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Hitta din grej
i naturen.

Smaklökarna
visar vägen.

Bli kulturtant
för en dag.

Paddling | Forest bathing
MTB | Vandring | Fiske
MC-turer | Bäver-afterwork

Vi bjuder på smakrally,
närproducerat & Jens
flirtiga bävergryta.

Fin- & fulkulturen
frodas i granskogarna.
And we just love it!

1

#tillbakatillnaturen 2018

#tillbakatillnaturen 2018

Innehåll.
NATURUPPLEVELSER
3

Välkommen till Dalsland – Tillbaka till naturen

4-5

Sjösatta äventyr – Paddling

6-9

Friluftsliv för nybörjare

10

#Dalsland – Utmana dina fördomar

12-13

Forest Bathing – Mindfulness i naturen

14-15

Endorfin & Adrenalin – Dalslands Aktiviteter och CAMP Dalsland

16-17

Gå på led – Vandringsleder i Dalsland

18-19

Magiska Singletracks – MTB-cykling

20-21

Inte bara en fluga – Din fiskeguide i Dalsland

22-23

Sveriges vildaste MC-väg

24-25

Hitta din grej i naturen – Vi tipsar om fler naturupplevelser

BO & ÄTA
26-27

Borta bäst – Annorlunda och spännande boenden

28-29

Bland förtält & husvagnar – Krönika och campingguide

30-31

En plats för själen – Baldersnäs herrgård

32-33

Jens bävergryta – Recept fyllt av kärlek

34-35

Låt smaklökarna visa vägen – Vi tipsar om fler matupplevelser

KULTUR
36-37

Not Quite kultur

38-39

Fem slussar & en tågtur – En tur på Dalslands kanal

40-41

Hurra! Nu fyller en galen idé 150 år – och du är bjuden

42-43

Bejaka kulturtanten i dig – Vi tipsar om fler kulturupplevelser

Välkommen till Dalsland.

TILLBAKA TILL NATUREN.
Har du någon gång funderat över varför du mår så bra i naturen? Svaret är väldigt enkelt.
Du mår bra i naturen eftersom det är där du hör hemma – egentligen. Vi människor levde i
naturen i flera miljoner år, innan vi för trehundra år sedan fick för oss att börja bygga städer
och leva inomhus.
Våra sinnen är fortfarande inställda på ett liv i naturen, vilket är den främsta anledningen
till att vi idag känner oss mer stressade än någonsin. Men ny forskning visar att det räcker
med att vara i naturen en kort stund för att våra sinnen ska vakna och hitta tillbaka.
Efter bara fem minuter går puls och blodtryck ner, immunförsvaret förbättras och mängden
stresshormoner i blodet minskar. Och ju längre man stannar desto större och mer långvarig
blir effekten.
I Dalsland har vi alla förutsättningar att kunna ge dig en rejäl boost av både återhämtning
och välbefinnande. Vår natur är orörd och våra upplevelser är genuina. Så när du känner att
du verkligen vill koppla av, få energi och må bra har vi många magiska platser att besöka.
Så välkommen tillbaka till naturen. Och till dig själv!
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FAKTA

SJÖSATTA
ÄVENTYR.

PADDLA I DALSLAND
Vatten: 11% av landytan är vatten, vilket gör
Dalsland till Sveriges sjörikaste landskap. Totalt
ett 10 000 km² stort sjösystem.
Lägerplatser: Över 100 iordningställda
(utrustade med eldstad, ved, vindskydd, miljövänliga toaletter).
Övrigt: Naturvårdskort krävs, köps hos alla
kanotuthyrare, på Dalslands turistinformationer
och via DANO.
DANO: dalslandnordmarken.se

SILVERLAKE CAMP & KANOT, Bengtsfors
Uthyrning: Kanadensare, kajaker, cyklar,
dressiner
Naturupplevelsepaket

TEXT Johan Bloch | BILD Roger Borgelid

Lägerskolor
silverlake.se

Att lyckas kombinera en bra karriär med en glad familj
och ett rikt friluftsliv är helt omöjligt. Så trodde jag innan
jag träffade Jonas – en skäggprydd reklamare och stolt
familjefar som gillar stadspuls, teknik och att bygga saker.
Under en fika får jag veta mer om hans enorma kärlek till
paddling och naturen.

Dalslands kunniga kanotuthyrare hjälper dig
med allt från paddelteknik och säkerhet till turtips
och transport.
Fler kanotföretag hittar du på:
dalsland.com

När började det?
- Friluftsprylen har alltid funnits där. Mina föräldrar var scoutledare
och så fort de fick en ledig stund tog de med mig och mina syskon på
äventyr i skog och mark. Det var en bra uppväxt och naturupplevelser
är härliga att dela med andra. Jag försöker göra samma sak med
mina egna barn.
Hur kom paddlingen in i ditt liv?
- Det var en ren slump. Jag var 22 år och gick sjukskriven efter en
knäskada. En dag berättade några kompisar att de köpt ritningar
av en skånsk kanotkonstruktör och var i full färd med att börja
bygga varsin havskajak. För mig som både var uttråkad och rastlös
lät det som rena drömmen. Så i 200 timmar, under nästan ett år
hoppade jag runt på kryckor i farsans garage. Slipandes, limmandes,
lackandes och svärandes. Det var ett oerhört slit, men jag glömmer
aldrig känslan av att till slut få glida ut i vattnet i en kajak som
jag själv hade byggt. Exakt där och då blev jag paddlingsfrälst.
Familjeliv, karriär och paddling – hur hinner du?
- Ja, allt ska ha sin tid. Men för mig är naturen inget val. Det är ett
måste. För att hitta rätt balans har jag skapat ett slags belöningssystem. För varje timme jag arbetar tjänar jag fem minuter
friluftsliv. Och ”lönen” tar jag ut i allt från korta skogspromenader
till längre kajakturer med övernattning. En vecka på jobbet ger nästan
fyra timmar i naturen. Om jag sparar några veckors lön blir det ett
helt okej äventyr.
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Vad är den stora tjusningen med att paddla?
- Oj, det skulle jag kunna filosofera om länge. Men det kortaste
svaret är: Friheten och att det inte finns något mellan mig
och elementet. Jag sitter ju direkt på vattenytan och kan känna
vattnet med händerna. Helt underbart!

"JAG BETALAR MIG
SJÄLV I NATUR"
Har du något tips till en person som funderar på att
testa på paddling?
- Att hen ska bygga sin egen träkajak förstås. Nä, jag skojar.
Allt handlar faktiskt bara om att våga testa. Hitta en bra uthyrare,
ett bra vattendrag och sedan bara köra.
Har du några paddlingsplaner framöver?
Självklart, både stora och små. Redan i sommar planerar jag
att ta med familjen på en vecka i det dalsländska sjösystemet.
Paddla och hyra stuga blir en bra kombination.

Genom målmedvetenhet och ett stort naturintresse
lyckas 35-årige Jonas hitta formulan för att få ihop
livspusslet. Och dessutom lyckas han pussla det
med bravur.
5
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sommarstugesomrar och charterresor i bagaget, kan man ändå
ge sig ut på friluftssemester?
Det är det vi ska ta reda på.

E

fter att ha paddlat i tre timmar har vi fått blåsor i
händerna och rödbrända armar men glädjande nog
bättre styrsel på kajakerna. Kroppen tycks på egen hand luska
ut hur man ska manövrera paddel och kajak för att snabbast
förflytta sig framåt. Att vi gjort en tabbe och packat ner
vattenflaskorna så att vi inte kommer åt dem gör ingenting.
Så här långt norrut är vattnet i de dalsländska sjöarna så rent
att det går att dricka. När törsten kommer, stoppar man bara
en kupad hand i sjön och sörplar i sig.
Vid Svärdlången finns vissa begränsningar i allemansrätten och
man får bara övernatta vid lägerplatserna, så vi tar sikte på en
sådan. Den vi valt ut ligger vackert i en glänta. Där finns inte
mycket mer än enkel eldplats och lite ditsläpad ved så nu gäller
det att bemästra vildmarken och ordna dels mat, dels husrum.

UTMANING.
Att klättra i en kajak är
svårare än det ser ut. Bäst
att krångla in ett ben först.

TEXT Johanna Wiman | BILD Linn Bergbrant

Det man inte gjort förut, kan man rimligen inte och måste
därmed lära sig. Hur ska man annars veta hur mycket sprit
som är lagom att fylla stormköket med? Eller att de moderna
tältens konstruktion genomgått en smärre revolution sedan
skolutflykterna på mellanstadiet? Jag får fylla på mer sprit ett

par gånger för att vattnet ska börja koka, Linn måste klura lite
innan det lånade moderna tältet står upprätt. Men faktum är
att när man är tvungen lär man sig fort. Och även om vissa
saker, som fällkniven, förstås underlättar, fungerar de amatörmässiga sakerna vi packat ned. Man kan dricka ur picknickvinglas i plast och äta ur kitschigt blommiga plastbyttor.
När vi till slut traskar stigen ned till den lilla stranden känner
vi oss rediga och rejäla. Det finns mat, det finns sovplats och jag
har till och med varit förutseende nog att fixa en kylanordning
av upphittat snöre till två av de fyra folköl vi gjort plats för
i packningen. Nu fiskar vi nöjt upp burkarna. Medan solen
sänker sig äter vi middag, sittandes vid strandkanten. Den här
timmen är kanske dygnets härligaste och Dalsland är bedövande
vackert. Ljuset som vältrar sig över grantopparna är varmt gult
och insjövattnet kluckar lugnande. Överkokta makaroner med
tonfiskröra har aldrig smakat bättre.

N

är vi nästa morgon klättrar ner i kajakerna är det
med nytt självförtroende. Fotografen har haft det
tufft med träningsvärken, visst, och ryggarna är stela efter
ronden med liggunderlagen. Men helt plötsligt känns det
inte alls lika ostadigt.
Efter ett tag infinner sig känslan av att kajaken faktiskt är
en del av mig. En ny, smidig kroppsdel som samarbetar och

Skulle du gärna semestra i vildmarken men har aldrig riktigt vågat? Ingen fara, det är inte för sent.
Två friluftsnoviser tar dig med på kajakpaddling i Dalsland och berättar sanningen om vildmarkslivet.

B

eslutsamt klyver jag det
glittrande vattnet med ett första
paddeltag. Kajaken tar fart och glider
framåt. Framför mig vilar Svärdlången,
en av Dalslands alla klarvattensjöar som
ligger nedsjunkna mellan skrovliga berg
och mörkt gröna skogar. DalslandNordmarkens sjösystem består till
största delen av just sådana här djupa,
långsmala sjöar som ofta ligger helt
blanka. En dröm för nybörjare som
vill paddla.
Under tre dagar ska jag och fotografen
Linn ta oss norrut via sjösystemet,
genom Svärdlången, upp i Västra Silen
och vidare in i Östra Silen. Att ljudlöst
glida utmed strandkanten är förstås ett
oslagbart sätt att uppleva den dalsländska naturen. Sittandes i kajaken
känner man den tunga doften av barrskog och jord och kan lyssna till det
euforiska fågelkvittret som stiger från
lövträden. Härifrån finns också chans
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att få se en skymt av skygga bävrar och
upptäcka älg eller rådjur som släcker
törsten vid strandkanten. Helt enkelt
ett perfekt sätt att komma riktigt nära
vildmarken. Frågan är om det kommer
att vara värt de utmaningar som äkta
friluftsliv innebär.
För bara att lirka sig ner i en kajak som
kränger till vid minsta felbelastning kan
vara en prövning. Till slut lyckas jag
dock grensla kajaken, försiktigt sänka
ned rumpan och därefter vika in benen
i sittbrunnen.
Nu tar jag sikte på en punkt på andra
sidan sjön och försöker hålla rak linje.
Det går hyfsat, om än långsamt. Fotografen Linn, däremot, paddlar fort
men med svajig styrsel vilket får henne
att sicksacka fram och tillbaka framför
mig. På något sätt gör det att vi håller
jämnt tempo. Med sin teknik kommer
Linn dock att paddla dubbelt så många

kilometer som jag. Vad hon inte vet är
att hon i natt ska vakna upp i tältet med
en träningsvärk som får henne att tro
att ”armarna håller på att trilla av”.

D

et finns giltiga ursäkter till att
man aldrig idkat den här typen
av avancerat friluftsliv. Själv har jag
visserligen dalsländska rötter och
har tillbringat alla mina somrar här
– men inte med tält och trangiakök.
Tvärtom känns det ibland som att
vildmarksäventyr är förbehållet rejäla
friluftsmänniskor med källaren full av
dyra Haglöfsunderställ, fyrmannatält
och välanvända vandringskängor.
Människor med seniga muskler,
brunbrända kinder och ett oantastligt
humör. Sådana som med lätthet gör
upp en eld utan tändvätska och som
obekymrat utför alla sina behov
i en skogsdunge. Men om man
bara är en vanlig Svensson, med

STILLA. I Dalsland är det gott om plats och har man tur kan man få en lägerplats för sig själv, som här strax söder om Vårviks festplats vid Västra Silens strand.
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K

anske är det just det här som är både avskräckande
och lockande med vildmarken: den går inte alls att
kontrollera. Har man inte tidigare hyst någon respekt för
vädrets makter innan, gör man de definitivt ensam i en
liten kajak på öppet vatten när åskan går.
Det är bara att foga sig, krypa in i vindskyddet och vänta på
att det ska vända. För vänder, det gör det alltid. Inom kort
upphör regnet. Med ens är gläntan fylld av sol och luften
känns snart tropiskt fuktig. Det har hunnit bli sent på dagen
så vi bestämmer oss för att övernatta. Redan nu tycks vi har
fått en viss rutin. Att slå läger och laga middag går plötsligt
fort: efter bara två dagar arbetar vi effektivt och samspelt.

