olika sträckor.

Kåsjön

Bohusleden

Välkommen till
Welcome to
Willkommen zu

Bohusleden

Bohusleden

Etapp
4&5

Bohusleden

Bohusleden är en låglands-vandringsled bestående av 27
delsträckor som bjuder på totalt 37 mil av naturskön och
omväxlande vandring. Leden sträcker sig från Lindome i
söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr, i närheten
av gränsen till Norge. Leden passerar en rad större orter, men
går framför allt i skog och natur. Utmed lederna finns enklare
lägerplatser och vindskydd och anslutning till vissa sträckor finns
även möjlighet till annan typ av service. Bohusleden är markerad
med orange färg, på träd eller stolpar. Mer information om leden
finns på bohusleden.se.

Allemansrätten
I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon
annan äger. Med detta följer även krav på respekt för naturen,
djurliv, markägare och andra personer som vistas i naturen. En
generell regel är att inte störa, och inte förstöra. Till exempel
är det förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen, eller bryta
av grenar på levande träd och buskar. Man får tälta någon
natt, men för att tälta längre tid krävs markägares tillåtelse. I
nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler, som kan
begränsa allemansrätten. För mer information se https://www.
naturvardsverket.se/allemansratten

Bohusleden delsträcka 8

Delsträcka 8 av Bohusleden går genom naturreservatet
Svartedalen. Här finns sköna utsiktsplatser, badplatser,
kanotvatten och goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden
går genom ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en gång bodde där.
Delsträckan kräver en viss vandringsvana och kondition, eftersom
terrängen bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan finns två
fint belägna vindskydd som går att övernatta i. Vid delsträckans
slut, vid Bottenstugan, finns ytterligare två vindskydd, en
övernattningsstuga samt torrdass.
Längd: 7,5 km
Tid: 3-4 tim exklusive raster
Svårighetsgrad: Medelsvår till svår
Missa inte: Att stanna vid de gamla torpruinerna och läsa om hur
livet var för de som bebodde stugorna in på början av 1900-talet.

Bohusleden delsträcka 7
Denlsträcka 7 av Bohusleden startar vid motionscentralen i
Fontins naturreservat och går genom en lång rad naturtyper, på
både stigar och grusvägar, genom fågelrika lövskogar och över
skogsklädda bergsplatåer. På vissa ställen längs med sträckans slut
finns det större avverkade skogsområden. I slutet av delsträckan
finns ett vindskydd som går att övernatta i.
Längd: 19 km
Tid: 6-7 tim
Svårighetsgrad: Medelsvår
Missa inte: Från toppen av Aleklätten, som är 134 meter över
havet, ges en fantastisk utsikt. Förr, i ofredstider, var fornborgen
på bergets topp en viktig tillflyktsort. Aleklätten ligger i
anslutning till leden ca 5 km norr om starten i Kungälv.

Bohusleden

Bohusleden är en låglands-vandringsled bestående av 27
delsträckor som bjuder på totalt 37 mil av naturskön och
omväxlande vandring. Leden sträcker sig från Lindome i
söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr, i närheten
av gränsen till Norge. Leden passerar en rad större orter, men
går framför allt i skog och natur. Utmed lederna finns enklare
lägerplatser och vindskydd och anslutning till vissa sträckor
finns även möjlighet till annan typ av service. Bohusleden
är markerad med orange färg, på träd eller stolpar. Mer
information om leden finns på bohusleden.se.

Bohusleden är en låglands-vandringsled bestående av 27
delsträckor som bjuder på totalt 37 mil av naturskön och
omväxlande vandring. Leden sträcker sig från Lindome i
söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr, i närheten
av gränsen till Norge. Leden passerar en rad större orter, men
går framför allt i skog och natur. Utmed lederna finns enklare
lägerplatser och vindskydd och anslutning till vissa sträckor
finns även möjlighet till annan typ av service. Bohusleden
är markerad med orange färg, på träd eller stolpar. Mer
information om leden finns på bohusleden.se.

Allemansrätten

Allemansrätten

I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon
annan äger. Med detta följer även krav på respekt för naturen,
djurliv, markägare och andra personer som vistas i naturen. En
generell regel är att inte störa, och inte förstöra. Till exempel
är det förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen, eller bryta
av grenar på levande träd och buskar. Man får tälta någon
natt, men för att tälta längre tid krävs markägares tillåtelse. I
nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler, som kan
begränsa allemansrätten. För mer information se https://www.
naturvardsverket.se/allemansratten

I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon
annan äger. Med detta följer även krav på respekt för naturen,
djurliv, markägare och andra personer som vistas i naturen. En
generell regel är att inte störa, och inte förstöra. Till exempel
är det förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen, eller bryta
av grenar på levande träd och buskar. Man får tälta någon
natt, men för att tälta längre tid krävs markägares tillåtelse. I
nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler, som kan
begränsa allemansrätten. För mer information se https://www.
naturvardsverket.se/allemansratten

Bohusleden delsträcka 8
Delsträcka 8 av Bohusleden går genom naturreservatet
Svartedalen. Här finns sköna utsiktsplatser, badplatser,
kanotvatten och goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden
går genom ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en gång bodde
där. Delsträckan kräver en viss vandringsvana och kondition,
eftersom terrängen bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan
finns två fint belägna vindskydd som går att övernatta i.
Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns ytterligare två
vindskydd, en övernattningsstuga samt torrdass.

