Markeringar
Soteleden är märkt med blå/vita
markeringar på träd, stolpar
eller märkta stenrösen på vissa
bergspartier.
På vissa skyltar står även namnet
Kuststigen. Pilar visar var leden
avviker eller korsar allmän väg.
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Sevärdigheter
På Bohus-Malmön finns många besöksmål. Några exempel är Smedjan,
Museet och Kyrkan.
Det finns många rösen på Bohus-Malmön, står du vid ett kan du
troligtvis se alla de andra också.
Bua hed, naturreservat, representerar en särskild naturtyp, hedlandskap.
Mellan uppstickande bergknallar utmed stränderna finns många
fina badstränder och från höjderna har man en magnifik utsikt över
fjordlandskapet. Området sköts av Västkuststiftelsen.
Leden går bitvis på vägen, lägg märke till stenarbeten i broarna och
stengardisterna.
Klevekilens naturvårdsområde ligger mellan Väjern
och Hovenäset, ca 3 km norr om Kungshamn.
Naturvårdsområdet består av viken och dess
strandområden. Den örtrika floran i området
innehåller arter som t.ex. gullviva, spåtistel, bockrot

och höskallra. Strandängarna har ett relativt rikt
fågelliv.
Borgen Bratta vid Klevekilens östra strand har en

sägen från vikingatiden.
Nordost om Väjern finns ”Dyrstolen” och
”Predikstolen” som är jättegrytor i berget.
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Utsiktspunkter
Uppe på berget vid Östra Rörvik, när du går genom
stenbrotten.
Övriga – se kartsymbolerna.



Läs mer på www.sotenas.se och www.sotenasturism.se
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Lägerplatser
 omnejd
Välkommen till Bohus-Malmön och Örn med
Eldningsförbud på Bohus-Malmön
Bohus-Malmön är en drygt 4 km lång och 2 km bred klippö vars historia
Övriga – se kartsymbolerna.
handlar mycket om stenhuggeriverksamhet. Du tar färjan över till BohusMalmön från Tullboden, går varje halvtimme. Möjligheter till bad och
God tur!
friluftsliv är fantastiska på Bohus-Malmön. Flera fina välordnade badplatser
finns och sandstränderna är mycket populära. Malmön är ett av Bohusläns
Läs mer på www.sotenas.se
och www.sotenasturism.se
äldsta fiskelägen.
Bua hed naturreservat representerar en särskild naturtyp, hedlandskap.
Människor har använt sig av platsen från sen stenålder fram till idag. Här
vandrar du från den karga miljön uppe i stenbrotten ner till lummiga dalar.
Håle dalar är en fantastisk miljö och här häckar en stor mängd småfågelarter.
På den kala bergsheden mot Klevekilens naturvårdsområdet i öster finns
isolerade kärr och myrmarker som delvis är bevuxna av tallskog.

www.sotenas.se
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Övriga – se kartsymbolerna.
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(1 cm på kartan = 200 m på marken)
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