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Stigar
Flera mindre vandringsstigar och traktorvägar finns i
området, men inga markerade sådana. Endast
ridområdet och Sydostleden är markerade i Friseboda.
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Sydostleden
vä
g

Sydostleden, som är en cykelled, passerar området. Det
är förbjudet att cykla utanför leden i detta naturreservat.
Läs mer på sydostleden-sydkustleden.se
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Ridning
Du får rida i strövområdet, men bara inom det markerade
området i kartan, men aldrig på grusvägen som löper
genom området och på Sydostleden. Av hänsyn till övriga
besökare och djurlivet ber vi dig respektera de restriktioner
som finns. De två ridområdena, där leden blir bredare på
kartan, är markerade med stolpar i ytterkanterna av
området. I övrigt, följ stolpar med ridsymboler eller
vitprickad led.

16 september – 14 maj

Barrskog

Va�endrag

Det är tillåtet att rida inom markerat område på kartan samt på
sandstranden. är tillåtet att rida inom markerat område på kartan
samt på sandstranden. Rid aldrig på grusvägen/sydostleden. På ett
par platser, vid parkeringarna i området, finns det dock markerade
övergångar där du med häst kan ta dig över från ridområdet och ner
på stranden.

Lövskog

Naturreservatsgräns

15 maj – 15 september

Öppen sandmark

Höjdkurva, ekv. 5 m

Strand

Bebyggelse

Va�en

Tillgänglig s�g

Ridområde

Cykelled Sydostleden

Friseboda

Teckenförklaring

Hundförbud
15 maj-15 sept

Områdesgräns
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Hundar

Kongaboden

Rids�g
Informa�on

Mindre bilväg

Bad

Vägbom

Toale� (end. öppen sommar�d)

Traktorväg

Tillgänglig anläggning

Liten s�g

Parkering

Uppsalaboden

NATURRESERVAT

Ta ditt skräp till
soptunnor eller ta
med hem för att
sortera.

Fler föreskrifter finns på vår webb. Read more at our website.
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Husbil/husvagn
får inte ställas på
parkeringar över
natten.
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Tänk på att naturreservatet är skyddad natur med lagstadgade regler. Allemansrätten gäller inte fullt ut.

Cykla inte i
området. Endast
tillåtet på
Sydostleden.

15 maj-15 sept
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Var rädd om den unika naturen

Du får inte elda/
grilla i området.

Hela Friseboda strövområde är naturreservat och här ska
hunden alltid hållas i fysiskt koppel. Under perioden 15 maj
till och med 15 september får inga hundar vara på stranden
enligt kommunala föreskrifter.
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Hunden måste
vara kopplad året
om på grund av
känsligt djurliv.

Ridning är endast tillåtet inom markerat område på kartan.

15 maj-15 sept
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