Bohusleden delsträcka 8
Delsträcka 8 av Bohusleden går genom naturreservatet
Svartedalen. Här finns sköna utsiktsplatser, badplatser,
kanotvatten och goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden
går genom ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en gång bodde
där. Delsträckan kräver en viss vandringsvana och kondition,
eftersom terrängen bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan
finns två fint belägna vindskydd som går att övernatta i.
Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns ytterligare två
vindskydd, en övernattningsstuga samt torrdass.

Längd: 7,5 km
Tid: 3-4 tim exklusive raster
Svårighetsgrad: Medelsvår till svår

Längd: 7,5 km
Tid: 3-4 tim exklusive raster
Svårighetsgrad: Medelsvår till svår

Missa inte: Att stanna vid de gamla torpruinerna och
läsa om hur livet var för de som bebodde stugorna in på
början av 1900-talet.

Missa inte: Att stanna vid de gamla torpruinerna och
läsa om hur livet var för de som bebodde stugorna in på
början av 1900-talet.

Bohusleden delsträcka 7

Bohusleden delsträcka 7

Den sträcka 7 av Bohusleden startar vid motionscentralen i
Fontins naturreservat och går genom en lång rad naturtyper, på
både stigar och grusvägar, genom fågelrika lövskogar och över
skogsklädda bergsplatåer. På vissa ställen längs med sträckans
slut finns det större avverkade skogsområden. I slutet av
delsträckan finns ett vindskydd som går att övernatta i.

Denlsträcka 7 av Bohusleden startar vid motionscentralen i
Fontins naturreservat och går genom en lång rad naturtyper, på
både stigar och grusvägar, genom fågelrika lövskogar och över
skogsklädda bergsplatåer. På vissa ställen längs med sträckans
slut finns det större avverkade skogsområden. I slutet av
delsträckan finns ett vindskydd som går att övernatta i.

Längd: 19 km
Tid: 6-7 tim
Svårighetsgrad: Medelsvår

Längd: 19 km
Tid: 6-7 tim
Svårighetsgrad: Medelsvår

Missa inte: Från toppen av Aleklätten, som är 134 meter över
havet, ges en fantastisk utsikt. Förr, i ofredstider, var fornborgen
på bergets topp en viktig tillflyktsort. Aleklätten ligger i
anslutning till leden ca 5 km norr om starten i Kungälv.

Missa inte: Från toppen av Aleklätten, som är 134 meter över
havet, ges en fantastisk utsikt. Förr, i ofredstider, var fornborgen
på bergets topp en viktig tillflyktsort. Aleklätten ligger i
anslutning till leden ca 5 km norr om starten i Kungälv.

Mer information/ More information/ Mehr Infos:

Bohusleden

Parkering/ Parking/ Parkplatz

Badplats/ sgkfgjfgk/ Badeplatz

Rastplats/ Picnic area/ scsc

Information

Tältplats/ Camping ground/ Zeltplatz

Eldplats/ Fire place / Feuerstelle

Utsikt/ View/ Aussicht

bohusleden.se

Nödnummer/ In case of emergency/ Im Notfall:

112

Koordinater/ Coordinates/ Koordinaten:

< Jonsered 9 km.

WGS 84: 57°45’59.3”N 12°6’29.9”E

Skatås 8,5 km. >
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Exempelskylt (A1).

b. Liten informationsskylt
En mindre informationsskylt kan användas för att längs
med ledens sträckning påvisa intressanta platser eller
sevärdheter, som behöver beskrivas i text och med bild.

Sevärt • Sights • Sehenswürdigkeit
Bohusleden

Fornlämning

Sevärdhet

En förtydligad ledmarkering som under punkt 1d. men där det även sitter en
80x80 mm bricka med en riktningspil, vit på orange botten, (likt systemet på
Kuststigen). Detta kan med fördel användas som en lättare typ av vägvisare
vid mindre korsningar eller där vi av olika anledningar inte kan/vill/behöver
sätta större vägvisare.

