Vandringsled

Yttre Bodane
Åmål 1–12 km
Dalsland
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Vandring

TID
0,5–3 timmar
START & MÅL 27 km söder om Åmål
MARKERING Varierad markering
HUVUDMAN Länsstyrelsen Västra Götaland -Västkuststiftelsen

HITTA HIT & PARKERING Yttre Bodane
ligger ca 27 km söder om Åmål. Följ skyltning från E45 norr om Köpmannebro ca 3
km till reservatets P-plats. Vid P-platsen
finns enklare toalett. En spårcentral finns
ca 400 meter söder om parkeringsplatsen.
LOGI & MAT I Åmåls stad finns många
olika boendealternativ – allt från ställplatser och camping till hotellboende – och
ett stort utbud av restauranger och
fikaställen.
För mer information eller tips, kontakta
eller besök gärna Åmåls turistbyrå.
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I närheten av Yttre Bodane finns:
Dalslands Gästgiveri – logi/mat dalgast.se
Tössestugan – logi/mat tossestugan.se
Rolfkärrs stugby – logi rolfskarr.com
Furusjöns Camping – furusjonscamping.se
ÖVRIGT I reservatet är det är tillåtet
att tälta och förtöja med båt i högst två
nätter. Bredvid spårcentralen finns en
brygga som även är lämplig för sjösättning av kanoter. Tänk på att följa de föreskrifter som gäller för reservatet.

RÖD MEDELSVÅR VANDRING

Varierande terräng med vissa
hinder, blöta partier och en del
höjdskillnader.
MER INFORMATION

dalsland.com, naturidalsand.se,
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
och vandringsland.se

LEDBESKRIVNING

Naturreservat Yttre Bodane

Naturreservatet Yttre Bodane erbjuder vandringar i en naturtyp som
är närmast unik i ett internationellt perspektiv – sötvattensskärgård.
Ingenstans är Vänerskärgården mer tillgänglig för besökare till fots.
Här finns nästan 12 km vandringsleder fördelat på fyra leder som inte
enbart håller sig på fastlandet. Via spänger och broar når man ut till
både öar och skär.
Vålbergsnäbben, Tångenleden, Lasseleden och Nötöleden är namnen
på vandringslederna i naturreservatet Yttre Bodane. Cirka 400 meter
av ledsystemet, från P-platsen fram till bryggan vid spårcentralen, är
framkomligt med barnvagn eller rullstol.
Oavsett vilka av de fyra lederna man väljer att gå eller kombinera, bjuds
det på naturscenerier som är typiska för Vänerkusten - småkuperade
hällmarker med gles gammal tallskog och kala strandhällar.
Den största delen av skogen är 70–110 år gammal. Från höjderna ute på
uddarna är utsikterna över Dalbosjön milsvid och det är heller aldrig långt
till någon inbjudande badklippa.
Vid lämningarna efter Nötötorpet finns ett litet utemuseum med
information om områdets natur. Inom reservatet finns också 11
riksintressanta kuströsen från bronsåldern.
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