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Allemansrätten
Dessa förhållningsregler gäller för området utanför 
naturreservatet.

Allemansrätten är en fantastisk och unik möjlighet som ger alla 
rätt att vistas i naturen. Du använder dig av allemansrätten när 
du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och 
tänker. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och 
visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Alltså inte störa – inte förstöra.

Det är i lag förbjudet att gå på åker i växande gröda, köra 
motorfordon i terräng eller ta fågelbon eller fågelägg. Hundar ska 
alltid vara kopplade och kom ihåg att stänga grindar efter dig.
Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som 
inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. 

Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska känna 
sig ostörda. 

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och 
grenar på marken som ved till elden. Det är inte tillåtet att hugga 
eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver 
från levande träd. Tänk på att det kan råda eldningsförbud om 
det är torrt i naturen.

Att tälta med ett par, tre tält under ett dygn ingår i 
allemansrätten. 

           Right of Public Access
Sweden’s Right of Public Access is a unique right to roam freely 
in the countryside. But with this right come responsabilities –to 
take care of nature and wild life and to show consideration for 
landowners and for other people enjoying the countryside. 

Right of Public Access can be summed up in the phrase: 

”Don’t disturb – Don’t destroy.

A few examples:
It is prohibited to walk on a field in growing crops, drive motor 
vehicles in terrain, or take a bird’s nest or bird’s egg. Dogs should 
always be on leash and remember to close gates after you.

You may go ashore, swim and temporarily anchor on a 
beach that is not part of a property or protected by birdlife or 
otherwise. You should never be so close to a house that you 
disturb the owners.

Do not make a fire on – or close by –mountain hills or larger 
blocks of stone! They break apart and get wounds that never heal.

You can take fallen cones and loose sticks and branches on 
the ground to use as firewood. But it is not allowed to chop or 
sow trees or take branches from living trees.

TÖSSE SKÄRGÅRD
Tösse skärgård är den största skärgården på 
västra sidan av Vänern. Den vackra  skärgården 
består av ett 30-tal skogklädda öar och ett 
stort antal holm

ar och skär som
 bjuder in till 

fina paddlingsturer. På Svegön, Sandön och 
Björkön finns inbjudande sandstränder och fina 
m

öjligheter att tälta. På öarna finns grillplatser, 
toaletter och vandringsleder. 
Totalt har sex öar i skärgården varit bebodda 
och i dag finns fyra bevarade torpställen från 
1800-talet. Tre av dem

 tillhör Åm
åls kom

m
un 

och går att besöka för allm
änheten. Det är väl 

bevarade byggnader och torpställen och väl 
värda ett besök. Den inbjudande skärgården är 
lätt åtkom

lig för kanoter och kajaker från ilägg-
ningsplatsen vid parkeringen i Tössebäcken ut-
anför Tösse. De m

ånga öarna gör att skärgården 
erbjuder fina naturupplevelser för både enstaka 
paddlare och större grupper.

YTTRE BODANE

20 kilom
eter söder om

 Tösse och cirka fyra 
kilom

eter från E 45 m
ot Yttre Bodane öppnar sig 

m
agnifika paddlingsvatten. Den örika Vänerskär-

gården ingår i Yttre Bodanes naturreservat och 
bjuder på fina m

öjligheter till bad och strand-
hugg i solen på rundslipade och släta hällskär. 
Paddlingsleden inom

skärs följer till stora delar 
en gam

m
al skutled. En fin dagstur kan vara att 

följa  farleden upp till Trollön och Gåsön i norra 
delen av skärgården och tillbaka. Iläggnings-
platsen ligger cirka 300 m

eter från naturre-
servatets parkeringsplats, så det är bra att ha 
m

ed sig en kajakvagn. Vid parkeringen finns 
grillplats, toalett, sopkärl och inform

ationstavla. 
Yttre Bodane erbjuder också fina vandrings-
leder m

ed utgångspunkt från parkeringen. Du 
m

öter växt och  djurlivet sam
tidigt som

 du rör 
dig bland fornläm

ningar i form
 av rösen från 

bronsålderstiden.