Skylten ska innehålla:
•
•
•
•
•

Sight

En förtydligad ledmarkering som under punkt 1d. men där det även sitter en
80x80 mm bricka med en riktningspil, vit på orange botten, (likt systemet på
Kuststigen). Detta kan med fördel användas som en lättare typ av vägvisare
vid mindre korsningar eller där vi av olika anledningar inte kan/vill/behöver
sätta större vägvisare.

Rubriken Sevärdhet (eller liknande)
Sevärdhetens namn
Text om platsen på svenska, engelska och tyska
Bild
Avsändare

Sehenswürdigkeit

En förtydligad ledmarkering som under punkt 1d. men där det även sitter en
80x80 mm bricka med en riktningspil, vit på orange botten, (likt systemet på
Kuststigen). Detta kan med fördel användas som en lättare typ av vägvisare
vid mindre korsningar eller där vi av olika anledningar inte kan/vill/behöver
sätta större vägvisare.

Skala 1:5 (A3)
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c. Stor informationsskylt
Den stora informationsskylten används för att
informera om flera olika platser eller sevärdheter i
området, tex. vid en större ort.

Bohusleden

Välkommen till
Welcome to
Willkommen zu

Uddevalla
Bohusleden är en låglands-vandringsled bestående av 27 delsträckor som bjuder på totalt 37
mil av naturskön och omväxlande vandring.
Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid
gränsen till Halland, till Strömstad i norr, i
närheten av gränsen till Norge. Leden passerar
en rad större orter, men går framför allt i skog
och natur. Utmed lederna finns enklare lägerplatser och vindskydd och anslutning till vissa
sträckor finns även möjlighet till annan typ av
service. Bohusleden är markerad med orange
färg, på träd eller stolpar. Mer information om
leden finns på bohusleden.se.

Sevärdhet

Skylten ska innehålla:
•
•
•
•

Rubriken ”Välkommen till …” följt av tex
ortens namn
Text på både svenska, engelska och tyska, med
information om platsen
Bilder
Avsändare

I Sverige får alla vara ute i naturen, även i
områden som någon annan äger. Med detta
följer även krav på respekt för naturen, djurliv,
markägare och andra personer som vistas i
naturen. En generell regel är att inte störa, och
inte förstöra. Till exempel är det förbjudet att
kasta eller lämna skräp i naturen, eller bryta
av grenar på levande träd och buskar. Man får
tälta någon natt, men för att tälta längre tid
krävs markägares tillåtelse. I nationalparker
och naturreservat gäller särskilda regler,
som kan begränsa allemansrätten. För mer
information se https://www.naturvardsverket.
se/allemansratten

Sevärdhet
Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och
goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går
genom ett gammalt kulturlandskap, där flera
torpruiner låter oss ana hur livet tedde sig för
de som en gång bodde där. Delsträckan kräver
en viss vandringsvana och kondition, eftersom
terrängen bitvis är rejält kuperad. Längs med
sträckan finns två fint belägna vindskydd som
går att övernatta i. Vid delsträckans slut, vid
Bottenstugan, finns ytterligare två vindskydd,
en övernattningsstuga samt torrdass.
Längd: 7,5 km
Tid: 3-4 tim exklusive raster

Uddevalla

Svårighetsgrad: Medelsvår till svår
Missa inte: Att stanna vid de gamla torpruinerna och läsa om hur livet var för de som bebodde stugorna in på början av 1900-talet.

Sevärdhet
Denlsträcka 7 av Bohusleden startar vid
motionscentralen i Fontins naturreservat
och går genom en lång rad naturtyper, på
både stigar och grusvägar, genom fågelrika
lövskogar och över skogsklädda bergsplatåer.
På vissa ställen längs med sträckans slut
finns det större avverkade skogsområden. I
slutet av delsträckan finns ett vindskydd som
går att övernatta i.
Längd: 19 km
Tid: 6-7 tim
Svårighetsgrad: Medelsvår
Missa inte: Från toppen av Aleklätten, som
är 134 meter över havet, ges en fantastisk
utsikt. Förr, i ofredstider, var fornborgen på
bergets topp en viktig tillflyktsort. Aleklätten
ligger i anslutning till leden ca 5 km norr om
starten i Kungälv.

Sevärdhet
Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och
goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går
genom ett gammalt kulturlandskap, där flera
torpruiner låter oss ana hur livet tedde sig för
de som en gång bodde där. Delsträckan kräver
en viss vandringsvana och kondition, eftersom
terrängen bitvis är rejält kuperad. Längs med
sträckan finns två fint belägna vindskydd som
går att övernatta i. Vid delsträckans slut, vid
Bottenstugan, finns ytterligare två vindskydd,
en övernattningsstuga samt torrdass.
Längd: 7,5 km
Tid: 3-4 tim exklusive raster
Svårighetsgrad: Medelsvår till svår
Missa inte: Att stanna vid de gamla torpruinerna och läsa om hur livet var för de som bebodde stugorna in på början av 1900-talet.