Ett par timmar senare sitter vi på klipporna med folköl,
salta kex och en tillknölad vitmögelost. Över vattenytan
drar sjok av lätt vit dimma. Det är så stilla att vi kan
tjuvlyssna på samtalen som förs mellan människorna på
de små fiskebåtarna som passerar ute på sjön. Hur ofta
sitter man så här nuförtiden? Helt stilla, stirrandes på en
kvällshimmel som långsamt färgas rosa medan hjärnan
får bearbeta alla intryck.
Bara den stunden är värd vartenda paddeltag.

gör som hjärnan vill. I flytvästens bröstficka har jag placerat
kartan, snyggt hopvikt i en plastpåse, och i kapellets lilla förvaringsutrymme ligger en påse fylld med torkade aprikoser och
mandlar. Plötsligt känns alltihop nästan proffsigt. När en grupp
danska barnfamiljer med tveksam teknik möter oss i klumpiga
kanadensare sträcker jag på ryggen, tar extra rejäla paddeltag
och ler ett generöst leende åt de gladlynta kanotisterna.
Får jag inte till och med beundrande blickar som svar?

S

edan är det dags för paus igen, magarna kurrar och
svetten rinner. Just att pausa är en vals man snabbt lär
sig; in till kanten, upp och stå, dra upp kajakerna på land.
Fram med packningen, tända stormköket och så upp i skogen
och kissa. Tvätta händerna i sjön, laga mat, koka kaffe. Det
tar ett tag innan man får drösa ner på klipphällen och tugga
i sig matsäcken, den här gången stekt sojakorv med bröd och
ketchup. Vi sitter där och filosoferar, konstaterar att en flaska
Johnny’s senap nog hade fått plats i packningen, funderar över
om det inte hade varit värt att ta med ett sexpack folköl i stället
för bara fyra. Doppar tårna i vattnet. Dricker snabbkaffe och
borstar bort rödmyrorna från benen.
Efter lunchen badar vi. Det är härligt kyligt och väcker trötta
muskler till liv. Ovanför är himlen försommarblå, insjövattnet
doftar mättat av skog och innanför bröstkorgen känns det som
Ronja Rövardotters vårskrik. Det är egentligen ingen ologisk
referens. Just från den här platsen är det bara fyra mil fågelvägen till berget Sörknatten, där stora delar av Tage Danielssons
film om Ronja spelades in.
Lappland kallas ofta för Europas sista vildmark, Dalsland kallas
i sin tur Europas närmaste vildmark. Och även om Dalsland
inte är lika avlägset exotiskt som norra Sverige, finns likheter.
Det lilla landskapet består av glesbygdskommuner som kämpar
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mot avfolkning och på många små bruksorter har industrierna
dragit sin sista suck. Samtidigt gör det att landskapet präglas
av en behaglig enslighet. Till skillnad från grannlandskapet
Bohuslän, vars kust är hårt exploaterad, skymtar enbart någon
enstaka brygga eller enkel sommarstuga vid sjöarnas strandkanter. Här finns lugnet, stillheten och friheten.

V

id Skifors gör vi dagens första lyft. Vi provar först att bära
kajakerna i befintligt skick, men kommer inte långt innan
de känns orimligt tunga. Vi tänker om, packar ur och får dessutom
hjälp av en snäll farbror från Orust som är här och campar med
sin fru. Medan vi bär de tomma kajakerna tar han vår packning
och snabbt och lätt kan vi kliva i nästa sjö: Västra Silen.
Himlen blir med ens mörkgrå och det mullrar olycksbådande
ovanför våra huvuden. Vi paddlar in till kanten, tar på oss regnjackor och tror att vi väntat ut ovädret när vi en kvart senare ger
oss av igen. Men när vi väl tagit oss ut på öppet vatten för att nå
sjöns andra sida återkommer åskan med ny styrka. Smällarna
är så kraftfulla att de känns i kajakernas bottnar och medan
blixtarna lyser upp himlen ändrar vi snabbt planerna och börjar
frenetiskt paddla mot första bästa lägerplats. Snart kommer
också regnet. Tunga droppar fyller luften omkring oss och
piskar upp vattenytan. När vi når strandkanten och skymtar
vindskyddet bakom björkarna drar vi en lättnadens suck.

1. Lägg sådant som du vill komma åt under paddelturen nära
dig. När du väl är i vattnet är det svårt att ändra position utan
att kajaken kränger till. Tänk på att allt blir blött av stänket; lägg
till exempel kartan rättvikt i en liten plastpåse.
2. En kajaktur kan se ut på många olika sätt; livlig med många
slussar, mer stillsam eller kombinerad med vandring eller
dressincykling. Be uthyraren att göra upp en rutt efter dina
önskemål och förutsättningar.
3. Packa i små enheter och lägg allt i vattentäta påsar. Det finns
en liten risk att man välter och då blir allt blött. Fundera på vad
du kommer att behöva vid nästa paus och lägg det överst.

4. När du ska lyfta kanoten längre sträckor, ta ur den tunga
packningen.
5. Strunta i allt vad hygien är. En necessär behöver egentligen
bara innehålla tandborste, tandkräm, solfaktor, toalettpapper,
plåster till blåsorna och eventuella mediciner.
6. Har du ingen bra outfit? Använd vanliga träningskläder.
Tights och tröja i funktionsmaterial fungerar fint.
7. Köp inte dyr utrustning i onödan. Vi hyrde kajaker och
stormkök och lånade vattentäta packsäckar, liggunderlag och
sovsäckar, underställ, fällkniv och tält.
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#Dalsland
Utmana dina fördomar – här är några av världens bästa
Instagramkonton för dig som vill upptäcka nya sidor av Dalsland.

Magnus Dovlind – @dovlindphoto Mattläggaren och hobbyfotografen Magnus bilder är verkligen helt magiska.
Melankolin och de kreativa detaljerna får oss att förstå varför han blivit uppmärksammad internationellt. Hatten av
för Magnus!

Patrik Jakobsson – @patrix_pix Ett konto som på många sätt speglar Patriks stora naturintresse. Här möter
himmel ofta sjö och genom Patriks lins blir världen alltid dubbelt så vacker. Och dubbelt så färggrann.

DÄR AVSTICKAREN
BLIR ALLT.
För dig som älskar äventyr, total stillhet, hänförande vyer och att vara ett med naturen
finns det många välkända platser att besöka i Västsverige. Och när du ändå är här
– det finns ännu fler okända platser att upptäcka och njuta av på egen hand.

VÄLKOMMEN PÅ DITT LIVS OMVÄG!

Robin Andersson – @krafoto Vi skulle kunna utnämna Robin till ljusets mästare. Genom skickligt hantverk ger
han varje naturmotiv en drömsk aura. Ett konto som fullkomligt badar i fantastiskt ljus och oväntade kompositioner.
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Om någon skulle fråga vad du tycker om Shinrin-Yoku, så handlar det inte om en ny
form av sushi. Nä, det är faktiskt namnet på en av världens snabbast växande hälsotrender – att nå total avkoppling genom att bada i skog.
SHINRIN-YOKU BETYDER ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen
att ”skogsbada”. Metoden är japansk och har växt fram som ett svar på de stressymptom som
idag breder ut sig över världen. Och forskningsresultaten visar tydligt att blodtrycket sjunker,
stresshormonerna reduceras, sömnen blir djupare, koncentrationsförmågan förbättras och
immunförsvaret ökar efter vistelser i skogen. Dessutom har det visat sig att de positiva
effekterna både är direkta och sitter i ett bra tag. Det räcker med att vara 30 minuter i en skog
för att man ska märka att stressnivå, blodtryck och puls förbättras. Och att spendera en helg i
naturen boostar immunförsvaret i en hel månad.
ATT SKOGSBADA ÄR ENKELT. Här kommer några enkla tips på hur du bäst går tillväga:
Besök ett skogsområde som du tycker om, där du kan vandra långsamt, fritt och ostört.
Lämna mobiltelefonen hemma eller stäng av den. Lämna också dina mål bakom dig. Stanna
upp då och då och känn efter om kroppen vill gå i någon särskild riktning. Var tyst och stilla.
Lägg märke till hur fåglar och annat levande ändrar beteende när de vänjer sig vid att du är där.
Sitt gärna ner en stund på en sten eller stubbe och var alldeles tyst och stilla. Fokusera på
andningen. Om du går tillsammans med andra – kom överens om att inte prata. Men dela
gärna era upplevelser efter promenaden.
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ANTAR
DU UTMANINGEN?
CAMP
DALSLAND
– EN MODERN KLASSIKER

Testat Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet? Är du redo för en ny utmaning? Camp Dalsland erbjuder
outdooraktiviteter i världsklass till människor som älskar natur och
att utmana sig själva. Dalslandsklassikern är en mångsidig prövning
på både land och i vatten.

ADRENALIN

DALSLAND X-COUNTRY | 28/4 -18
DALSLAND KANOTMARATON | 11/8 -18
DALSLAND SWIMRUN | 25/8 -18
DALSLAND X-TRAIL | 6/10 -18

Dalslandsklassikern består av tre deltävlingar. Dalsland X-Trail
är en härlig stiglöpning i krävande terräng på 5 km, 9 km, 13 km
eller 22 km. Dalsland X-Country är ett fartfyllt cykellopp som
går längs sjöar och kanaler, över stock och sten, ut på ängar och in
i skogar. Antingen 35 km eller 57 km. Dalsland Kanotmaraton

Sugen på att testa din pricksäkerhet med
yxa, köra en hinderbana 18 meter upp i
luften, uppleva naturen från en hästrygg
eller susa fram ovanför trädtopparna och
få riktigt mycket pirr i magen?

ENDORFIN

är Skandinaviens största kanottävling på 20,7 km eller 55 km.
Självklart behöver du inte ställa upp i alla tävlingarna, men om det
är en riktig Dalslandsklassiker du satsar på – då är det målgång i
samtliga som gäller.
Ytterligare en tävling är Dalsland Swimrun som har tagits fram
med anledning av att Dalslands kanal i år fyller 150 år. En fantastisk naturupplevelse på sammanlagt 35 km, där du springer 30 km
och simmar 5 km. Kortbanan är på 17 km (15 km och 2 km).

Dalslands Aktiviteter är en av norra Europas största
anläggningar när det gäller äventyr i skog och mark. Här finns
det massor av spännande aktiviteter att välja bland, för alla åldrar
och tillfällen. Hit kan du komma med en kompis, gänget, familjen
eller ett helt företag.
Hos Dalslands Aktiviteter bor du mitt i naturen. Antingen väljer
du att övernatta under stjärnorna i en lappkåta eller i The 72
Hour Cabin. Och för dig som vill ha riktigt tak över huvudet
finns den moderna sjöstugan och ett litet torp precis vid vattnet.
På anläggningen finns också den mysiga restaurangen Stenebygrytan, med bra mat som är inspirerad av naturen. Varför
inte testa deras mest berömda rätt – en rejäl älgburgare (av
lokalproducerat kött) med goda tillbehör och hemmagjorda
pommes frites.
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ANMÄL DIG: campdalsland.se

DALSLANDS AKTIVITETER
Aktiviteter: Höghöjdsbana | Ziplinor | Stolphopp
Yxkastning | Pilskytte | Jaktträning i skjutsimulator
Ridturer | Älgpark | Guldvaskning | Barnaktiviteter
Vandra: Stenebyleden
Äta: Restaurang Stenebygrytan
Övernatta: Sovkåtor, stugor och glashus
dalslandsaktiviteter.com
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100 km

PILGRIMSLEDEN
Sugen på att vandra som en medeltida pilgrim på väg mot
Nidaros? Pilgrimsleden, som börjar i Vänersborg, sträcker
sig via Holms kyrka i Mellerud ända till Edsleskogs kyrka
i Åmåls kommun. Leden är totalt 100 km lång. Söder om
Upperud går Pilgrimsleden på gång- och småvägar mellan
sju medeltidskyrkor. I Upperud ändrar den karaktär till en
mycket vacker vildmarksled. Det finns flera vindskydd för
övernattning längs den norra delen av leden.
Pilgrimsleden går att kombinera med Storspåret som ansluter
i Edsleskog. Går du längs Storspåret hamnar du efter 20 km
i Åmål. Om du sedan vill tillbaka till din startpunkt, kan du
åka kollektivt mellan Åmål, Mellerud och Vänersborg.

1,1 km

GÅ PÅ LED
Att vandra är ett fantastiskt sätt att uppleva
naturen, få motion och koppla av i vardagen.
Här är några av Dalslands bästa leder.

STENEBYLEDEN
Leden är helt byggd i trä och slingrar sig genom ett
djungellikt naturområde i direkt anslutning till Steneby
naturreservat. Konstruktionen gör att man lätt kan ta sig
fram med både rullstol och barnvagn.

12 km

YTTRE
BODANELEDEN
Upplev både skogsmark och skärgård. Flera olika leder
och rundturer finns i detta fascinerande naturreservat vid
Vänerns kust. Vandringen går i relativt kuperad terräng
där spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland
Vänerns öar och skär.

8 km

TRESTICKLAN NATIONALPARK
Tresticklan Nationalpark ligger 20 km nordväst om Ed
och erbjuder orörda skogar, vackra sjöar och ovanlig
terräng. Från luften påminner naturen om en tvättbräda. De otaliga bergsryggarna sträcker sig från norr
till söder och mellan dem ligger sänkor med sjöar och
myrar. Området erbjuder ett flertal leder.
På Halleleden vandrar man 3,5 km till norska gränsen
och turiststugan Budalsvika. Man kan fortsätta vandringen i Lundsnesets naturreservat på norska sidan.
Om du vill vandra en rundslinga, och komma tillbaka
till där du började är Tresticklaleden ett alternativ. Då
får du även uppleva parkens högsta punkt Orshöjden
som bjuder på milsvid utsikt. Startar du vid östra entrén
blir det en vandring på totalt 8 km.