Välkom
m

en till naturreservaten  
Tösse och Yttre Bodane
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Mer information: 
www.vastsverige.com/amal 
www.lakevanern.se
www.vastsverige.com/dalsland 

För mer information om boende, aktiviteter, sevärdheter, 
evenemang kontakta Åmåls turistbyrå 
Telefon: 0532-170 98
E-post: turist@amal.se

It is allowed to camp with a couple of tents for one night. 
However, if you camp in large groups with many tents, ask 
the landowner for permission.
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Reservatföreskrifter 
Du är välkommen att besöka naturreservaten i Tösse  
och Yttre Bodane men tänk på att det inte är tillåtet att:

NATURRESERVATET TÖSSE SKÄRGÅRD
« göra upp eld annat än på särskilt iordningställda 

eldplatser
« klättra i boträd eller uppehålla sig närmare fågelbo,  

lya, gryt eller motsvarande än 50 meter
« medföra okopplad hund
« på störande sätt utnyttja radio, ljudanläggning  

eller dylikt
« förtöja eller ankra båt eller husbåt längre tid än   

2 dygn på samma plats 
« annat än vid brygga
« framdriva motordrivet fordon på öarna

NATURRESERVATET YTTRE BODANE
« plocka blommor, gräs, mossor och lavar
« gräva upp växter och bryta kvistar eller på annat sätt 

skada levande eller döda träd och buskar
« uppehålla sig inom områden med rovfågelsbon 

 eller  kolonihäckande fåglar eller vidta åtgärder, som 
 kanverka störande på djurlivet t.ex. genom närgången 
fotografering av bo- och yngelplatser

« medföra okopplad hund
« på störande sätt utnyttja radio, ljudanläggning  

eller dylikt
« ställa upp husvagn eller husbil
« campa eller ankra längre tid än två dygn
« framföra motorfordon eller terrängmotorfordon
« framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop
« utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga  

undersökningar

  Regulations 
You are welcome to visit the nature reserves of Tösse and 
Yttre Bodane, but bear in mind that you are not allowed to:

TÖSSE NATURE RESERVE
« light fires other than at specially provided places
« climb trees with nests or come within 50 metres of a 

bird’s nest, an animal’s lair, den, burrow or equivalent
« bring a dog except on a leash
« use a radio, tape recorder or the like in a way that 

causes disturbance
« moor or anchor a boat or houseboat for  more than two 

days in the same place, other than at a jetty
« drive a motor vehicle on the islands

YTTRE BODANE NATURE RESERVE
« pick flowers, grass, moss or lichen
« dig up plants and break twigs or otherwise damage 

living or dead trees and  shrubs
« spend time in areas where bird of prey have their nests 

or where birds nest in colonies, or do anything that 
might disturb wildlife, for example. through close-up 
photography of nesting and spawning places

« bring a dog except on a leash
« use a radio, tape recorder or the like in a way that 

causes disturbance
« park a caravan or camper
« camp or drop anchor for more than two days
« drive a motor vehicle or off-road vehicle
« drive a motorboat at a higher speed than 5 knots
« carry out scientific studies without the permission of 

the County Administrative Board

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland Source: Västra Götaland County Administrative Board

I samarbete med 
Friluftsfrämjandet  
Åmål- Säffle

TÖSSE SKÄRGÅRD

The Tösse archipelago is the largest one on the western side of Lake 
Vänern. This beautiful archipelago, consisting of about thirty wooded 
islands and a large number of islets and skerries, offers fine paddling 
waters. The islands of Svegön, Sandön and Björkön have attractive 
sandy beaches and good places for camping. On the islands there 
are barbecue sites, toilets and hiking trails. A total of six islands in the 
archipelago have been inhabited, and today there are four preserved 
croft sites from the nineteenth century. Three of them belong to the 
municipality of Åmål and are open to the public. These well-preserved 
buildings and croft sites are well worth a visit. The inviting archipelago is 
easily accessible for canoes and kayaks from the boat ramp at the car 
park at Tössebäcken outside Tösse. The many islands in the archipelago 
offer outstanding opportunities for both single paddlers and larger 
groups to experience nature.

YTTRE BODANE

Magnificent paddling waters open up twenty kilometres south of 
Tösse and about four kilometres from the E 45 towards Yttre Bodane. 
The Vänern archipelago with its many islands is part of the Yttre 
Bodane nature reserve, offering great opportunities for swimming and 
sunbathing on smoothly rounded and flat rocks. Paddling routes inside 
the archipelago largely follow an old cargo-boat route. For a fine day trip 
you can follow the navigable channel up to the islands of Trollön and 
Gåsön in the north of the archipelago and back. The boat ramp is about 
300 metres from the car park of the nature reserve, so it is good to bring 
a kayak trolley. At the car park there is a barbecue site, toilet, refuse bin 
and information sign. Yttre Bodane also offers good hiking trails starting 
from the car park. You meet plant and wildlife while walking among 
ancient monuments in the form of cairns from the Bronze Age.

Welcome to the nature reserves  
of Tösse and Yttre Bodane
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Information Information
« Drinking water is avaliable at:    
   Örnäs camping for a tiny fee.  
   Drinking water is also avaliable at  
   Rolfkärrs Stugby. 

