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Gotaleden
Gotaleden is a hiking trail consisting of 9 stages and

Gotaleden är en vandringsled bestående av 9 etapper
i

och bjuder på totalt 7 mil av naturskön och omväx-

offers a total of 70 kilometres of scenic and varied

lande vandring. Leden sträcker sig från Kungsports-

hiking. The trail extends from Kungsportsplatsen in

platsen i Göteborg till Lilla Torget i Alingsås. Leden

Gothenburg to Lilla Torget in Alingsås. The trail is

är dubbelriktad och du kan lätt nå de olika etapperna

bi-directional and you can easily reach the various

från pendeltågsstationer längs sträckan.

stages from commuter train stations along the route.

Gotaleden är en njutbar vandringsled där man kan

Gotaleden is an enjoyable hiking trail where you

fika, äta och bo bekvämt på flera ställen samt uppleva

can have coffee, eat and live comfortably at several

sevärdheter. Leden passerar några mindre orter men

establishments and experience the sights. The trail

går framför allt i skog och natur.

passes some smaller towns but goes mainly in forest

e

and nature.

Utmed lederna finns enklare lägerplatser och vindskydd. Gotaleden är markerad med blå ledmarkering

j

Along the trail, there are simpler camp sites and wind
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på träd eller stolpar.

b

shelter. Gotaleden trail is marked with blue ledge on
trees or poles.

Mer information om leden och omkringliggande
service finns på www.gotaleden.se och i appen

More information about the trail and surrounding

Gotaleden som finns för iOS och Android.

service is available at www.gotaleden.se and in the
app Gotaleden, which is available for iOS and Android.
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Allemansrätten
I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon annan
äger. Med detta följer krav på respekt för naturen, djurliv, markägare
och andra personer som vistas i naturen. En generell regel är att inte
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störa, och inte förstöra. Till exempel är det förbjudet att kasta eller
lämna skräp i naturen eller att bryta av grenar på levande träd och
buskar. Man får tälta någon natt, men för att tälta längre tid krävs
markägares tillåtelse. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler, som kan begränsa allemansrätten.

Gotaleden

För mer information, se www.naturvardsverket.se/allemansratten

Right of public access
In Sweden, everyone can be out in nature, even in areas that someone
else owns. With this follows demands for respect for nature, wildlife,
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landowners and other people staying in nature. A general rule is do
not disturb, do not destroy. For example, it is forbidden to throw or
leave trash in nature or to break branches on living trees and bushes.
You’re allowed to camp for a night, but for a longer period of time,
the landowners’ permission is required. In national parks and nature
reserves, special rules apply, which can limit public rights.

Vandring för livsnjutare
mellan Göteborg och Alingsås

For more information, visit www.swedishepa.se