Mer om att vandra i Dalsland hittar du på dalsland.com
BOKTIPS: Vandra i Dalsland och Natur i Dalsland.
16
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Crister berättar vidare att alltfler fått upp ögonen för att
cykla mountainbike eftersom cyklingen tillgängliggör
naturen på ett effektivt sätt. Han påminner också om att
terrängsvårigheten ökar ju längre norrut man kommer.
”Söder om Mellerud är det väldigt flackt. Sen när du
kommer upp mot Bengtsfors kommun och Åmål och Ed
finns många sprickdalssjöar och en riktigt häftig natur.”
Slutligen tillägger Crister att varje årstid har sin egen
cykelcharm, och som passionerad naturälskare kan jag
bara instämma.

Mitt cykeläventyr fortsätter över långsmala höjdryggar
som breder ut sig i parallella rader. Mellan höjderna
passerar jag myrbeklädda dalgångar där vatten från
den sanka marken skvätter kring däcken. Naturen
bestämmer tempot och stundtals är det en riktigt fartfylld resa som går längs smala stigar med slingrande
rötter. En kombinerad bad- och fikapaus vid en av
Dalslands alla små tjärnar förgyller turen och ger ny
energi. Med blicken fäst på det magiska natursceneriet
runt omkring mig kan jag konstatera att dagens
vildmarkstur hittills försett mig med känslan av frihet,
ren och skär livsnjutning och värkande lår i en härlig
blandning. Det är en känsla som bara kan beskrivas
som ett lugn. Ett intensivt lugn.

MAGISKA
SINGLETRACKS
TEXT Johan Törnroth

Intensiv. Vacker. Gränslös. Vildmarken i norra
Dalsland vittnar om en tid då inlandsisen styrde.
Och mitt i denna vildmark sprider ett rikt stignät
ut sig, perfekt för alla som uppskattar ett riktigt
äventyr. Perfekt för mig.
Luften är stilla och klar. Marken runt omkring är täckt av ljung
och snårigt blåbärsris. Här och var framträder gråskimrande
klipphällar där vitmossan ännu inte fått fäste. Med bakgrund
som orienterare är jag van vid naturen, men idag har jag bytt
ut löparskorna mot cykelskor och tagit mig till vildmarken i
norra Dalsland, ett av Sveriges sjörikaste landskap. Jag har
alltid uppskattat och värdesatt det lugn och den trygghet
skogen ger. Men just i detta andetag, balanserandes på
två hjul, susandes fram längs stigar och dalgångar, känns
tryggheten en bit bort. Mitt fokus pendlar, från marken några
meter framför cykeln, till de vackra omgivningarna.
Naturen här är som skapad för att cykla singletracks, det är
åtminstone vad jag får höra när jag inför min tur rådfrågar
cykelexperten Crister Blüme på Camp Dalsland:
”Dalsland erbjuder ett helt smörgåsbord av stigar att cykla
på, och även om långt ifrån alla är markerade i terrängen så
finns stignätet där för den som vågar utforska det. Dalsland
är med andra ord som en oslipad diamant. En plats för den
äventyrlige som inte vill ha det så tillrättalagt.”
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MTB TÄVLING | 28/4-2018
DALSLAND X-COUNTRY är ett motionslopp på mountainbike med start och målgång i Bengtsfors. De senaste åren
har tävlingen varit en riktig folkfest, med över 800 anmälda
deltagare.
Den korta banan (35 km) passar dig som tidigare inte har
cyklat så mycket i skogen, men ändå vill ha lite utmaning.
För det mesta är underlaget grus och asfalt, men kortare
sträckor sker på stigar.
Den långa banan (57 km) är betydligt tuffare. Banan bjuder
på några snabba nedförsbackar där man kan mata på, men
omfattar även tuffa uppförspartier och mer tekniska delar.
Oavsett om du väljer den långa eller korta banan kommer
du att cykla längs massor av vackra sjöar och tjärnar.
ANMÄL DIG: campdalsland.se
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FISKA I DALSLAND

INTE BARA
EN FLUGA.
TEXT Johan Bloch
FISKE. Ibland när man vandrar längs strömmande
vatten kan man få syn på dem – flugfiskarna.
De dyker upp lite här och var med sina spänstiga
spön, vadarbyxor och fokuserade ansiktsuttryck.
Långa stunder av väntan, som på en sekund byts
ut mot ett sprattlande drama.
Exakt det ögonblicket har gjort mig väldigt sugen på att
testa flugfiske. Det ser liksom rogivande och spännande
ut på samma gång. Och till skillnad från annat sportfiske
jag provat verkar flugfiske kräva lite mer av utövaren,
i form av kasttekniker, material och kunskap om hur
fiskarna lever och rör sig i vattnet.
Men hur ser möjligheterna ut för flugfiske i Dalsland?
Med över 1000 sjöar på en relativt liten yta måste det
ju finnas massor av fina platser att fiska på. Varför inte
ringa och fråga en av Dalslands riktiga fiskeprofiler,
fiskeguiden Andy van Assema?

Vatten: 11% av landytan är vatten, vilket gör Dalsland till Sveriges
sjörikaste landskap. Totalt ett 10 000 km² stort sjösystem.

Hej Andy, hur står det till med flugfisket i Dalsland?
- Bara bra tack! Intresset för flugfiske ökar för varje säsong och
jag får fler och fler förfrågningar. Men det som är riktigt kul är
att sportfisket generellt ökar i Dalsland. När jag startade som
fiskeguide för fem år sedan kom merparten av de utländska
gästerna från Holland. Idag kommer de från hela världen.
Hur hittade du själv till Dalsland?
- Jag är ju uppvuxen i Holland, men semestrade ofta i Sverige
med mina föräldrar. Som vuxen har jag varit här både som
turist och hobbyfiskare. Under 15 år hann jag besöka många
platser, innan jag hittade Dalsland. Och det var kärlek vid
första ögonkastet. Här fanns allt jag ville ha – skogarna, småsjöarna och den fantastiska Vänern. Så sedan fem år bor jag
här med min fru och våra två barn. Och de tycker om det lika
mycket som jag.
Om man vill fiska i Dalsland, vad har du för tips?
- Bil, stuga, båt och ett gäng fiskesugna vänner är en bra
början. Om man behöver tips eller praktisk hjälp inför resan

är det smart att ta kontakt med en guide. När någon anlitar
mig kan uppdraget handla om allt från ett ge förslag på bra
boende till att guida under första fiskedagen. Om det är något
särskilt man vill lära sig kan jag även ordna olika kurser.
Kastteknik till exempel.

Stor mångfald: Dalsland har allt från djupa, kalla sjöar till små tjärnar
och grundare, näringsrika sjöar. Och så Vänern förstås! Här finns
många olika livsmiljöer för ett stort antal arter. Abborre, braxen,
gädda, gös, harr, insjölax, lake, regnbåge, röding, sutare och öring,
för att bara nämna några.
Optimalt för: Mete, spinn-, trolling- och flugfiske
Övrigt: Fiskekort krävs
fiskeland.se

Vilken är den ultimata fiskeupplevelsen?
- Det är ju precis det som jag försöker skapa varje dag. Här i
Dalsland är variationen av fiskevatten så bred att vi kan uppfylla de flesta fiskares innersta drömmar, oavsett om de vill
köra fluga i strömvatten, flytringsfiska i en liten skogssjö eller
åka ut med båt och trollingspö på Vänern. Mitt jobb är att ge
varje grupp vad just de vill ha.
Andy avslutar med att säga att ingenting är omöjligt i Dalsland, vilket låter oerhört lovande. Härligt med en plats som
kan bjuda på det mesta i fiskeväg. Och som är betydligt mer
än bara en fluga. På många sätt.

DALSLAND FISHING, Bengtsfors
Fiske: Laxtrolling, flytringsfiske, fiskekurser för tjejer, familjefiske m.fl.
Fiskeupplevelsepaket (inkl. boende, båt och guide)
Fiskeanpassad båtuthyrning
dalslandfishing.com

SPORTFISHING DALSLAND, Fengersfors
Fiske: Trolling, spinnfiske, jerkbaitfiske, flugfiske, isfiske m.fl.
Fiskeupplevelsepaket (inkl. boende, båt och guide)
Fiskeanpassad båtuthyrning
sportfishingdalsland.com
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SVERIGES
VILDASTE
MC-VÄG.
TEXT Torbjörn Öberg | FOTO Magnus Dovlind
Fantastiska Brudfjällsvägen går mellan Högsbyn och Håverud.
En vägsträcka som mer liknar en berg-och-dalbana än en landsväg och som är en totalupplevelse på hoj. Hela Dalsland kryllar
av kurviga vägar med lite trafik, vacker natur och trevliga fik.
Ett paradis för en MC-tur med andra ord.

ÄNTLIGEN ÄR VI HÄR. Efter några mils härlig
landsväg står vi klara att ge oss i kast med den
mytomspunna Brudfjällsvägen. Vi är jag, Björn och
Steen som alla sitter på varsin tungviktare med full
packning, så här gäller det att hålla koll på balansen.
I med ettan och sen tvåan, vilket blir min högsta
växel för den kommande milen.
Sträckan mellan Håverud och Tisselskog är förmodligen en av Sveriges vildaste asfalterade vägar.
Kurvorna är många och kommer sväng-i-sväng.
Raksträckorna är mer eller mindre obefintliga
och även backarna är något utöver det vanliga,
lutningen är så stor som 21 %.

Sekunderna senare kör jag över något som bäst kan
beskrivas som ett stup, eller starten på Lisebergs
Helix. Det hisnar i magen och en koll i backspegeln
visar att Björn och Steen hänger med.
Kurvorna fortsätter och jag kommer in i känslan att
gunga över från sida till sida. Allt flyter på och livet
känns bara sådär helt perfekt. Men allt har ett slut
och vi rullar ut från Brudfjällsvägen alldeles vid
Håveruds Akvedukt. För att dela upplevelsen får
det bli en fika på det mysiga kaféet nedanför
akvedukten. Sedan bär det nog av på Brudfjällsvägen igen. Fast åt andra hållet.

Kurvorna kommer slag i slag och sikten är högst
begränsad, så det gäller att ha marginal om kurvan
nyper. Och nu kom skylten med 21 % nedförsbacke.

Ed – värt en omväg
EDS MC- OCH MOTORMUSEUM För dig som älskar motorcyklar är ett besök på Eds MC- och Motormuseum
ett måste. Här kan du kika på över 150 veteranmotorcyklar, mopeder och påhängsmotorer från ett flertal länder.
Bland de extra unika exemplaren finns en komplett uppsättning av svenska Rex från 1923-1953 och utländska
rariteter som Wanderer 1912, Cleveland 1919, Indian Scout 1927 och Raleigh 1929.
mc-dalsland.se
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BäversafariAfter Work
Cykla dressin

Paddla ut i skymningen och spana
efter bävrar. Safarin sker på sjö eller å,
tillsammans med en erfaren guide.
dalslandnaturguide.se

Upplev den dalsländska naturen från
sadeln på en cykeldressin.

TESTA NÅGOT ANNORLUNDA

Välj mellan sträckorna
Bengtsfors – Årjäng (50 km) och
GLÖM INTE BADKLÄDER!

Forsbackabaden – Bollsbyn (28 km).
dvvj.se | daltrail.se

HITTA DIN GREJ
I NATUREN.
I Dalsland finns det massor av härlig natur. Och helt naturligt finns här också många spännande
sätt att uppleva den på. Här har vi samlat några av våra personliga favoriter.

Örtagården
i Dals Rostock
Örtagården är skapad till minne av Johannes
Henriksson – en av Sveriges största kännare av
medicinalväxter. I den prunkande trädgården kan du
promenera, dofta, känna och lära dig allt om växternas
betydelse i historien. Här finns också en konstateljé,
en butik, ett museum och ett café. rostock.se

Spela på en
av Sveriges högst
rankade golfbanor
Träffa kungen
Det första mötet med en älg ger dig ett minne för livet. Och du förstår direkt varför den kallas för skogens konung.
På Dalslands Moose Ranch, utanför Ed, finns det ett 10 hektar stort område av naturlig skogsterräng. Här lever 8 älgar
precis som i det vilda, men flera gånger om dagen kommer de till utfordringsområdet vid parkens ingång.

Forsbacka GK är rankad som en av Sveriges bästa anläggningar. Golfbanan är en naturskön 18-håls skogsoch parkbana, vackert belägen runt Forsbackasjön.
Här finns även hotellet Jägmästarflygeln, byggt 1747.
forsbackagk.se

dalslandsmooseranch.se
24
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SOV UNDER
STJÄRNORNA.

SKÖNT RETRO B&B.
FENGERS HUSRUM För dig som gillar retrostil och
kombinationen av natur- och bruksmiljö är det här rena
drömmen. Här bor du i den klassiska bruksorten
Fengersfors – ett stenkast från kulturcentret Not Quite
med bistro, café och evenemang. Om du förälskar dig i
något på rummet, så är allt till salu.

THE 72 HOUR CABIN Nu har du
möjlighet att bo i ett av de unika glashusen från projektet The 72 Hour Cabin.
De små husen ligger mitt i naturen och
bjuder på makalös utsikt, över både skog,
sjö och stjärnhimmel. Här kommer stress
och vardagskrav snabbt att begravas i den
dalsländska vildmarken.

fengers.se

72hcabin.com
dalslandsaktiviteter.com
baldersnas.com
stenebynas.se

DESIGNHOTELL
MED SJÖUTSIKT.
UPPERUD 9:9 Här har en 100-årig
spannmålssilo förvandlats till ett modernt
hotell och du bor i de gamla silofacken.
Rummen är fint infogade i gamla
strukturer och modernt utrustade, men
det kan fortfarande finnas ett vetekorn
eller två i springorna. Franska balkonger
öppnar upp mot vatten och ljus. Alla rum
är lägenhetsinredda med fyra bäddar,
bad, kök och loft.
upperud.se

MORGONDOPP
& EGEN BÅT.
DALSLANDS KANAL – LILLSTUGAN Det här
är en riktig pärla vid kanten av sjön Lelång. Förutom
en makalös utsikt bjuder stugan på öppen spis, kök,
dusch, toalett, altan och brygga. Dessutom ingår det
en roddbåt och två cyklar.
dalslandskanal.se

BORTA
BÄST.
Oavsett om det är första gången du hälsar på i
Dalsland eller om du är en flitigt återkommande
gäst kan det vara bra med tips på unika boenden.
Här är några favoriter som har det lilla extra.

