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Vandring

TID 2–3 timmar
START & MÅL Vandrarhemmet, Gammelgården, Bengtsfors
MARKERING Röd/vit
HUVUDMAN Bengtsfors kommun

HITTA HIT & PARKERING Från väg 172,
vid Bengtsfors södra infart, finns skyltning mot Halmens hus, Gammelgården
och vandrarhem. En större parkering,
även med husbilsplatser, finns på vänster
sida mitt emot vandrarhemmet. För de
som vill starta vandringen i Billingsfors
finns en parkering vid Nedre Höljen.
I Billingsfors svänger man in på Varvsvägen (skyltat naturreservat) och kommer
till parkeringen efter ca 600 m.
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LOGI & MAT I Bengtsfors finns olika
boendealternativ – allt från camping och
ställplatser för husbilar till hotellboende.
I tätorten finns också ett stort utbud av
matställen.
ÖVRIGT I direkt anslutning till ledens
startpunkt ligger Gammelgården, ett av
Sveriges största friluftsmuseer och
Halmens Hus, Nordens enda specialmuseum för halmslöjd och halmhistoria.
Inne i Bengtsfors passerar leden Sveriges
första miljörum Eka miljöpark. I parken
har en unik sammansättning av sten,
växter och vatten anlagts. Här finns också
flera utställningar, lekområden för barn
mm. Cykling är tillåten på leden, men tänk
på att vandrare alltid har förtur!
RÖD MEDELSVÅR VANDRING

Varierande terräng med vissa
hinder, blöta partier och en del
höjdskillnader.
MER INFORMATION

vandringsland.se
naturidalsland.se

LEDBESKRIVNING

Brända Berget

Vandringsled Brända Berget till Höljerudsforsarna i Billingsfors är 9,
alternativt 11 kilometer lång. Längs med leden ligger det flera
rastplatser med vackra utsikter över Bengtsfors och sjön
Bengtsbrohöljen, som är en del av Dalslands kanals sjösystem.
Brända berget, som startar vid vandrarhemmet vid Gammelgården i
Bengtsfors, är en mycket omtyckt vandringsled. I en småkuperad terräng
får vandraren efter att ha lämnat Bengtsfors tätort bakom sig, uppleva
skog, vatten, forsar och mycket vackra vyer. Leden tar vandraren till
Höljerudsforsarna och några av de vackraste slussområdena vid Dalslands
kanal. Före man når slussarna finns det också flera rast- och utsiktsplatser
väl värda att stanna till vid. Den som vill kan också välja en extraslinga på
ca 2 kilometer ner till de vackra miljöerna vid Dalslands kanals 18:e sluss.
Avslutningsvis följer leden sjön Bengtsbrohöljens västra strand tillbaka mot
Bengtsfors. En vandring på leden är en naturupplevelse av hög klass!
Som avslutning rekommenderas fika på Kaffestugan vid Gammelgården
men bästa utsikt över Bengtsfors.
Det går också utmärkt att starta vandringen vid Nedre Höljen i Billingsfors.
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