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VÄLKOMMEN TILL
BOHUSLEDEN!
Bohusleden genom Strömstads kommun är nära 6 mil lång. Du kan
vandra hela sträckan i ett svep eller dela upp den i mindre etapper.
Kartan hjälper dig att hitta lämpliga start- och slutpunkter.
Följ leden och upptäck många av kommunens natur- och kulturvärden.
Klättra upp på Bohusläns högsta berg Björnerödspiggen, 222 meter
över havet. Vandra genom Tolvmanstegens säregna landskap med
brandmärkta tallar och vindkraftverk. Det finns skeppssättningar, hällristningar och andra historiska fornminnen att utforska.
På flera platser ansluter Bohusleden till Kuststigen. Genom att kombinera lederna kan du hitta nya spännande vandringar.
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The Bohusleden Trail is 60 km long
and runs through varied countryside
in the District of Strömstad. Climb up the highest
hill in Bohuslän called Björnerödspiggen. Wander
through the special landscape of wind turbines
at Tolvmanstegen. Discover rock carvings and
other stone monuments.
Remember to show consideration for plants, animals
and other walkers. There are barbequing areas by the
shelters. We try to keep them stocked with firewood.
You are not allowed to break branches and twigs from
trees and bushes. If you want to go fishing, you need
permission from whoever owns the fishing rights
(often the landowner).
Welcome out into the countryside of Strömstad!
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Tänk på att visa hänsyn till växter och
djur, till andra besökare och till markägarna. Använd gärna eldstäderna som finns
vid vindskydd och rastplatser. Vi försöker
hålla med ved. Du får inte bryta och elda
grenar från växande träd och buskar. Vill
du fiska krävs tillstånd från den som har
fiskerätten (ofta markägaren).

Hela Bohusleden är 37 mil lång och
går från Lindome i söder till Strömstad
i norr. Eller tvärtom. Oavsett åt vilket
håll du väljer att vandra väntar fina upplevelser i omväxlande natur. Leden är
markerad med orange färg. Det finns
flera rastplatser och vindskydd längs
leden.

Bohusleden Wanderweg geht 60 km in
wechselnder natur durch Strömstad Kommune. Klettere hinauf am Bohusläns höchster berg
Björnerödspiggen. Wandere durch Tolvmanstegen´s
gebiet Landschaft mit Windkraftwerk. Entdecke
Schiffssetzungen und Felszechungen.
Denke daran Rücksicht auf pflanzen, Tiere und
andere Wanderer zu nehmen. Bei dem Windschutz
gibt es Grillplätze. Wir versuchen Feuerholz bereit zu
legen. Sie dürfen keine äste von vächsende Bäumen
und Büschen abbrechen. Für fischen wird Erlaubnis
verlangt von der grundeigner.
Willkommen in Strömstad natur!
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Strömstads kommun och Friluftsfrämjandet hjälps åt med att underhålla Bohusleden. Har du frågor eller vill lämna synpunkter
kontakta gärna kommunen, tel 0526–190 00. Ett stort tack till alla markägare för positiv inställning och gott samarbete.
Produktion: www.saltkommunikation.se, foto Karin Björk, tryck Texthuset 2015.