FÖR ÄVENTYRAREN.
LÄGERPLATSER I sjösystemet Dalsland Nordmarken
finns det ett hundratal lägerplatser. De flesta har vindskydd, ekologisk toalett, eldstad och ved. Att övernatta så
här är en upplevelse utöver det vanliga. Allt du behöver
göra för att bo här är att köpa ett Naturvårdskort per
person och natt.
dalslandnordmarken.se

PERFEKT FÖR
FISKEENTUSIASTEN.
ROLFSKÄRRS STUGBY Här bor du i en mysig stuga vid
skogskanten och har milsvid utsikt över Vänern – Sveriges
största sjö. Husen bjuder på en charmig enkelhet och inredning
som andas genuint 50-tal. Det här är ett perfekt boende för dig
som vill ha närhet till både bad, fiske och skogsäventyr.
rolfskarr.com
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FLER CAMPINGAR
DALBERGSÅ CAMPING & GÄSTHAMN
i Mellerud

BLAND FÖRTÄLT
& HUSVAGNAR.

dalbergsa.se
DALSLANDS CAMPING & KANOTCENTRAL
i Bengtsfors
dalslandscamping.se

GRÖNE BACKE CAMPING i Ed

KRÖNIKA Sanna Blomdahl

gbcamp.nu

HÖGSBYNS FRITIDSCENTER

Det är väldigt enkelt att komma till beslutet att ”Jo, vi kör på camping
i år”. Speciellt när man har barn, som efter en kvart i vuxnas sällskap är lovligt uttråkade och vill ha kompisar att leka med. Det är där
bland förtält och husvagnar som barnen hittar nya kompisar och jag
som vuxen går med kvällssolen i ryggen efter ett dopp i sjön.

i Dals Långed
hogsbynsfritidscenter.com
KERSTINS CAMPING i Mellerud

För det är friheten och det enkla livet som jag älskar mest. Och gemenskapen.
När jag glömt köpa bröd, ja då erbjuds det både limpa och knäckebröd från
grannarna bredvid, och i det dova skenet från värmeljus berättas vilda historier
från förr. Både jag och barnen lyssnar storögt.
Det är inte konstigt att vi över en pannkaksmiddag i november minns när vi i
spöregnet sprang genom en kohage eller när den yngsta vann över över oss alla i
minigolf. För det är där bland förtält och husvagnar som sommarminnen skapas.
Så jo, vi kör camping i Dalsland även nästa år!

kerstinscamping.se
LAXSJÖNS CAMPING & STUGOR
i Dals Långed
Att ha riktig natur runt knuten är nog det
jag gillar bästa med att campa i Dalsland.

laxsjon.se

ÄNNU FLER CAMPINGAR HITTAR DU PÅ:
dalsland.com

FRÅN CAMPING TILL GLAMPING
– I SOVKÅTA!
Njut av tystnad, dofter, ren luft, stjärnhimmel
och nuet i all sin prakt. Att somna på mjuka
renfällar, framför en sprakande brasa är
naturlig lyx i Dalsland.

FAKTA

Läs mer: dalslandsaktiviteter.com

CAMPA I DALSLAND
SWECAMP VITA SANDAR utanför Mellerud (vid Vänerns strand)
Utbud: Pool, bastu, lekplatser, studsmatta, minigolf, tennis,
volleyboll, boule
Natur: Barnvänlig sandstrand
vitasandarscamping.se

RAGNERUDSSJÖNS CAMPING & STUGBY Högsäter, vid Kroppefjäll
Naturaktiviteter: Kanotuthyrning, cykling, vandring, fiske m.m.
Natur: Kroppefjäll med naturleder, sjö
ragnerudssjonscamping.se
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Under lata dagar varvar
vi hopp i pool med dopp i sjö.
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B alder s näs her rgård

Redan i bilen på väg mot Baldersnäs vittnar omgivningen
om det dalsländska lugnet. Från Dals Långed tar jag den
småslingrande vägen längs Laxsjöns östra sida, förbi Ekebolsviken, där ett fyrkantigt murat stentorn, flankerat av
vresiga och vindbitna tallar, står och vaktar halvöns södra
udde. Sedan öppnar landskapet upp sig med stora fält,
innan herrgårdsområdets grönska slutligen tar vid.
Baldersnäs Herrgård är belägen
på en egen halvö
i Laxsjön, mellan
de dalsländska orterna Dals Långed och Bengtsfors.
Herrgården daterar tillbaka till 1700-talet och trots att
flera byggnader är betydligt nyare än så, vilar ett anrikt
lugn över platsen. Detta har genom alla tider varit en
plats för nedvarvning och välmående,
vilket jag direkt får erfara med
GONGBAD
mitt livs första gongbad. Det är en
annorlunda, men samtidigt fascinerande upplevelse.

En plats för själen

Efter gongbadet bestämmer jag mig för att upptäcka omgivningarna. Det är inte för inte som Baldersnäs har kallats för
”romantikens nedslag i Dalsland”. Den engelska parken som
omsluter herrgården är anlagd i en romantisk stil med stora
öppna gräsytor som binds samman av mysiga promenadstigar. I lugn takt promenerar jag genom lummiga alléer och
utmed välansade häckpartier. Vidare förbi ängsmarker med
betande får som nyfiket följer min framfart. Nere vid Laxsjön
ligger en bastu med tillhörande
badbrygga och på flera ställen
ENGELSK PARK
längs sjökanten finns pittoreska
paviljonger placerade på konstgjorda holmar. Jag fortsätter
över bågformade broar med vita, detaljrika räcken. Den mystiska lilla sjögrottan strax nedanför huvudbyggnaden tilltalar
mig med sin snäva dörröppning, som närmast för tankarna
till ingången i en egyptisk gravkammare. Promenadstigen

runt den långsmala halvön är som gjord för eftertanke och i
hela området finns gott om bänkar där man kan ta naturens
lugn i anspråk under en stunds
vila. Väl tillbaka i herrgården
VINPROVNING
väntar ett uppdukat middagsbord i White Guide-rekommenderade Öjentorps Kök, samt
vinprovning i den omfattande vinkällaren.
Herrgården smälter in i landskapet och sticker ut på samma
gång på ett charmigt sätt. Den pampiga vita huvudbyggnaden
är inredd i jugendstil och flera rum har egen kakelugn.
Härifrån är utsikten över parken, Laxsjön och de blånande
bergen i periferin väldigt rofylld.

YOGA

Jag får känslan av att varje detalj av Baldersnäs
är betydelsefull och likt en orkester bidrar till en samstämmig
melodi. Minutiöst vällagad mat, stilfullt möblerade rum,
avkopplande massagebehandlingar och yogastunder,
reflekterande tid i bastun med en bedårande utsikt över
Laxsjön. Allt bidrar till den harmoniska atmosfären.

Ba l de rs n äs herrgård

Ibland är det svårt att sätta fingret på vad det
är med en viss plats som tilltalar en. Mitt besök
på Baldersnäs bjöd på både gongbad, rogivande
promenader, vinprovning, god mat och en stund
i den vedeldade badtunnan. Men det intryck jag
tar med mig därifrån är något mer. Något större.

Gongens vibrerande toner känns i hela kroppen och är till
en början ganska överväldigande, men efter en stund infinner
sig ändå en form av meditativt lugn.

TEXT Johan Törnroth

FAKTA
Bo: Välj mellan att bo i herrgårdsbyggnad,
någon av flyglarna, annex eller stuga.
The 72 Hour Cabin: Bo över och stilla
sinnet i något av glashusen från The 72
Hour Cabin.
Äta: Sinnliga smak- & vinprovningar. Här
finns restaurangen Öjentorps Kök, som
både är rekommenderad av White Guide
och certifierad enligt Smaka på Västsverige.
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Spa och yoga: Hitta lugnet genom klassisk
massage, cirkulationsmassage, yoga, gongbad, vedeldad badtunna och sjöbad.
Aktiviteter: Paddling, ridning, kanalturer,
cykling och golf är sådant som erbjuds i paketform med andra aktörer.
Övrigt: Hantverksbutik, egen gästhamn.
baldersnas.com
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Vi sprang på dalslandssonen Jens
som berättade att hans främsta
vapen i dejtingdjungeln är en härlig
och enbärsdoftande bävergryta.
Vi blev såklart oerhört nyfikna och
bad att få receptet. Så oavsett om du
har en ny eller gammal dejt kan du
göra precis som Jens – att bjuda på
en kärlekssuccé från Dalsland.

INGREDIENSER
4 PORTIONER
600 g grytbitar av bäver
(funkar även med älg eller hjort)
Smör och olja att steka i
2 gula lökar (grovhackade)
1 1/2 dl vitt vin
6 dl vatten
3 msk flytande kalvfond
2 morötter i tjocka slantar
100 g rotselleri i skivor
10 enbär, krossade
3 kvistar färsk timjan
3 lagerblad
3 dl grädde
1 msk svartvinbärsgelé
1 msk ljus soja
200 g kantareller
1 msk Maizena
1 msk salt och nymalen svartpeppar
POTATISPURÉ
800 g skalad mjölig potatis, typ King Edward
3 dl mjölk
50 g rumstempererat smör
En nypa muskotnöt (riv från hel nöt)
salt och vitpeppar
TILL SERVERING
Röd vinbärsgelé
Haricots verts

JENS
BÄVERGRYTA
SÅ HÄR GÖR DU:
Bryn viltgrytbitarna i smör och olja runtom
tills de fått fin färg. Tillsätt lök och låt fräsa
med i några minuter. Häll på vin, vatten,
fond och lägg i morötter och rotselleri.
Tillsätt krossade enbär, timjan och lagerblad. Låt puttra under lock i en timme.
När grytan puttrat i en timme, lyft
på locket och tillsätt grädde, soja och
svartvinbärsgelé. Stek kantarellerna i
smör och strö dem över grytan. Låt puttra
utan lock i 20 minuter tills grytan kokat
ihop och reducerat något.
Rör ut maizenan med 2 msk vatten och
häll i grytan under omrörning. Smaka av
grytan med salt, peppar och eventuellt
lite mer soja och gelé.
Under tiden grytan puttrar på spisen,
gör potatispuré. Koka potatis tills den är
mjuk. Häll av vattnet ur grytan och häll i
mjölken. Ställ tillbaka på plattan och låt
mjölken bli varm. Använd nu elvisp,
men utan att sätta på den. Mosa potatisen
något med de stilla visparna. Vispa sedan
potatisen fluffig med elvispen. Lägg i
smör, riv lite muskotnöt över, salta och
peppra. Vispa hastigt ihop. Smaka av
med salt och peppar.
Servera grytan med potatispuré, vinbärsgelé och nykokta haricots verts.

Bäver på menyn. Om du vill överlåta matlagningen till någon annan ska du hålla koll på
Falkholts Dalslandskrog falkholt.com. Carin och Christer Falkholt har ofta bäverrätter på menyn.
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Om du gillar mat, musik, konst och kultur får du inte missa evenemanget
Glupsk på Dalsland. I den härliga miljön på Fengersfors Bruk samlas
odlare, bagare, ölbryggare, fiskare, biodlare, korvmakare, fårfarmare,
konsthantverkare, konstnärer, musiker och författare från trakten – allt
för att du ska få smaka, dofta, lyssna, känna, lära, handla och bara vara.

Evenstorps gård

glupskpadalsland.se

Vid foten av Kroppefjäll, en mil väster om Brålanda,
hittar du Evenstorps Gård – en härlig gårdsbutik med café,
ekologisk bärodling, djuruppfödning och smådjurszoo.
Om du vill handla lokalproducerade delikatesser, ta en fika
med nygräddade våfflor eller njuta av lantligheten är det
här ett självklart stopp på resan.

Matfestival

KLAPPA ALPACKOR OCH TA EN FIN-FIKA

LÅT SMAKLÖKARNA
VISA VÄGEN.
Koppla på smaklökarna och låt dig väl smaka på vad Dalslands skogar,
ängar och sjöar har att erbjuda. Här hittar du våra bästa tips.

SMAKA EN DALSLÄNSK KLENGÅS

klengås? Du kanske undrar vad det är? Jo, det är
något så enkelt som en brödkaka med smör och
riven ost. Hemligheten är att den ska vara gjord
på nygräddad Dalslandskaka och avnjutas i
syrenbersån på Hamrane Bak & Kaffestuga
utanför Mellerud. hamrane.se

Alldeles vid kanten av sjön Lelången står
Rosellmagasinet – Bengtsfors äldsta byggnad.
Det som tidigare fungerat som handelslokal för
grosshandlare Mårten Rosell har idag förvandlats
till en fantastisk mötesplats med restaurang,
bar, café, sjöutsikt och vågskvalp.
rosellmagasinet.com

MODERNA SMAKER I HISTORISK MILJÖ

Falkholts
Dalslandskrog
Håfveruds brasseri
Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Håfveruds
Brasseri. Här kretsar menyn kring fisk och skaldjur som på
olika sätt har förädlats i restaurangens eget rökeri.
haverud-upperud.se
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Rosellmagasinet

PRISBELÖNAD MAT FRÅN TRAKTEN

Hamrane
Bak & Kaffestuga
Har du någon gång smakat på en äkta dalsländsk

evenstorpsgard.se

25 & 26 AUGUSTI 2018

I den gamla folkskolan vid sjön Grann ligger
Falkholts Dalslandskrog – som genom åren har fått
en rad gastronomiska utmärkelser. Här syns naturen
på varje tallrik och alla råvaror är från trakten. Menyn
varieras efter säsong och innehåller lokala specialiteter
som gädda, gös, bäver, vildand och olika viltkött.
falkholt.com
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NOT QUITE

kultur.