« Waste bins are located on: Svegön,  
   Sandön, Björkön, Storön, Gåsön  
   and Tössebäcken. There are no  
   garbage cans in Yttre Bodane.

« Free extended parking at:  
   Näsviken, Tössebäcken, Örnäs  
   camping (24h), Måkeberg. At Yttre  
   Bodane, staying overnight is not  
   allowed for camper/caravans.     

  « Emergency number: 112 

Göteborg

Oslo

E45

E18
Åmål

E18

180 km

170,5 km

385 km

Sverige / Sweden

Stockholm

« Dricksvatten finns att hämta på:  
   Örnäs camping (mindre avgift) och   
   vid Rolfkärrs Stugby.

« Sopkärl finns vid: Svegön, Sandön,  
   Björkön, Storön, Gåsön och Tösse- 
   bäcken. I Yttre Bodane finns inga
 sopkärl.

« Gratis långtidsparkering finns vid:  
   Näsviken, Måkeberg, Tössebäcken,   
   Örnäs camping (24h).  
   Vid Yttre Bodane är det inte tillåtet för  
 husbil/husvagn att stå över natten. 

« Vid akut hjälp ring SOS: 112 

« Mer information: www.amal.se

SVEGÖN har en härlig sandstrand och på ön finns hus från mitten av 
1800-talet. På ön var en skräddare och en skomakare verksamma. Något 
som är intressant att veta är att ön har varit bebodd sedan bronsåldern. 
På ön finns tillgång till en samlingslokal där det finns möjlighet till enklare 
matlagning och förtäring. För att få möjlighet att övernatta på öns enkla 
stugor krävs medlemskap i Segelsällskapet Åmålsviken.
Svegön is an island with a beautiful beach. In the 1800s a tailor and 
shoemaker lived and worked here, but the island has been inhabited since 
the Bronze Age. There is a meeting house on the island which is open to the 
public. It has a small kitchen where visitors can cook their own meals and 
enjoy their dinner. If you want to stay on the island overnight, you need to 
be a member of the Segelsällskapet Åmålsviken association. 

PÅ SANDÖN finns rester av det gamla cementgjuteriet och Åmåls 
sandtag. Här lade skutorna från andra delar av Vänern till för att hämta 
sand. På ön finns ett trevligt boningshus kvar från mitten av 1800 talet. 
Huset har fyra sängplatser och ett enkelt gasolkök. Sommartid är huset 
öppet för övernattning i ett dygn. Boendet bokas i förväg hos Åmåls 
motorbåtsällskap, skicka e-post till amal-sandon@hotmail.com.
On the island of Sandön you will find remnants of the old cement works and 
Åmål’s sand pit. In the past boats from other parts of Vänern moored here 
to collect sand. The island has a dwelling house from the mid-nineteenth 
century where you can stay over in the summertime. The house has 4 beds 
and a gas stove and can be booked for a single night. If you would like to 
make a reservation, email amal-sandon@hotmail.com and the administrator 
at the Åmål’s Motorbåtsällskap association will be happy to help you.

FRÅN STORÖN finns en berättelse från mitten av 1800-talet om en soldat 
som tröttnade på livet på fastlandet och flyttade till ön och byggde sig ett 
hus. Huset finns kvar än idag och är nyrenoverat av föreningen Öfolket. 
Stugan står öppen hela året och är tillgänglig för övernattning. I stugan 
finns enkla kokmöjligheter. Mer information finner du på www.ofolket.se.
Storön: In the mid-nineteenth century a soldier was tired of the life on the 
mainland and decided to move to Storön island where he built himself a 
house. The house is still there and was recently renovated by the Öfolket 
association. The house is open to visitors all year round and available for 
overnight stays. It also has simple kitchen facilities. For more information, 
visit www.ofolket.se.

FOGDENS FYR: Här finns ladugården kvar samt grunden till ett bostadshus 
som också var fyr på mitten av 1800-talet. 
Fogden lighthouse: A barn survives here and the foundation of a dwelling 
house that was also the bailiff’s lighthouse in the mid-nineteenth century.

ROLFKÄRRS STUGBY: Här finns en sandstrand och på sommaren finns en 
kiosk som är öppen under dagtid.  
Rolfkärrs Stugby: A cabin village with a kiosk that is open in the daytime 
during the summer. There is a nice sandy beach.

ROTESUND NORRA DEL: Här finns rester av lastbryggan och järnvägen som 
kom från gruvorna uppe i bergen. På land kan du fortfarande se markeringar 
målade på bergen som vägvisare för lastskutorna.
Rotesund, northern part: There are remains here of the loading dock and 
the railway that came from the mines up in the mountains. On land you can 
still see markings painted on the rock to guide the cargo boats.


