
 
 
 
Protokoll av besiktning/tillsyn 
 
 
 
 
Sträcka eller del av sträcka: ________________________________ 
 
Längd: _________________________________________________ 
 
 

1. Ledmarkeringar  
Det ska vara tydlig markering längst leden, i båda riktningarna, med rätt färg. Man skall 
gärna alltid ha synliga markeringar att se.  
 
Om det bara finns en stig är det OK att de sitter glesare, men inte glesare än varje 200 
m. Det viktigaste är att markeringarna sitter så tätt att man aldrig blir osäker på om man 
är på rätt väg. Detta gör att det är extra viktigt med tät markering genom tätbebyggt 
område där det ofta är väldigt många korsningar.  
 
Då stigen delar sig eller i korsningar ska det helst vara märkt både med ledmarkering och 
pil, alternativt att markeringen sitter både strax innan och strax efter 
förgreningen/korsningen för att tydligt markera vilken av de vägarna man skall välja.  

 
 Var det lätt att hitta rätt? Ja _____ Nej _____ 

 
 Om nej, beskriv varför. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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

 
 Övrigt om ledmarkeringar: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 
 

2. Hinder/Säkerhet? 
 

 Finns nedfallna träd över leden? Ja _____ Nej _____ 
 

 Finns ras eller hinder på stig/väg eller är det på annat sätt svårt att ta sig förbi och 
fram? Ja _____ Nej _____ 
 

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

 Finns det något du reagerar på som gör att det känns osäkert att vandra? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 Övrigt gällande hinder (kommentarer) samt koordinater på ev hinder. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Anläggningar/Infrastruktur  

 
 Finns vindskydd/stuga/regnskydd/övernattning längs sträckan?  Hur är skicket på 

dessa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 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? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 Finns det anläggningar (spänger tex) som av säkerhetsskäl skulle behöva tas bort eller 

byggas nya?  
Ja __________ Nej _____________ 
 
Om ja, vilka. Ta gärna kort och ta GPS koordinater 

 



 Finns det annan service som är relevant för vandraren längs leden, som inte finns 
utmärkt eller informerad om på Bohusleden.se? 
Om ja, vad? ________________________________________________________ 
 

 
4. 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 
en del höjdskillnader.  
 
Svår vandring: Brant och besvärlig terräng finns längs sträckan, som kräver 
kondition och säkra fötter.  
 

5. Information 
 
Var den information du använde dig av för att planera din vandring korrekt 
gentemot verkligheten.  
 
Vilken information använde du dig av? 
 
Om nej på frågan. Vad var inkorrekt?  
______________________________________________________________ 
 
 
 

 Övriga anteckningar: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 