DÅ: Pappersbruk NU: Kreativt konstnärskooperativ.

Fransk, New York-baserad musiker. Kommer till Not Quite 2018.

Opera på Bruket 2018:
DEN SKÖRA VALSEN (spelas 29, 30 juni och 1 juli)
Musik av Vivaldi, Händel, Verdi, Gluck, Purcell mfl och dikter av Lina Ekdahl
och Jonas Gren. Regi: Karl Ekdahl och Elin Andréasson.
På bilden: Operan Med näbbar och käkben från 2016.

man gillar design och konsthantverk, vill ta en lunch eller
fika i en inspirerande miljö eller bara insupa atmosfären i
de härliga byggnaderna och utställningarna”
Frida Ramstedt | TRENDENSER

TEXT Johan Törnroth | FOTO Malin Robertson Harén

Nej, du har förmodligen inte missat avfarten. Fortsätt
en liten bit till längs de slingrande vägarna. Passera
ytterligare några gårdar och spegelblanka sjöar så ser
du snart skorstenen sträcka sig mot skyn, omringad av
ett gytter av röda tegelbyggnader.

Anaïs Maviel

Not Quite är ett givet besöksmål eller stopp längs vägen om

KORSETTEN – en tvetydig rustning som omformar livet.
KONSTNÄRER Annie Lindgren & Gunilla Rydstern

I DEN LILLA BRUKSORTEN Fengersfors i nordöstra
Dalsland ligger Not Quite. Det där stället som egentligen inte
passar in, men som samtidigt är så oerhört träffsäkert. Trots att
industrins låga sedan länge har falnat på det gamla pappersbruket, finns här en brinnande kreativitet. Det var hit en grupp
nyutexaminerade konst-, design- och hantverksstudenter från
dalsländska Stenebyskolan kom i början av 2000-talet. De ville
arbeta, bo och leva på landet och åkte runt halva Västsverige i
jakt efter en lämplig plats. När de kom till Fengersfors bruk sa
det klick, och det som en gång i tiden var ett nedlagt bruk har
nu blivit en plats som tagits i bruk. Bruket har blossat upp och
blivit ett centrum där konstnärer, hantverkare och formgivare
kan nätverka och kreera. I verkstäderna ryker det från keramikugnar, ässjor och varma sågar. Här finns konsthallar, galleri,
butik och i bistron serveras välsmakande mat gjord på lokala
råvaror. Sedan starten 2002 har Not Quite vuxit fram, steg för
steg, och blivit en uppstickare inom konstvärlden, men också en
plats som emellanåt fylls av musikevent och andra happenings.
EN PERSON SOM DIREKT FÖLL för Not Quites charmiga
atmosfär är Frida Ramstedt, som driver en av Nordens största
inredningsbloggar, Trendenser.se. Likt så många andra inspirerades hon av den unika miljön.
KULTURCENTRUM, konstnärskollektiv eller bara en kreativ plats. Oavsett hur du väljer att benämna Not Quite så är
det ett ställe som inte lämnar någon oberörd. Den råa, rustika
och industriella fasaden kontrasterar den sprudlande skaparglädjen på ett fascinerande sätt och varje liten vrå av det gamla
bruket är fyllt med kreativa konstverk. Det är sannerligen ett
levande kulturmecka – mitt i det dalsländska landskapet.

För pågående/kommande utställningar, festivaler, gästartister, operauppsättningar m.m. håll koll på oss här:

Håll koll på allt som händer via socialmedia eller på vår hemsida.
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På bilden: Halkan Balkans spelning på Not Quite Roots.

HEMSIDA: notquite.se
BLOGG: aboutnotquite.blogspot.se
INSTAGRAM: notquitefengersfors
#notquitefengersfors
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hittar hit, tänker jag. För dem är det ju lika exklusivt att åka kanalbåt i
Dalsland som det är för mig att åka gondol i Venedig eller flodbåt i Berlin.
Nu stängs slussportarna bakom oss och det börjar forsa in vatten. Sakta,
sakta stiger båten och till sist kan jag se över kanten. Efter en liten stund
har vi nått nästa nivå och slussportarna öppnas. Vi hinner knappt starta
innan nya portar stängs och vi får upprepa slussproceduren.
Sådärja. Nu är dagens andra sluss avklarad och vi glider ut på den lilla
dammen Kvarnhöljen. Här är det otroligt grönt och höga björkar bugar
sig ned över det spegelblanka vattnet. En yngre kille ur däckspersonalen
förklarar för det italienska sällskapet att de ska kika efter bävrar och att
det bara är några minuter till nästa sluss.

Vattnet, tempot och den otroliga lummigheten
runtomkring. Det är något väldigt speciellt med
att åka kanalbåt i Dalslands kanal. Jag hoppade
ombord på M/S Storholmen för att få uppleva
det ännu en gång.

På andra sidan av dammen passerar vi en rödmålad liten stuga som är som
tagen från en sagobok eller romantisk film. En tjej ur däckspersonalen
berättar att den gamla slussvaktarstugan idag är sommarstuga och kanalens mest fotograferade objekt. Vilket drömställe, tänker jag. För den som
klarar av avundsjuka blickar och hungriga semesterfotografer kan det nog
inte bli bättre.

TEXT Johan Bloch | FOTO Gaby Karlsson Hain

Portarna stängs bakom oss och det har blivit dags att stiga 2,4 meter.
På andra sidan väntar Höljerudsforsarna, som enligt min informationsbroschyr både är barnkammare för öring och en viktig övervintringsplats
för strömstarar. Runt båten böljar branterna av blåsippor. Min resa börjar
närma sig sitt slut. Bengtsfors väntar bakom nästa krök och det är bara
två slussar kvar.

Fem slussar
& en tågtur.
FAKTA

Min klocka hinner ticka 16 gånger, innan jag skymtar den
svenska flaggan i fören och den grönmålade relingen.
Det är fullt av människor ombord. Landgången kastas ut och
en grupp pensionärer stiger av. Förmodligen är de på väg för
att äta lunch på herrgården. Jag skyndar ombord för att få en
bra sittplats.
M/S Storholmen är en mysig sekelskiftesbåt som känns sådär
alldeles lagom för att frakta äventyrssugna människor genom
det dalsländska sjösystemet. En våning ner finns det möjlighet
att äta lunch, men jag nöjer mig med en kopp kaffe från serveringen i salongen. Det verkar vara bra utsikt från alla platser,
men jag väljer ändå att sitta ute. Känslan av att i lugnt gemak
tuffa fram genom vatten är härlig. Längs sidorna passerar
skogar, ängar och kullar. Och ibland dyker det upp små hus vid
vattenbrynet. Plötsligt saktar vi in och jag förstår att det blivit
dags för den första slussningen. Billingsfors slusstation, står det
på en skylt.
DALSLANDS KANAL har en lång och spännande historia.
Här har människor färdats sedan 1868, men jag undrar om de
första resenärerna verkligen var lika förväntansfulla som jag är nu.
Jag står vid vattnet nedanför Baldersnäs Herrgård och väntar på att
M/S Storholmen ska kika fram bakom den lilla trädklädda holmen.
Enligt tidtabellen borde båten komma vilken sekund som helst.
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Landgången kastas ut igen. Det känns speciellt att åter ha fast mark
under fötterna, även om båtfärden bara tog två timmar. En väldigt
lagom tripp, fylld av frisk luft och svensk sommaridyll. Nu väntar en
kort promenad till Majberget och därifrån en mysig tågtur mot Håverud.
Har man fått smak för den svenska sommaren så har man.

DALSLANDS KANAL
Förnöjsamt
Total sträcka: Dalslands Kanal är 250 km lång,
uppdelat mellan naturliga sjöar och 12 km
grävd kanal
Antal slussar: 31 slussar och 17 slusstationer
Höjdskillnad: Totalt 66 m
Populäraste besöksmålet: Akvedukten i Håverud
Turbåtar:
M/S Storholmen
storholmen.com
M/S Dalslandia
dalslandia.com
M/S Nils Ericson

Lite som Venedig & Berlin
Bakom mig hör jag hur ett tysktalande par frågar efter vägen till
Mustadfors Bruk. Och på andra sidan fördäck sitter en större
grupp från Italien. Kul att människor från andra delar av världen

thevisitor.se
Kombiäventyr: Båtarna Storholmen och Dalslandia
erbjuder rundturer mellan Håverud och Bengtsfors.
Du åker båt i ena riktningen och rälsbuss tillbaka.
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Den sista färden

HURRA!
NU FYLLER
EN GALEN
IDÉ 150 ÅR.
TEXT Per Nyström
ILLUSTRATION Axel Nordgren

I december 1971, när Sverige är som mörkast och kallast, avgick fartygen Balder och Lindö från kvartsbrotten i Fröskog.
Valdemar Olsson, skeppare på Lindö, bestämde att de båda
båtarna skulle ta sällskap ner till smältverket i Vargön. Han
visste att det här var Den sista färden. Det var med vemod
han tog farväl av slussvakterna i Strömmen, Snäcke, Upperud
och Köpmannebro.
Balder och Lindö var byggda för att precis rymmas i slussarna. Riktiga kanalbåtar. Och de blev de sista fraktfartygen
som trafikerade Dalslands kanal. Det var längesedan andra
transportmedel tog överhand men kvartstransporterna i
Snäcke kanal hade hållit ut. Ända till den här decemberdagen.
Nu var det slut.

Nils Ericsons galna idé
Det hade naturligtvis förekommit trafik på sjöarna i Dalsland
långt innan kanalen byggdes. Till en början med rodd- och
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segelbåtar. Men för att få ut gods ända till Vänern krävdes
flera omlastningar. Därför var det många som ville se att
sjöarna i västra Värmland och Dalsland byggdes samman till
en kanal. De tidiga ritningarna visade att det stora problemet
var forsen i Håverud. Här skulle det krävas omlastning och
någon kilometers transport på hästdriven järnväg. Det vill
säga ända till den store kanal- och järnvägsbyggaren Nils
Ericson tittade på projektet. Han hade en annan idé. Han
ritade en akvedukt i Håverud. Båtarna skulle transporteras
över forsen i en plåtränna. En smått galen idé, som nog
aldrig blivit förverkligad om det varit någon annan som
föreslagit det. Men Nils Ericson var en auktoritet. Han fick
genomföra sitt projekt och 1868 kunde kung Carl XV inviga
en obruten vattenled från Töcksfors i västra Värmland till
Vänern. Ja, till hela världen.

En månad till Göteborg T/R
När kanalen stod färdig var storbönderna i Dalsland och
Värmland beredda. De hade ofta stora skogsegendomar
och egna sågverk. Nu kunde de få ut sina sågade trävaror

och investerade därför i egna båtar som kunde gå ända till
Göteborg. På returresan hade de med sig vardagliga
förnödenheter till människorna i det ganska väglösa landskapet. En sådan resa, tur och retur, tog ungefär en månad.

Men sen kom järnvägen...
Det dröjde dock bara ett tiotal år innan det byggdes en järnväg i Dalsland och kanalskutorna började försvinna. Bortsett
från Balder och Lindö som höll ut ända in på 1970-talet.

Det ska firas!
Dalslands kanal har i stället blivit ett drömresmål för fritidsbåtägare. Här finns den orörda naturen och de vänliga
slussvakterna i en 25 mil lång vattenled. 2018 fyller kanalen
150 år. Akvedukten i Håverud är nyrenoverad och jubiléet
ska firas med massor av evenemang hela året. Häng med
du också! Det kommer att bli ett hejdundrande kalas.
Läs mer: dalslandskanal.se | dalsland.com
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Dalslands
konstmuseum
Dalslands Konstmuseum
ligger vid sjön Spången, bara
5 minuter från Akvedukten i
Håverud. Här finns alltid en
permanent utställning av föremål och konst från Dalsland,
men också tillfälliga kollektioner
om mötet mellan naturen och
det konstnärliga uttrycket.
dalslandskonstmuseum.se

Dalslands glashytta

Halmens hus

Alldeles vid kanalen i Håverud ligger Dalslands glashytta och
Akveduktshopen. Här kan du se när bruks- och konstföremål
blir till. Och i shopen hittar du glas, smide, textil, keramik,
souvenirer och delikatesser från DalslandsMat. Om du själv
vill testa på att blåsa glas kan du förboka aktiviteten.

Halmens Hus i Bengtsfors är Nordens enda specialmuseum
om halm, men visar även flera tillfälliga utställningar varje år.
Här erbjuds även kurser och prova-på-aktiviteter och du
kan botanisera i en välfylld butik med slöjdkonst av bl a trä,
keramik, textil, näver och glas.

dalslandsglashytta.se

halmenshus.com

BEJAKA KULTURTANTEN I DIG.
Kom under skinnet på Dalsland och botanisera bland landskapets alla fantastiska konst-,
kultur- och hantverksskatter. Här har vi samlat våra mest bildande tips.