Uddevalla

Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda
möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom
ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en
gång bodde där. Delsträckan kräver en viss
vandringsvana och kondition, eftersom terrängen
bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan finns
två fint belägna vindskydd som går att övernatta
i. Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns
ytterligare två vindskydd, en övernattningsstuga
samt torrdass.

Sight

Sight

Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda
möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom
ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en
gång bodde där. Delsträckan kräver en viss
vandringsvana och kondition, eftersom terrängen
bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan finns
två fint belägna vindskydd som går att övernatta
i. Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns
ytterligare två vindskydd, en övernattningsstuga
samt torrdass.

Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda
möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom
ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en
gång bodde där. Delsträckan kräver en viss
vandringsvana och kondition, eftersom terrängen
bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan finns
två fint belägna vindskydd som går att övernatta
i. Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns
ytterligare två vindskydd, en övernattningsstuga
samt torrdass.

Uddevalla
Bohusleden is a lowland hiking
trail consisting of 27 stretches that offers a total
of 37 miles of scenic and varied hiking. The
route extends from Lindome to the south, at the
border with Halland, to Strömstad in the north,
near the border with Norway. The member passes a number of larger orders, but mainly in forests and nature. Along the trails there are easier
campsites and wind protection and connection to
certain stretches is also possible for other types
of service. Bohusleden is marked with orange
color, on trees or posts. More information about
the trail is available at bohusleden.se.

Sight
In Sweden, everyone must be in nature, even in
areas that someone else owns. This also includes
requirements for respect for nature, wildlife,
landowners and other persons staying in nature.
A general rule is to not disturb, and not destroy.
For example, it is forbidden to throw or leave
debris in the wild, or break branches on live
trees and shrubs. You can pitch a night, but in
order to count longer, landowners are allowed
permission. National parks and nature reserves
apply special rules that may restrict public
access. For more information see https://www.
naturvardsverket.se/allemansratten

d. Kommungränsmarkering
Kommungränsskylten placeras där leden passerar in i en ny kommun. Den består av två
olika sidor, som välkomnar till respektive kommun. Stolparna görs 120 cm höga.

Munkedals kommun
Bohusleden
Bohusleden

Kungälvs kommun
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Sight

Bohusleden is a lowland hiking
trail consisting of 27 stretches that offers a
total of 37 miles of scenic and varied hiking.
The route extends from Lindome to the south,
at the border with Halland, to Strömstad in
the north, near the border with Norway. The
member passes a number of larger orders, but
mainly in forests and nature. Along the trails
there are easier campsites and wind protection
and connection to certain stretches is also
possible for other types of service. shrubs. You
can pitch a night, b

Sight
Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda
möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom
ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en
gång bodde där. Delsträckan kräver en viss
vandringsvana och kondition, eftersom terrängen
bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan finns
två fint belägna vindskydd som går att övernatta
i. Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns
ytterligare två vindskydd, en övernattningsstuga
samt torrdass.

Sight
Delsträcka 8 av Bohusleden går genom
naturreservatet Svartedalen. Här finns sköna
utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda
möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom
ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner
låter oss ana hur livet tedde sig för de som en
gång bodde där. Delsträckan kräver en viss
vandringsvana och kondition, eftersom terrängen
bitvis är rejält kuperad. Längs med sträckan finns
två fint belägna vindskydd som går att övernatta
i. Vid delsträckans slut, vid Bottenstugan, finns
ytterligare två vindskydd, en övernattningsstuga
samt torrdass.

6. Symboler
Följande servicepunkter och dess symboler ska kunna informeras om i relation
till respektive delsträcka, och sättas ut på tryckt karta, infotavla eller hemsida.
Dessa symboler finns även att tillgå i form av vita brickor, 70x70 mm, som kan
sättas på stolpar vid relevanta platser längs med leden. Brickorna finns även med
pil, för att visa riktning.

Annan vandringsled

Toa (torrdass)

Badplats

Turistbyrå

Bastu

Utsikt

Busshållplats

Vandrarhem

Café

Vindskydd

Campingplats

WC

Dricksvatten
Eldplats/grillplats
Fiske
Fornminne

500 m
220 cm

Gårdsbutik

90 cm

Hotell/B&B
Information
Järnvägsstation
Kulturminne
Livsmedel
Mat/Restaurang

1 km

Parkering
Rastplats
Sevärdhet
Soptunna
Stuga
Tillgänglighetsanpassad WC
Tillgänglighetsanpassad led

Exempel: Symbolskyltar på stolpar.
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