Pilgrimsleden
DA L S L A N D

Vänersborg–Edsleskog 100 km
DELSTRÄCKOR

1 Vänersborg–Sikhalls camping 19 km
2 Sikhalls camping–Holms kyrka/Mellerud 29 km
3 Holms Kyrka, Mellerud–Upperud 15 km
4 Upperud–Högelund 16 km
5 Högelund–Edsleskog 21 km

Vandra i pilgrimers fotspår och bli ett med den dalsländska naturen!
Pilgrimsleden i Dalsland är en godkänd S:t Olofsled som ingår i ett nätverk av
leder på väg till S:t Olofs grav i Nidaros (Trondheim). Njut av en upplevelserik
vandringsled som sträcker sig genom hela landskapet från söder till norr.
Leden startar i Vänersborg och går via Holms kyrka i Mellerud till det viktiga
pilgrimsmålet Edsleskog i Åmåls kommun. Om du vill, kan du vandra nästan
11 mil! Den södra sträckningen av leden är lättvandrad och går mestadels
utmed mindre landsvägar, medan dragningen längre norrut följer småstigar
och delvis bjuder på tuffare passager i kuperad terräng. Leden passar för såväl
endags- som flerdagsturer med övernattningar.
DELSTRÄCKANS TID 4–5 timmar
START & MÅL Vänersborg–Sikhalls camping
MARKERING Orangea markeringar på träd,
Blå korsningsskyltar vid vägar
HUVUDMAN Vänersborgs kommun

LEDBESKRIVNING DELSTRÄCKA 1 19 KM
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LEDBESKRIVNING Delsträcka 3, 15 km
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HITTA HIT & PARKERING
Leden startar strax norr om Dalbobron. I korsningen mitt emot bensinstationen svänger du
in på den mindre vägen ”Länsmansliden”. Efter
ca 100 meter kommer du till ledens startskylt.
Här finns också en mindre parkering. En större
parkering, ”Sanden” finns vid Dalbobrons södra
brofäste.
LOGI & MAT
I Vänersborg finns ett mycket stort utbud av
logi- och matmöjligheter. Se vastsverige.com.
Längs ledsträckan finns två campingplatser
som båda erbjuder camping, stugboende,
restaurang och affär.
Ursands Resort och camping ursand.se
Sikhalls camping sikhallscamping.se
ÖVRIGT
Pilgrimsledens två första delsträckor mellan
Vänersborg och Holms kyrka i Mellerud, går
mestadels på mindre bilvägar och
passar därför utmärkt även som
cykelled.
OBS! Cykelförbud på ledens
4 första km på Dalbostigen till
Ursands Camping!
BLÅ LÄTT VANDRING
Grusväg och/eller stig med små
höjdskillnader. Blöta partier kan
förekomma.

Vänersborg–Sikhalls
camping
Holms kyrka, Mellerud
– Upperud
Den första etappen av Pilgrimsleden är 19 kilometer lång och sträcker
sig mellan Vänersborg och Sikhalls camping. Sträckan är lättvandrad
och det bjuds på en del mycket fina utsikter över den milsvida sjön
Vänern.
Pilgrimsleden startar strax norr om Dalbobron i Vänersborg, den bro som sammanbinder Västergötland med Dalsland. Efter starten följer du pilgrimsskyltningen norrut och vandrar inledningsvis på den så kallade Dalbostigen genom
Dalbobergens naturreservat. Här går leden med utblick över Vänern, med
Halleberg och Vänersnäs som fond. Strax efter start passeras också Vänerns
näst äldsta fyrplats, Bastungen, som inrättades 1807.
Efter ca 4 kilometer kommer du till välkända Ursands Resort & camping med
bad, campingplats och servering (sommartid). Leden fortsätter sedan norrut
och tar dig genom två sommarstugeområden, Stigsberget och Bäsingebo, innan
den ansluter till den gamla landsvägen som du sedan följer. Från och med nu
går leden genom ett utpräglat slättlandskap på lågtrafikerade bilvägar vilket gör
sträckningen mycket lättvandrad.
Efter totalt 19 kilometers vandring, ca 3 kilometer efter att Timmerviks kyrka
passerats, når du Sikhalls Camping som under sommaren erbjuder camping och
stugboende samt restaurang och en mindre affär. Här kan det vara lämpligt
att avsluta den första dagens vandring eftersom det är långt till nästa övernattnings- och provianteringsmöjlighet.
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DELSTRÄCKA 1 19 KM VÄNERSBORG–SIKHALLS CAMPING
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DE 5 DETALJERADE DELSTRÄCKSKARTORNA över
leden hittar du på dalsland.com Du kan ladda ner eller
skriva ut dem via QR-koden och länken nedan.
http://bit.ly/pilgrimdalsland
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