Åmåls
Bluesfest

12-15 JULI 2018

I fyra dagar fylls Dalsland av blues och R&B när den klassiska
bluesfestivalen Åmåls Bluesfest startar. Festivalen har varit i
gång sedan 1992 och växt till landets största med artister från
hela världen och upp mot 7000 besökare. Ett måste för dig
som gillar folkfest och spännande musik. bluesfest.net

KONSTGALLERI I ALLMOGEMILJÖ
VINTAGEBUTIKEN BIRGITS GARDEROB

UNGT & LEVANDE

Steneby
Steneby erbjuder utbildning inom konst, hantverk och design
sedan 1934. Här utbildar Stenebyskolan och Göteborgs
universitet framtidens kreatörer. Upplev en levande konsthall
eller förkovra dig i ett stort bibliotek med konstfokus.
42

steneby.se | #_steneby_

Lästviks Säteri
Lästviks Säteri är en gammal dalsländsk skogsgård. Här
kan du uppleva Dalslands vackraste allmogesal med unika
väggmålningar från 1858 och ett konstgalleri med målningar,
skulpturer, textil och keramik- och glasföremål. Säteriet
rymmer även vintagebutiken Birgits garderob med allt
från exklusiva designerplagg till skor, smycken och andra
accessoarer. lastviks-sateri.se
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BOENDEN

TURISTINFORMATIONER
I DALSLAND
BENGTSFORS
Sågudden 1, 666 30 Bengtsfors
Tel. +46 (0) 531-52 63 55
turist@bengtsfors.se

ALCATRAZ, Gustavsfors
alcatraz.se | 0531-203 00
BALDERSNÄS HERRGÅRD, Dals Långed
baldersnas.com | 0531-412 13
BOOTSHAUS B&B, Bengtsfors
bootshaus.se | 0531-125 40

dalsland.com/bengtsfors

BRÅLANDA HOTELL & VANDRARHEM, Brålanda
bralandavandrarhem.se | 0521-302 02

DALS-ED

DAGSHOLMS HOTELL, Färgelanda
dagsholmshotell.se | 0528-199 90

Storgatan 27, 668 30 Ed
Tel. +46 (0) 534-190 22
tourist@dalsed.se

DALBERGSÅ GÄSTHAMN & CAMPING, Brålanda
dalbergsa.se | 0521-330 09

dalsland.com/dalsed

DALHALL HOTELL & RESTAURANG, Åmål
dalhall.se | 0532-247 40

HÅVERUD

DALSLANDS AKTIVITETER, Dals Långed
dalslandsaktiviteter.com | 0531-330 86

Dalsland Center
464 72 Håverud
Tel. +46 (0) 530-18 990
tourism@mellerud.se
dalslandcenter.se
MELLERUD
Medborgarkontoret
Storgatan 13, 464 80 Mellerud
Tel. +46 (0) 530-18 900
tourism@mellerud.se
dalsland.com/mellerud
ÅMÅL
Hamngatan 3, 662 31 Åmål
Tel. +46 (0) 532-17 098
turism@amal.se
dalsland.com/amal
FÄRGELANDA
Timmervägen 12
458 31 Färgelanda
Tel. +46 (0) 528-56 73 00
turism@fargelanda.se
dalsland.com/fargelanda
VÄNERSBORG
Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg
Tel.+46 (0) 521-135 09
info@visittv.se

DALSLANDS CAMPING & KANOTCENTRAL,
Bengtsfors
dalslandscamping.se | 0531-100 60
DALSLANDS GÄSTGIVERI, Ånimskog
dalgast.se | 0532-250 11
DALSLANDS KANAL AB, Håverud
dalslandskanal.se | 0530-447 50

dalsland.com
VD, Johan Abenius | 0705-68 06 83
Webb, Lena L. Wong | 0706-04 54 89
Marknad, Gaby K. Hain | 0705-86 49 87
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ROLFSKÄRRS STUGBY, Tösse
rolfskarr.com | 0532-210 55
SILVERLAKE CAMP & KANOT, Bengtsfors
silverlake.se | 0706-65 52 22
SKÅLLERUDS GÅRD, Åsensbruk
skalleruds-gard.com | 0530-303 05
SPORTFISHING DALSLAND, Fengersfors
sportfishingdalsland.com | 0702-06 73 70

HAMRANE BAK & KAFFESTUGA, Mellerud
hamrane.se | 0530-511 73
HÅVERUDS BRASSERI, Håverud
haverud-upperud.se | 0530-351 81
MUNKEDALS HERRGÅRD, Munkedal
munkedalsherrgard.se | 0524-285 06
NOT QUITE BISTRO & CAFÉ, Fengersfors
notquite.se | 0532-233 88

SKÅLLERUDS GÅRD, Åsensbruk
skalleruds-gard.com | 0530-303 05

DVVJ – De Vackra Vyernas Järnväg, Bengtsfors
dvvj.se | 0531-52 68 01

TÖSSESTUGAN HERRGÅRDSHOTELL, Tösse
tossestugan.se | 0532-201 40

STENEBY GRYTAN, Dals Långed
dalslandsaktiviteter.com | 0531-330 05

UPPERUD 9:9, Åsensbruk
upperud.se | 0707-49 87 79

THE VISITOR, Håverud
thevisitor.se | 0530-103 10

ÖRNÄS CAMPING, Åmål
ornascamping.se | 0532-79 01 00

FIRST HOTEL BENGTSFORS, Bengtsfors
firsthotels.se | 0531-727 00

ÅMÅLS STADSHOTELL, Åmål
amalsstadshotell.se | 0532-616 10

ÖRTAGÅRDEN I DALS ROSTOCK, Dals Rostock
rostock.se | 0530-206 80

GAMMELGÅRDEN VANDRARHEM, STF, Bengtsfors
gammelgarden.com | 0730-46 44 29

ÖRNÄS CAMPING, Åmål
ornascamping.se | 0532-79 01 00

KANOT - CYKEL - NATUR

GRÖNE BACKE CAMPING, Dals-Ed
gbcamp.nu | 0534-101 44

LAXSJÖNS CAMPING & STUGOR, Dals Långed
laxsjon.se | 0531-300 10
MUNKEDALS HERRGÅRD, Munkedal
munkedalsherrgard.se | 0524-285 06

M/S ROTÖSUND, Ånimskog
vingenshamn.se | 0532-253 81

THE VISITOR STUGBY, Håverud
thevisitor.se | 0530-103 10

VITA SANDARS CAMPING, SWECAMP, Mellerud
vitasandarscamping.se | 0530-122 60

KERSTINS CAMPING, Mellerud
kerstinscamping.se | 0530-127 15

M/S VÄNERVÅG, Åmål
vanervag.se | 0706-07 36 22

DALTRAIL, Åmål
daltrail.se | 0532-431 15

FENGERS HUSRUM B&B, Fengersfors
fengers.se | 0730-728 713

KANALVILLAN, Dals Långed
kanalvillan.com | 0531-411 16

M/S STORHOLMEN, Bengtsfors och Håverud
storholmen.com | 0705-41 60 33

ROSELLMAGASINET, Bengtsfors
rosellmagasinet.com | 0531-100 40

ÅMÅLS STADSHOTELL, Åmål
amalsstadshotell.se | 0532-616 10

HÅVERUDS VANDRARHEM, STF, Håverud,
stfturist.se | 0530-302 75

M/S NILS ERICSON AF HÅVERUD, Håverud
thevisitor.se | 0530-103 10

SVANBO VANDRARHEM, Svaneholm
svanbo.se | 0702-63 64 97

VILLA ÖRNÄS B&B, Åmål
villaornas.se | 0730-96 10 93

HOTELL DALSLAND, Dals-Ed
hotelldalsland.se | 0534-123 50

M/S DALSLANDIA, Bengtsfors och Håverud
dalslandia.com | 0706-65 96 03

RAGNERUDSSJÖNS CAMPING & STUGBY,
Högsäter
ragnerudssjonscamping.se | 0528-400 64

EDSLESKOGS WÄRDSHUS, Åmål
edsleskogswardshus.se | 0532-510 55

HEMGÅRDEN HOTELL & VANDRARHEM,
Bengtsfors,
silverlake.se | 0531-106 40

PASSAGERARBÅTAR

STENEBYNÄS, Dals Långed
stenebynas.se | 0531-331 68

UPPERUD 9:9, Åsensbruk
upperud.se | 0707-49 87 79

DALSLANDS TURIST AB

info@dalsland.com

FORSBACKA GOLFKLUBB, Åmål
forsbackagk.se | 0532-616 90

VILLA WEIDLING B&B, Fengersfors
villaweidling.se | 0761-41 52 70

DALSLANDS TURIST ABS STUGFÖRMEDLING,
Bengtsfors
dalsland.com | 0531-526355

JÄGMÄSTARFLYGELN, Åmål
(Hotell på Forsbacka Golfklubb)
forsbackagk.se | 0532-616 90

Tel. +46 (0) 771 50 50 70

RAGNERUDSSJÖNS CAMPING & STUGBY,
Högsäter
ragnerudssjonscamping.se | 0528-400 64

TÖSSESTUGAN, Tösse
tossestugan.se | 0532-201 40

HÖGSBYNS FRITIDSCENTER, Dals Långed
hogsbynsfritidscenter.se | 0531-430 40

Centrumvägen 2, 666 30 Bengtsfors

FIRST HOTEL BENGTSFORS, Bengtsfors
firsthotels.se | 0531-727 00

VILLA SMILE B&B I NÖSSEMARK, Dals-Ed
villa-smile.com | 0702-98 04 55

visittv.se

Dalsland Tourist Board

PENSIONAT SOLSIDAN, Bengtsfors
pensionatsolsidan.se | 0725-25 69 90

ÄTA & FIKA
ALCATRAZ, Gustavsfors
alcatraz.se | 0531-203 00
BALDERSNÄS HERRGÅRD, Dals Långed
baldersnas.eu | 0531-412 13
BRUDFJÄLLETS CAFÉ, Dals Långed
hogbynsfritidscenter.se | 0531-430 40
CAFÉ BONAPARTE, Upperud,
(vid Dalslands Konstmuseum)
dalslandskonstmuseum.se | 0530-300 98
DALSLANDSMAT (Matrally – En kulinarisk resa)
dalslandsmat.se
DALHALL HOTELL & RESTAURANG, Åmål
dalhall.se | 0532-247 40
DALSLANDS GÄSTGIVERI, Ånimskog
dalgast.se | 0532-250 11
EVENSTORPS GÅRD, Brålanda
evenstorpsgard.se | 0730-26 79 95
FALKHOLTS DALSLANDSKROG, Dals Långed
falkholt.com | 0531-350 70

ALCATRAZ, Gustavsfors
alcatraz.se | 0531-203 00
DALSLAND NATURGUIDE, Färgelanda
dalslandnaturguide.se, 0703-49 00 93
DALSLANDS AKTIVITETER, Dals Långed
dalslandsaktiviteter.com | 0531-330 86
DALSLANDSRESOR, Åmål
dalslandsresor.se | 0532-511 51
DALTRAIL, Åmål
daltrail.se | 0532-431 15
HÖGSBYNS FRITIDSCENTER, Dals Långed
hogbynsfritidscenter.se | 0531-430 40
KANALVILLAN, Dals Långed
kanalvillan.com | 0531-411 16
SILVERLAKE CAMP & KANOT, Bengtsfors
silverlake.se | 0706-65 52 22
VILLA SMILE B&B I NÖSSEMARK, Dals-Ed
villa-smile.com | 0702-98 04 55
VISIT TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG
visittv.se | 0521-135 09

SPORTEVENT 2018 forts.
DALSLAND SWIMRUN | 25 augusti
Simning | dalslandswimrun.se
DALSLANDSKLASSIKERN
Paddling, MTB, löpning | campdalsland.se

DRESSIN & TÅG
KULTUR & SHOPPING

FISKE & HYRBÅTAR
DALSLAND FISHING, Bengtsfors
dalslandfishing.com | 0531-100 18
HÖGSBYNS FRITIDSCENTER, Dals Långed
hogsbynsfritidscenter.se | 0531-430 40
MARIN & FRITID, Åmål
marinfritid.com | 0532-100 15
SPORTFISHING DALSLAND, Fengersfors
sportfishingdalsland.com | 0702-06 73 70

ATELJÉ KERSTIN LJUNGQVIST, Dals Rostock
rostock.se | 0530-206 80
BLOMS VARUHUS, Mellerud
blomsvaruhus.se | 0530-404 80
BOKDAGAR I DALSLAND | 27-28 juli
bokdagaridalsland.se | 0532-151 11
DALSLAND CENTER, Håverud
dalslandcenter.se | 0530-189 90
DALSLANDS GLASHYTTA, Håverud
dalslandsglashytta.se | 0709-96 91 49
DALSLANDS KONSTMUSEUM, Upperud,
dalslandskonstmuseum.se | 0530-300 98
GAMMELGÅRDEN FRILUFTSMUSEUM, Bengtsfors,
gammelgarden.com | 0730-46 44 29
HALMENS HUS, Bengtsfors
halmenshus.com | 0531-52 80 21

ÖVRIGA AKTIVITETER

KANALMUSEET, Håverud
kanalmuseet.se | 0530-306 24

DAGSHOLM GOLFKLUBB, Färgelanda
dagsholmgolf.se | 0528-203 85

KONSTVANDRING I DALSLAND | 10-13 maj
konstvandring.nu

DALSLANDS KANAL AB, Håverud
dalslandskanal.se | 0530-447 50

KULTURBRUKET PÅ DAL, Mellerud
kulturbruketpadal.se | 0530-182 78

DALSLANDS MOOSE RANCH, Dals-Ed
dalslandsmooseranch.se | 0721-66 29 15

LÄSTVIKS SÄTERI, Dals Långed
lastviks-sateri.se, 0531-330 44

FORSBACKA GOLFKLUBB, Åmål
forsbackagk.se | 0532-616 90

MC- & MOTORMUSEUM, Dals-Ed
mc-dalsland.se, 0730-98 43 03

KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG, Vargön
algensberg.com | 0521-27 00 40

NORDISKA TOMTEMUSEET, Mellerud
nordiskatomtemuseet.com | 0703-28 52 10

VATTENPALATSET VÄNERSBORG, Vänersborg
vattenpalatset.com | 0521-675 50

NOT QUITE, Fengersfors
notquite.se | 0532-233 88

ÅMÅLSTRAVET, Åmål
amalstravet.se | 0532-166 40

ODEON BIOGRAFEN, Bengtsfors
odeon.nu | 0531-104 00

SPORTEVENT 2018
DALSLAND KANOT MARATON+ | 11 augusti
Paddling | kanotmaraton.se
DALSLAND X-COUNTRY | 28 april
MTB | dalslandxc.se
DALSLAND X-TRAIL | 6 oktober
Terränglöpning | dalslandxt.se

STENEBY, Dals Långed
steneby.se | 0531-710 00
ÅMÅLS BLUESFEST, Åmål | 12-15 juli
bluesfest.net | 0532-713 98
ÅMÅLS INDUSTRIMUSEUM
C.W. TORSTENSONS MEK. VERKSTAD, Åmål
dalsland.com | 0705-69 85 30
ÖRTAGÅRDEN I DALS ROSTOCK, Dals Rostock
rostock.se | 0530-206 80
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UPPERUD 9:9
Hotell Frukost Brygga Musik

Välkommen till en nyrenoverad
100-årig spannmålssilo vid
Dalslands kanal. Vakna på
sovloftet i våra 5 unika rum
där design möter historia.
Frukost och middag serveras
till förbokade gäster i caféet.
På rummen kan man även
laga egen mat.

