
Populära kursberg i Bohuslän 
För att förebygga accessproblem och hålla en god kontakt med markägare har BKK’s 
accesskommitté kontaktat markägarna på de mest populära kursbergen i Bohuslän. 
Syftet var att ta reda på hur respektive markägare förhåller sig till kurser och annan 
organiserad klätteraktivitet, och om/hur de vill bli kontaktade av arrangörer. 
 
Du som arrangerar kurser, prova-på klättring, guidning, klubbträffar eller annan 
organiserad klättring i Bohuslän bör tänka på följande: 
 
 Grundregeln är att kommunicera med aktuell markägare inför organiserad 

klätterverksamhet. 
 En del markägare önskar dock inte att bli kontaktade inför varje tillfälle, se 

respektive berg nedan. 
 Du som arrangör är ansvarig för att se till deltagarna följer allemansrätten, 

exempelvis att skräp inte lämnas vid klippan och att arrangemanget stör så lite 
som möjligt. 

 Om du har mycket arrangemang på en klippa så kan du med fördel 
uppmärksamma markägaren med en symbolisk present (chokladask, whiskey 
eller liknande) för att visa din uppskattning. Betalning till markägare förekommer 
dock inte, såvida inte markägaren drabbas ekonomisk av verksamheten. 
(Kommunicera med BKK om detta skulle vara aktuellt) 

 Detta är ett levande dokument som skapades sommaren 2018. Om du har 
uppdaterad information eller vill lägga till berg i denna lista maila: 
access@bohuskk.se 

 
I listan nedan står det om vad som gäller på respektive klippa. Om du har svårt att hitta 
kontaktuppgifter till någon markägare kan du kontakta accesskommittén: 
access@bohuskk.se 
 
Brappersberget (Lyse kyrka) 
Markägaren vill inte bli kontaktad inför varje arrangemang, men uppskattar om 
arrangörer kommer med en chokladask eller liknande, speciellt om man ofta har 
arrangemang på klippan.   
 
Markägare: Sandra Larsson 
Skals Gård (Gårdsmejeri) 
Bergsfadder BKK: Johanna Wernqvist 
 
Rågårdsdal 
Markägaren upplever inte problem i samband med klättring och önskar inte bli 
kontaktad inför arrangemang. En del närboende har dock tidigare visat irritation. Tänk 
på att boningshus finns väldigt nära klippan. Kör INTE in på vägen som går intill klippan, 
inte ens för att lasta utrustning. Observera att detta är en liten klippa med mycket 
aktivitet. Detta fina lilla kursberg måste vi vara rädda om. 
 
Markägare: Stig Olsson 
Bergsfadder BKK: Magnus Strömhäll 



 
 
Galgeberget 
Markägaren (som också driver Röe Gård) önskar veta vilka som bedriver organiserad 
verksamhet på hans mark. Kontakta honom därför före ett planerat arrangemang via 
mail och berätta vilka ni är och när ni planerar att vara där. Detta gäller i första hand 
kommersiell verksamhet, men han har nog inget emot att få ett mail även om det gäller 
klubbar. 
 
Markägare: Paul Christensson, mail: paul@roegard.nu 
Bergsfadder BKK: Calle Martins 
 
Nordens Ark 
Marken ägs av stiftelsen Nordens Ark. Kontaktpersonerna på Nordens Ark är positiva till 
klättring och friluftsliv så länge man respekterar allemansrätten och önskemålen 
angående parkering och liknande. Tidigare har närboende uttryckt irritation p.g.a. hög 
ljudnivå. Håll därför låg profil och ropa inte i onödan. Ring kontaktpersonen på Nordens 
Ark endast inför större arrangemang (8 pers eller fler) om vilka ni är och när ni planerar 
att vara där. 
 
Markägare/kontaktperson: 
Nordens Ark/Björn eller Pelle 
Telefon: 0523-79181  073-2709975 
Bergsfadder BKK: Joakim Olofsson 
 
Ävja 
Markägaren upplever att det fungerar bra med klättrare. Han noterar att det är mycket 
folk på klippan men så länge inte de nyplanterade granplantorna trampas ned så är det 
okej. Markägaren vill inte bli kontaktad före arrangemang. 
 
Markägare: 
Tobias Dahlin 
 
Trellebystrands camping 
Kursverksamhet är okej men kontakta campingen i förväg om du vill komma med en 
grupp. Kontaktperson är Jenny Digneus. Kontakta även Lysekils klätterklubb 
(climblysekil@gmail.com) för att undvika att arrangemanget krockar med klubbens 
aktiviteter. 


