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Ny servicefolder presenterar Dalsland

Det lilla landskapet
med de stora vyerna …
Har du aldrig besökt trakterna väster om 
Vänern förut, kan det nu vara hög tid. Här 
kan du få uppleva stor dramatik på liten 
yta och turistservicen är det inget fel på. 
Och självklart finns en cykelturistled av 
hög kvalitet runt hela landskapet.

l Dalsland är ett av våra minsta landskap 
– gränsar i söder till Västergötland, i SO till 
Bohuslän och i öster till Norge. Turistiskt sett 
är däremot Dalsland ett stort landskap med en 
fantastisk variation av naturtyper – från natio-
nalparken vid Norge-gränsen (vresig ödemark 
med vargstam) till fjällnatur centralt (Kroppe-
fjäll) och slättlandskap (Dalboslätten) ner mot 
Vänern. Här går järnvägen via Mellerud över 
till Norge och turistjärnvägen längs Dalslands 
kanal upp mot Bengtsfors.

Landskapets största enskilda sevärdhet är 
nog akvedukten vid Håverud, men det finns 
ju mycket annat. Ett nätverk av kyrkomiljöer, 
herrgårdar vid Forsbacka och Baldersnäs, häll-
ristningar vid Högsbyn, Insjöskärgård möter 
du vid Tösse och en stump av Hindens rev vid 
Hjortens udde. Sydländska badkuster längs 
Vänerstranden finns på flera ställen och intres-
santa Köpmannebro vid kanalens utlopp i sjön 
bör du inte missa. Dals Rostock vid foten av  

Kroppefjäll har brunnstraditioner och Ed flera 
minnesmärken efter fighterna med norrmännen. 
Bengtsfors ligger vackert vid en av landskapet 
många sprickdalssjöar med båttrafik och dressin-
bana. Enda stad och huvudort är Åmål med kro-
kiga gränder och bevarad trähusbebyggelse från 
1700-talet. Längre söderut möter du även Väners-
borg – staden ligger visserligen i grannlandskape, 
men kommunen till största del i Dalsland.

Cykelled längs kanalen
Och sedan har man då Dalslandsleden, som 
invigdes med pompa och ståt bl a med parad 
genom Billingsfors med mässingsorkester och 
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  BENGTSFORS  Sågudden 1, 666 30 Bengtsfors0531-52 63 55, turism@bengtsfors.seDALS-ED  Södra Moränvägen 65, 668 31 Ed0534-190 22, tourist@dalsed.seFÄRGELANDA  Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda0528-56 73 00, medborgarkontoret@fargelanda.se
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Dalslandsleden

drillflickor. Leden berör hela landskapet som 
du ser på översiktskartan och mest spektakulär 
är sammanbindningsaxeln Bengtsfors-Billings-
fors-Dals Långed-Håverud-Bränna. Först på 
banvall utmed kanalen (fint) och sedan på cykel-
väg ner mot Långed. Vid Tisselskog möter man 
Sverigeleden och de gör sedan sällskap längs 
Fjällvägen, som vänder och vrider sig som en 
orm över höjderna. Därefter når du Dalslands 
turistcentrum vid akvedukten och besöksmålen 

i Håverud och Upperud. Det mesta av vägnätet 
längs Dalslandsleden är asfalterat, men ganska 
kuperat på sina ställen, varför en bra växelcy-
kel rekommenderas. Men på Dalboslätten är det 
slätt och jordbrukslandskapet mot Bohuslän är 
också ganska lättcyklat.

Den nya foldern med en vacker vy över Bräcke 
ängar, har tagits fram i samarbete med Dalslands 
center och sponsrats med EU-medel och bidrag 
från Västra Götalandsregionen.     q

Översiktskarta

DALSLANDS TURIST AB
Dalsland Center, 464 72 Håverud
0530-189 87 www.dalsland.com
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