DALSLANDS KANAL
OCH SJÖSYSTEMET
DALSLAND NORDMARKEN

I vår vackra festsal ordnar vi
musikkvällar och privata event
såsom bröllop och konferens.

STADSHOTELLET
Mitt i centrum med nära
till shopping och nöjen.
Endast 300 m till Vänern.

Program finns på webben!

www.amalsstadshotell.se

+46 707 498 779
www.upperud.se

Kungsg. 9, Åmål
Tel. 0532-61610

 
 








Lustfyllda
Lustfyllda smaker,
smaker,
storslagen
storslagen natur
natur och
och
klassiskt
boende
är
vardag
klassiskt boende är vardag på
på
Baldersnäs!
Baldersnäs!

Kanalfakta, Service, Gästhamnar,
Lägerplatser, Sevärdheter, Aktiviteter,
Restauranger och mycket mer!

BO & ÄT PÅ VACKRA

HUSRUM

Lättillgängligt efter E45 med stor parkering

RENOVERADE RUM • LOCKANDE PRISER
Boka på info@dalhall.se • Tel. 0532-247 40
Välkommen önskar Therese med personal!

FÅGELMYRSGATAN 2, ÅMÅL

Femrätters
Femrätters menyer
menyer -- Vinkällare
Vinkällare
Spabad
Engelsk
Spabad - Engelsk park
park -- Gästhamn
Gästhamn
Hantverkshus
Evenemang
Hantverkshus - Lantrasgård
FIRST HOTEL BENGTSFORS
FIRST HOTEL BENGTSFORS

LADDA HEM APPEN GRATIS!
Bokning:
Bokning: +46
+46 531-41213
531-41213
info@baldersnas.com
info@baldersnas.com www.baldersnas.com
www.baldersnas.com

RESTAURANG • UTESERVERING • BAR • POOL • LEKRUM
0531-727 00 • bengtsfors@firsthotels.se • www.firsthotels.se
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Bo toppmodernt
med sjöutsikt!

Fredagar & lördagar – Pubkvällar med trubadur
Onsdagar – Karaokekvällar med tacobuffé

Centralt i Bengtsfors

Du är självklart välkommen att kontakta oss för en
visning. Om du vill gå förbi och titta är adressen
Storgatan 45 i Bengtsfors.

Brogatan (Slussen)
Tel. 0531-106 40 • 070-66 55 222
e-mail: office@silverlake.se • silverlake.se

Här
k
du b an
o!

CAMPING

m
Välko

Hotell &
vandrarhem

I vårt nybyggda hus - Hagalund - bor du som är 55+
centralt. Alla lägenheter har rymliga balkonger och
de översta våningarna har en fantastisk sjöutsikt.

bengtsforshus.se
0531-52 68 60

ll

men ti

HEMGÅRDEN

Ett semesterparadis!

Stugor med sjöutsikt
direkt vid Vänern!

BOKA ONLINE
Box 14, 464 21 Mellerud | 0530-122 60
vitasandarscamping.se | mail@vitasandarscamping.se

Åmå l • w w w. rolfsk ar r. com • Tel. 0 5 3 2 -2 1 0 5 5 , 0 4 9 2 -3 0 6 0 0

HÖGSBYNS FRITIDSCENTER

Hos oss kan du bo med hotellstandard eller i vandrarhemsrum.
Vad du än väljer, så sover du i sköna sängar och surfar på gratis WIFI
medan du planerar dina äventyr i Dalsland. Utforska de lokala
vandrings- och cykellederna eller besök omgivningarna som bjuder
på naturupplevelser vid Vänern och i vackra Kroppefjäll.
Eller varför inte ett besök i Vänersborg eller i Håverud? Välkommen!

CAMPING & STUGOR
Liten naturskön och lugn camping

Husvagnar • husbilar • tält
Båt • kanot • kajak

+46 521-302 02 • bralandavandrarhem.se • info@bralandavandrarhem.se

STUGOR

hogsbynsfritidscenter.se

9 stugor & 2 självhushåll
Minilivs
Stugby (minikök, dusch och toalett i samtliga stugor) • Kanalturer
•

•

Restaurang

•

Grill

•

Pizzeria

•

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
För mer information och priser se vår hemsida
Upperudsv 4, 464 72 Håverud • 0530-103 10 • info@thevisitor.se • thevisitor.se

RAGNERUDSSJ… NS

40 elplatser • Lägerplats • Lekplats
Grillplats • Motionsslinga • Pool
Cykeluthyrning • Minigolf
Välkommen!
Tel. 0530-127 15

•

kerstinscamping.se

CAMPING &
& STUGBY
STUGBY
CAMPING

vackerdalgŒ
dalgŒ ng
ngvid
vidRagnerudsjš
Ragnerudsjš nnoch
och
IIenenvacker
fotenavavKroppefjŠ
KroppefjŠ llllfinner
finnerdududen
den
foten
I EN VACKER
DALGÅNG
VID RAGNERUDSSJÖN OCH
fyrstjŠ
rnigafamiljecampingen
familjecampingen
fyrstjŠ
rniga
FOTEN
AV KROPPEFJÄLL
FINNER
Ragnerudssjš
Camping.
borDU
Ragnerudssjš
nsnsCamping.
HŠHŠ rrbor
duduDEN
FYRSTJÄRNIGA
bekvŠ mt
mtiisjŠsjŠ lvhushŒ
lvhushŒFAMILJECAMPINGEN
llningsstugorprecis
precis
bekvŠ
llningsstugor
videnenliten
litenbŠbŠ ck.
ck.CAMPING.
Givetvisfinns
finns
ven DU
RAGNERUDSSJÖNS
HÄRŠ Š ven
BOR
vid
Givetvis
fina
campingplatser
husvagnar,
fina
campingplatser
rrhusvagnar,
BEKVÄMT
I STUGOR
PRECISfšfš VID
EN LITEN BÄCK.
husbilar
ochtŠÄVEN
tŠ ltltiiditet
ditet
anslutning
till
husbilar
och
till
GIVETVIS
FINNS
FINAanslutning
CAMPINGPLATSER
denglittrande
glittrandesjšsjš n.n.
den
FÖR HUSVAGNAR,
HUSBILAR
OCH
I DIREKT
lbesš ktktrestaurang
restaurang
medlokala
lokalaTÄLT
varor
VŠVŠ lbesš
med
rŒrŒ varor

ANSLUTNING TILL DEN GLITTRANDE SJÖN.
VÄLBESÖKT RESTAURANG MED LOKALA RÅVAROR

Bengtsfors
0531-100 60 • 0703-889 497 • dalslandscamping.se
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0528 -- 400
400 64
64 www.ragnerud.com
www.ragnerud.com info@ragnerud.com
info@ragnerud.com
0528

0528 - 400 64 • ragnerud.com • info@ragnerud.com

Tel. 0534-101 44
Minigolf • Bastubad • Kanoter • Fiskekort • Fin lekplats
Konferenslokaler • Restaurang med fullständiga rättigheter

www.gbcamp.nu
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ÄTA &
FIKA

Bäversafaris

HOTELL • KONFERENS
RESTAURANG

KANOTUTHYRNING

Á LA CARTE • LUNCH • HEMBAKAT
FEST • HÖGTIDER • GRUPPER
BUBBELBAD
VÄLKOMMEN!
Tössestugan vid E 45,
12 km söder om Åmål
0532-201 40 • 070-514 16 33
info@tossestugan.se • www.tossestugan.se

Välkommen till Evenstorps Gård

Bäversafaris
dalslandnaturguide.se
Kanotuthyrning

Dalsland Naturguide
www.dalslandnaturguide.se

DalslandFärgelanda
Naturguide
kommun, södra Dalsland
BENGTSFORS • +46 531 121 73 • +46 70 66 55 222 office@silverlake • www.silverlake.se

I caféet har vi ett brett utbud av hembakat och
våra stora våfflor med gårdens hallonsylt har
blivit en stor succé. Vi har även smådjur på gården.

viD kanalkanten

| 0530-35135 | haveruD.se

19

8 3-2 0 1 8
•

3-2

35 år

1983-2

0 18 •

Direkt

Evenstorps Gård i Sundals Ryr,
1 mil väster om Brålanda, mot Stigen.

Grillkvällar
onsdagar i juli

Kolla våra evenemang på
vår hemsida eller facebook

8 • 198
01

0530-511 73 • hamrane.se

Sommarerbjudande!
erbjudande!

Dalslands
MooseRanch
Älgpark

Lunchöppet 11.30–14.00

Kvällsöppet med A´la carte sommartid
Tel. 0531-100 40 • info@rosellmagasinet.com

www.rosellmagasinet.com

Dals Ed

Dalsland Center och utställningen har öppet alla dagar
1/5 till 1/9 från kl 10.00. Helgöppet under september.

Mellerud • www.wpdal.com • 0530-12664
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Ta med familj och vänner och titta på båtarna som tar sig över
akvedukten och upp och ner för de fyra slussarna. Besök Kanalmuseets spännande utställning om livet längs Dalslands kanal
och njut av café och restaurang, butiker och roliga evenemang
för stora och små under hela sommaren.

(Förbeställ innan ditt besök)

+46(0)531-330 05

det gratis!

www.dalslandsaktiviteter.com

I klassisk bruksmiljö firar vi Dalslands kanals
150-årsjubileum med AKVEDUKT 1868, en
utställning om Håveruds unika akvedukt.

Älgcafé

Sveriges största
älgburgare!

Lokala råvaror
från skogens och -ät upp allt inom
sjöns skafferi en timme och få

Jubileumssommaren 2018

Älgshop

Torsburgaren
Hotell & Konferens

SE &
GÖRA

www.dalslandsaktiviteter.com

Servering av hällbakat bröd
ute eller inne i trivsam miljö
Öppet dagligen maj-augusti 10–16
I april och september har vi öppet helger.
Ca 1 mil söder om Mellerud

+46(0)531-330 86

Boende och aktiviteter från 1.490 SEK/familj

Tel: 0730-26 79 95

070-349 00 93

Västsveriges största upplevelsecenter!

Ekologiska hallon- & rabarberodlingar,
nötköttsproduktion och gårdsbutik med café.

Öppet dagligen v 26–34, kl 11–18.
Övriga öppettider, se: evenstorpsgard.se
eller

Information
ochDalsland
bokning:
Färgelanda
kommun, södra

Varmt välkomna!
Öppet: 18/6 – 26/8, dagligen 11-17
med matning av älgarna kl 11, 13 samt 15.
Dals Ed 072-166 29 15

www.dalslandsmooseranch.se

Dalsland Center
Kanalvägen 4
+46 (0)530 189 90
tourism@mellerud.se

www.dalslandcenter.se
51

#tillbakatillnaturen 2018

#tillbakatillnaturen 2018

Båtresor
på Vänern
vid Åmål
& Säffle
Servering
med fullständiga
rättigheter.

m/s Vänervåg

Fira med oss under hela 2018!
www.amal.se
facebook.com/amalskommun

070-607 36 22 • vanervag.se

28 april
Torsdag
V4 Lunchtrav
27 maj
Fredag
V5 Kvällstrav
07 juni
Tisdag
V5 Kvällstrav
1
maj
kl
16.55
Tisdag
22 juni
Onsdag
V86 Kvällstrav
11
maj
kl
12.45
Fredag
30 juni
Torsdag
V4 Lunchtrav
2 juni
12.00 Ponnytrav Lördag
02
juli klLördag
19julijuni kl
18.25 V5 ”Bluestrav”
Tisdag
06
Onsdag
31
Söndag
Way”
27julijuni kl
18.30 V64 ”The Right
Onsdag
14
augusti
8 juli
kl Söndag
12.00 V5 Eftermiddagstrav
Söndag
25
11augusti
juli klTorsdag
15.00 V4 Lunchtrav
Onsdag
10
29sept.
juli klLördag
14.10 V5 Förmiddagstrav
Söndag
22
Torsdag
V4 Lunchtrav
12sept.
augusti
kl 11.10
Söndag

Tävlingsdagar 2018

KULTUREVENEMANG, FESTIVALER,
MARKNADER, UTSTÄLLNINGAR,
VINPROVNINGAR OCH
GUIDADE VANDRINGAR.

27 augusti kl 12.20
Måndag
28 september kl 12.45 Fredag
14 oktober kl 14.00
Söndag

V5
V65 Lunchtrav
Ponnytrav
V5
V86 Ändå Något
Ponnytrav
V5 Bluestrav
GS75 The Right Way
V5
V4 Lunchtrav
V65 Lunchtrav
V5 kl. 14.00

+46 521 27 00 40

Kulturreservatet
Åsnebyn utanför
Mellerud är öppet.
museum Kanot Älg-safari
Mountainbike Vandring

Ta med din fikakorg och besök ett kulturarv
Hushållningssällskapet Väst
0521-72 55 00 | www.hushallningssallskapet.se/vast

FÄRGELANDA CENTRUMHUS

Upplevelsecentrum

Medborgarkontor
Turistbyrå
Bibliotek
Konsthall

Kungajaktmuseet

Älgens Berg
Välkommen till vildmarken
www.algensberg.com
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E-POST
Medborgarkontor /
Turistbyrå medborgarkontoret@fargelanda.se
Bibliotek bibliotek@fargelanda.se
TELEFON
Medborgarkontor / Turistbyrå 0528-567 300
Bibliotek 0528-567 500

ÖPPETTIDER
mån–ons 9–18
tors–fre 9–17
lör
10–13

fargelanda.se
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Naturvårdskortet är en unik service
som ger dig rätt att nyttja lägerplatserna
i sjösystemet Dalsland Nordmarken.

