
 
 
Protokoll av tillsyn och besiktning.  
 
 
Sträcka eller det av sträcka:  
 
Längd:  
 
Namn på inventerare:  
 
 
 

1. Organisation & ansvar.  
 Vem är ansvarig för drift/skötsel av sträckan?  

 

 Person och avdelning ansvarig för drift, underhåll och utveckling (avd. namn, 
kontaktuppgifter)  

 

 Finns markägaröverenskommelser?  
 

 Finns sträckan inspelad digitalt?  
 

 Kort beskrivning av hur jobbet med leden är organiserat, politisk förankring, budget, 
annat:  

 
 

2. Webb och info 
 Vilka webbplatser och annan info (broschyrer, guideböcker, artiklar, forum, sociala 

media, turistbyrå) har du använt i planeringsarbetet inför inventeringen 
 

 Beskriv kortfattat hur lätt/svårt du uppfattade att det var att hitta information på 
svenska och engelska (annat språk?) som gjorde att du fick inspiration, info för att 
planera din inventering:  

 

 Stämmer informationen på dessa sajter/i dessa böcker eller broschyrer överens med 
verkligheten längs vandringen? (fylls i efter inventeringen). Går leden i verkligheten 
där den går på kartan/på webben? Ligger vindskydd och andra serviceställen där de 
utpekas. Finns det servicepunkter som inte är utpekade? Extra viktigt att kolla detta 
även mot Bohusleden.se 



 

 
3. Ledcentral/Etappstart (Fylls i på plats)  

 
 Finns det en ledcentral där delsträckan börjar? (namn på plats och/eller orten):  

 
 Markera på GPS och skriv upp koordinaterna (6 st. siffror):  

 
 Finns det parkeringsplats?  

 
 Om ja, hur stor är den:  

 
 Kan buss parkera och vända?  

 
 Finns det en buss-/tåghållplats i närheten av ledcentral?  

 
 Om ja vad heter den (samt buss/tåg nummer) och finns det hänvisning till leden från 

denna hållplats? 
 

 Finns det markerad plats för att parkera cykel?  
 

 Finns det skylt med ledbeskrivning, karta över området med leder och rastplatser 
utmärka, på engelska och tyska, information om allemansrätten och information om 
djur och natur? Finns det info om olika tillgänglighetsåtgärder.  

 
 Finns det soptunnor eller papperskorgar?  

 
 Finns möjlighet att fylla vattenflaska?  

 
 Finns det toalett?  

 
 Finns vindskydd/stuga/regnskydd/grillplats/rastplats?  

 
 Övrigt om ledcentral:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Ledmarkeringar  
 

Tydlig markering längst leden, i båda riktningarna. Färgen är rätt och tydlig. Man skall 
alltid ha synliga markeringar att se och aldrig bli osäker på om man är på rätt väg, utan 
att det känns överdrivet. Då stigen delar sig bör det vara märkt både med färg och med 
vägvisare med namn på leden, alternativt skall markering sitta både innan och strax 
efter förgreningen för att tydligt markera vilken av de vägarna man skall välja.  

 
 Var det lätt att hitta rätt?  

 
 Om nej, beskriv varför.  

 
 Fanns det vägvisare på leden vid större korsning, samt färgmarkering?  

 
 Övrigt om Ledmarkeringar: 

 
OBS! Markera de platser som inte var bra på karta, med GPS eller liknande.  
 

 
 

5. Hur bred ”stor” är leden. Finns hinder?  (Fylls i efter vandringen)  
Nästan alltid varierar storlek och underlag längst en led. En bit kan vara trampad 
skogsstig där man bara kan gå en person i taget. Sen blir det anlagd skogsstig där man 
kan gå två, kanske tre i bredd. Denna övergår till en stig/mindre skogsväg eller en 
motionsslinga med sågspån- eller grusunderlag. Vissa partier är det mindre skogsbilväg, 
och en del kan vara i kanten av en bilväg (allt från en enfilig enklare väg till en tvåfilig 
med trottoar)  
Det vi vill med detta är att få en översiktlig bild över hur tillgänglig den är. Hur mycket 
”vildmark” och hur mycket civilisation är det. Då detta kan ge en indikation av vad man 
skall ha för skor och utrustning med sig när man går. Om det funkar i gymnastikskor eller 
om det krävs riktiga vandringskängor.  

 
 Försök att på ett enkelt och kortfattat sätt skriva era kommentarer/ bedömning av 

hur det ser ut:  
 

 Är det lätt att ta sig fram, eller finns det platser som behöver röjas. (Leden bör hålla 
en fri bredd på minst en meter) 
 

 Går det att använda leden med barnvagn och/eller rullstol? 
 
 Finns det olika tillgänglighetsanpassningar? 

 
 Om ja, vilka?  

 



 Nedfallna träd?  
 

 Ras eller hinder på stig/väg eller svårt att ta sig förbi och fram?  
 

 Är det svårt eller ”omöjligt” att ta sig fram utan att bli blöt?  
 

 Övrigt gällande hinder (kommentarer)  
 
OBS! Markera de platser som inte var bra på karta, med GPS eller liknande.  
 

 
6. Anläggningar/Infrastruktur  

 
 Finns vindskydd/stuga/regnskydd längs sträckan?  Namn? Koordinater? Hur är skicket 

på dessa? Fanns information om dessa vid ledcentral? Finns dessa utmärkta på 
bohuslän.se eller annan information om leden.  
 

 Finns matställe/camping/hotell/övernattning/sevärdhet/turistinformation längs 
sträckan?  Namn? Koordinater? Fanns information om dessa vid ledcentral? Finns 
dessa utmärkta på bohuslän.se eller annan information om leden.  
 

 Finns det spänger på relevanta platser där det ofta är blött? Hur är skicket på dessa?  
 

 Finns grillplats/rastplats/bänkar längs med sträckan. Hur är skicket på dessa? Namn? 
Koordinater? Fanns information om dessa vid ledcentral? Finns dessa utmärkta på 
bohuslän.se eller annan information om leden. 
 

 Går det att fylla på vatten längs strckan? 
 

 Finns det anläggningar (spänger tex) som av säkerhetsskäl skulle behöva tas bort eller 
byggas nya?  
 
Om ja, vilka. Ta kort och ta GPS koordinater 
 

 Finns det hagar längs sträckan, som leden går igenom och där det finns grindar som 
behöver stängas? Typ av grindar? Finns info om djur och förhållningsregler? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Ledens svårighetsgrad 

 
Gör en bedömning hur lätt/svår leden/etappen är, samt även kopplat till hur 
lång leden är i km och tid. Detta för att ge en indikation av ”svårighetsgrad” 
och vad gästerna kan förvänta sig. OBS att svårighetsgraden kan variera för 
olika personer och beroende av väder och årstid. Försök att ha en generell 
bedömning. Svårighetsgraden kan även variera på olika delar av sträckan.  
 
 
Lätt vandring: Relativt tillrättalagt. Grusväg eller stig med lite höjdskillnad.   
 
Medelsvår vandring: Varierande terräng med vissa hinder, blöta partier och 
eller höjdskillnader.  
 
Svår vandring: Det finns brant och besvärlig terräng som kräver kondition 
och säkra fötter.  
 

 Anteckningar:  
 

 
 
 
 

8. Övrigt 
 