Museum, Slöjdbutik
Utställningar
Basutställning om halmens historia.
Tillfälliga utställningar.
Konsthantverk i halm, trä, silver,
smide, textil, keramik m.m.

www.bengtsfors.se

Fri entré.
halmenshus.com :: Tel. 0531-528021/23

Besök Dals Rostock
Hembygdsmuseum
& sommarkafé
Örtagård &
växtförsäljning

Glasblåsning på Dalsland Center i Håverud

Textilmuseum
Unik konstnärsateljé
med butik & växthus

Hos oss kan ni handla
Bruks & Konstglas • Keramik & Smide • Ljus & Linne
Souvenirer & Presenter • Glass Godis & Vykort m.m.
Vi hyr ut kanoter och säljer campingkort.

Stationshus i halv skala
Textilmuseum
0707-59 23 72

www.textilmuseum.se

Örtagård, stationshus & ateljé:
0530-206 80, 0730-58 68 47
www.rostock.se

www.hembygd.se/kroppefjall

VÄSTSVERIGES STÖRSTA FRILUFTSMUSEUM

Evenemang www.dalsland.com
Hyr Missionshuset/Röda Ladan för dop, bröllop, fest m.m.

STF Vandrarhem

Bengtsforstraktens Hembygdsförening
0730-46 44 29 • www.gammelgarden.com • info@gammelgarden.com

Spännande konst i
anrik kulturmiljö och
unika väggmålningar
Galleri • Café i anrik miljö
Välfyllda Vintage- och
Hantverksbutiker • Guidad
älgsafari i Lästviksskogen
Vid väg 172,
2 km syd Steneby kyrka.
VÄLKOMMEN!

Tel. 0531-330 44, 070-330 28 85

www.lastviks-sateri.se
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www.dalslandnordmarken.se

Öppet: 15 aprilBokning och info:
Kanalvägen 4, 464 72 Håverud •

R...

ÅN FÖR

SER FR

EL
UPPLEV

Museum: 070-58 10 526
Café: 070-68 20 670

Här köper du ditt naturvårdskort!

EDs MC- &
MOTORMUsEUM

TILL
LIVS

Sveriges största med:
•
•

150 veteran-MC • 75 motorsågar
50 båtmotorer • 300 radioapparater
och mycket annat...
mc-dalsland.se

KONST
HANTVERK
DESIGN

Mitt i ett
äventyr
sedan 1868
FÄRGELANDA
Öppet alla dagar:

Konsthall
Utbildning
Bibliotek
www.steneby.se

7-22

Juni • Juli • Augusti

7-21

September – Maj

Centrumvägen 7 • Tel 0528-105 65
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OPTIMISTENS
LANTHANDEL
GUSTAVSFORS
Tel. 0531-200 01

300 m från hamnen!

Välkomna!

Välkommen
till Bengtsfors
trevligaste mataffär!
Manuell avdelning med
färska skaldjur från Västkusten!

Hjärtligt välkomna!

VÄLKOMMEN TILL
VÅRT STORA VARUHUS!
HÄR HITTAR DU
TRÄDGÅRDSTILLBEHÖR,
KLÄDER & SKOR,
VERKTYG, INTERIÖR,
TEXTIL, LEKSAKER,
GODIS OCH MYCKET MER.

önskar Christer med personal

ÖPPET ALLA DAGAR

ICA Supermarket Ärtingen
Samma hus som Systembolaget i Bengtsfors

Tel 0531-103 25/103 38

Handla
lokal
mat i
Dalsland

Varuhuset med ALLT till lågt pris

dalslandsmat.se

Öppet alla dagar!
Livsmedel
Butiksbakat bröd
Systembolagsombud
m.m.
Bensin • Diesel

Fri wifi

SHOPPING

8-22

Industrigatan 8, Ed • karlsson.se
Mån–Fre 10–19 Lör-Sön 10–16

VÄLKOMMEN TILL
DIN COOP-BUTIK
VI HAR ALLT DU BEHÖVER FÖR EN LYCKAD SOMMAR!

glupskpadalsland.se

Öppet: mån-fre, 10-19, lör. 10-17 Sön. 11-17
E45, 3km norr om Mellerud
Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se

DALSLAND

VI STÖDJER TURISMEN I DALSLAND: Bengtsfors Hus AB | Bozzanova | Brukets Godaste | Dalslands Sparbank | Dalslänningen-NWT
| ERG Reklam & Information AB | Gruzzolo/Wärdshuset på Dal | Hushållningssällskapet Väst | ICA Supermarket Färgelanda
| ICA Supermarket Lejonet Åmål | Melleruds Bostäder | Norebyns Café & Camping | Optimistens Lanthandel | Provinstidningen
Dalsland-NWT | Rexcell Tissue and Airlaid AB | Stefanssons Fastighetsbyrå | Stora Klöverud Stugor & Fiske | Torrskogs Källarbryggeri
| Utsikten, Dals-Eds Gymnasium | Åmåls Skicenter

Fri wifi

UT.

Välkomna!

DAL S L AND | REDAK TI ONEN

REDAKTÖRER:
Forsman & Bodenfors Inhouse
ANSVARIG UTGIVARE:
Gaby Karlsson Hain, Dalslands Turist AB | Turistrådet Västsverige
ANNONSER:
NWT / Dalslänningen
SKRIBENTER:
Johan Bloch | Johan Törnroth | Johanna Wiman | Torbjörn Öberg | Per Nyström | Sanna Blomdahl

8-22

FOTOGRAFER:
Framsida: Jonas Ingman | s. 2-3 Magnus Dovlind | s. 4-5 Roger Borgelid, Jonas Ternevall | s. 6-7 Linn Bergbrant | s. 8 Linn Bergbrant,
Roger Borgelid | s. 9 Jonas Ingman | s. 10 Magnus Dovlind, Patrik Jakobsson, Robin Andersson | s. 12-13 Magnus Dovlind | s. 14 Jonas Ingman,
Roger Borgelid, Magnus Dovlind, Gaby Karlsson Hain | s. 15 Roger Borgelid, Marie Leander, Arne Berg | s. 16-17 Roger Borgelid, Magnus Dovlind |
s. 19 Arne Berg | s. 20 Stefan Isaksson | s. 21 Magnus Ström | s. 22 Magnus Dovlind | s. 24 Magnus Dovlind | s. 25 Gaby Karlsson Hain, Forsbacka
Golfklubb | s. 26 Jonas Ingman, Martin Gustavsson, Benny Ruus | s. 27 Marcus Lidén, Vladis Ciparsons, Gaby Karlsson Hain | s. 28-29 Gaby Karlsson Hain,
Emma Augustsson, Klaus Peter Kappest | s. 30 Mikael Frendel | s. 31 Roger Borgelid | s. 33 Cultura Creative | s. 34 Alma Dannäs, Jonas Ingman,
Andreas Lundberg | s. 35 Magnus Dovlind, Rosellmagasinet, Oyvind Lund | s. 36-37 Malin Robertson Harén | s. 38-39 Gaby Karlsson Hain |
s. 42 Atacac Collection, Maria Ljungberg, @KlaraG, Martin Gustavsson | s. 43 Glashyttan, Andre Havergo, Johanna Ekberg.
Redaktionen har gjort sitt yttersta för att namnge alla fotografer. Vi ber om ursäkt om någon fotograf blivit okrediterad.
BENGTSFORS
010-747 01 70
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BÄCKEFORS
010-474 02 40

ED
010-747 07 50

FÄRGELANDA
010-747 02 80

HÖGSÄTER
010-747 03 50

MUSTADFORS
010-747 08 80

ÅMÅL
010-747 05 60

FORM & PRODUKTION:

TRYCK:

Forsman & Bodenfors Inhouse

Stibo Printing Solutions

Centrumvägen 7 • Tel 0528-105 65
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DALSLANDS KANAL BÅT/TÅG
Turlista M/S STORHOLMEN 18 juni - 1 sept. 2018
Priser och anslutningstider se DVVJ:s turlista (Går ej Midsommarhelgen 22/6-24/6)

Måndag • Onsdag • Fredag
Bengtsfors
Billingsfors
Baldersnäs
Långbron
Mustadfors
Håverud

Avg 09.50
Avg 11.00
Avg 11.20*
Avg 11.40
Avg 12.40
Ank 14.30

Tisdag • Torsdag • Lördag
Håverud
Mustadfors
Långbron
Baldersnäs
Billingsfors
Bengtsfors

M/S Storholmen
-sekelskiftesbåten

Avg 10.50
Avg 13.00
Ank 13.52
Avg 14.25*
Ank 14.40
Ank 16.00

*Baldersnäs angörs endast vid förfrågan Reservation för förändringar av turlistan och hinder av alla slag

M/S Storholmen är inte bara en transport på kanalen, utan en upplevelse som bara ett

120-årigt fartyg kan ge! Hon är den äldsta turbåten som trafikerar Dalslands kanal och har varit
kanalen trogen sedan 1938. Alla våra turer passerar den 150-åriga akvedukten i Håverud.
Vi månar om våra gäster med god lokalproducerad mat (Håveruds varmrökta lax m. tillbehör),
fullständiga rättigheter, guidning och en fantastisk kultur/naturupplevelse. Vi trafikerar kanalen
1/5–30/9. Storholmen går att hyra för företags- och föreningsträffar eller andra sammankomster.

Turlista M/S DALSLANDIA 25 juni - 25 augusti 2018
Måndag • Onsdag • Fredag
Håverud
Mustadfors
Långbron
Baldersnäs
Billingsfors
Bengtsfors

Avg. 10.50
Avg. 13.00
Ank. 13.52
Avg. 14.25*
Ank.14.45
Ank. 16.00

Bokning: 070-54 10 633, 070-338 25 50
Storholmen Kanaltrafik AB, Bengtsfors
kanaltrafik@storholmen.com
www.storholmen.com

M/S DALSLANDIA

DALSLAND

Tisdag • Torsdag • Lördag
Bengtsfors
Billingsfors
Baldersnäs
Långbron
Mustadfors
Håverud

Avg. 09.50
Avg. 11.00
Avg. 11.20*
Avg. 11.40
Avg. 12.40
Ank. 14.30

*Baldersnäs angörs vid förfrågan Reservation för ändringar av turlistan.

Gruppresor & charterturer maj-september

Rederi Dalslandia, Köpmannebro

Bokning: 0530-310 27 • 0706-65 96 03
dalslandia@tele2.se www.dalslandia.com

M/S Dalslandia trafikerar hela Dalslands Kanal mellan Håverud och Bengtsfors, via den berömda akvedukten i Håverud.

På sträckan passeras 16 slussar som knyts samman med orörd natur, rikt fågel-och djurliv. Dalslandia är speciellt byggd för kanaltrafik
och har plats för 110 passagerare.Restaurangen tar 50 gäster som bekvämt kan njuta av god hemlagad mat. Fullständiga rättigheter.

Dal-Västra
Värmlands Järnväg

Turlista Rälsbuss på DVVJ 18 juni - 25 aug. 2018
(Går ej Midsommarhelgen 22/6-24/6)

Avgång Bengtsfors station
Mån-Lör
Bengtsfors
13.43 16.40
Billingsfors
13.56 16.53
Friluftsgården 14.01 16.58
Långbron
14.04 17.01
Dals Långed
14.07 17.04
Tisselskog
14.14 17.11
Buterud
14.20 17.17
Håverud
14.24 17.21
Åsensbruk
14.29 17.25
Mellerud
14.45 17.40

Avgång Melleruds station
Mån-Lör
Mellerud
15.10 17.55
Åsensbruk
15.23 18.07
Håverud
15.29 18.12
Buterud
15.38 18.16
Tisselskog
15.47 18.22
Dals Långed
15.54 18.28
Långbron
15.58 18.32
Friluftsgården
16.01 18.34
Billingsfors
16.05 18.38
Bengtsfors
16.14 18.52

Understruken tid = Anslutning till kanalbåt Reservation för ändringar av turlistan och hinder av alla slag

Charter- och linjetrafik med rälsbuss mellan Bengtsfors och
Mellerud. Dressinuthyrning mellan Bengtsfors och Årjäng,
kan kombineras med kanotpaket och övernattning på hotell,
vandrarhem eller camping.

Stora Kanalrundan 440:- Båtbiljett Bengtsfors–Håverud 335:Biljettpriser Halva Kanalrundan 390:- Tågbiljett Bengtsfors–Mellerud 130:Lilla Kanalrundan 280:- Tågbiljett Bengtsfors–Håverud 105:-

Båt- och tågbiljett för barn 0-6 år 25%, 7-12 år 50%. Endast tågbiljett 7-12 år 50%

Trampa dressin
rakt ut i den Dalsländska
och Värmländska naturen

Sverige

Norge

DALSLAND

BOHUSLÄN

VÄSTERGÖTLAND

Göteborg

www.dvvj.se
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DVVJ, Stationsgatan, Bengtsfors
Bengtsfors Tel. 0531-52 68 01
Årjäng 0573-71 17 90
Bilderna tillhör DTAB

info@dvvj.se

Danmark
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TILLBAKA TILL NATUREN | DALSLAND

DET ÄR INNE ATT VARA UTE.
Ju mer tid vi spenderar i naturen, desto bättre mår vi. Det är världens forskare helt eniga om.
Därför är vi i Dalsland stolta över vår storslagna natur och att vi erbjuder våra besökare genuina
aktiviteter som till exempel skogsbad, stjärnskådning, bäversafari och friluftsäventyr. Hos oss kan du
få sinnesupplevelser utöver det vanliga och en rejäl boost av både återhämtning och välbefinnande.
SÅ VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL NATUREN. OCH TILL DIG SJÄLV!
Hitta din naturupplevelse på dalsland.com

FOTO: Jonas Ingman

60

