
VÄNERLEDEN
EN DEL AV KONCEPTET LAKE VÄNERN GRAND TOUR  –  ett koncept 

för att knyta ihop Vänern som en destination.

ARBETE PÅGÅR

Lake Vänern Grand Tour är ett koncept som ska bidra till att knyta ihop Vänern som en hel 
destination med hjälp av de aktiviteter som finns i och vid sjön. Genom att synliggöra alla 
aktiviteterna digitalt men också knyta ihop det som finns fysiskt med hjälp av skyltning 
ska det bli enklare för både lokalbefolkning och turister att ta del av det som finns att 
uppleva och göra vid Sveriges största sjö. 

Cykelleden som håller på att kopplas samman runt sjön kommer att bli rygg raden för 
konceptet. Andra aktiviteter som också kommer att vara väsentliga för arbetet är padd-
ling, båtturer och vandring. Insatser kommer också att göras för att stärka upp service 
och information  gällande Vänern, här kommer gästhamnarna spela en central roll. 

vägar och så nära Vänern som det är möjligt 
enligt de krav på säkerhet som  Trafikverket 
har satt upp för cykelturismleder. Den 
lokala förankringen av leden är mycket 
viktig, därför har vi skapat lokala team i 
samtliga 13 kommuner runt Vänern. Teamen 
ser olika ut beroende på kommunernas 
strukturer, men viktigt har varit att få med 
olika  kompetenser från de avdelningar 
som kommer att beröras av leden, såsom 
besöksnäring, fritid, samhällsplanering och 
tekniska avdelningen. De lokala teamen har 
gett förslag på sträckningar i sin kommun, 
de har tagit reda på vilka som är väg hållare 
samt varit i kontakt med dessa för att 
skriva nyttjanderättsavtal samt informera 
om cykelleden. Utöver detta har projektet 
bistått kommunerna med att kontrollera 
trafikmängder så att sträckningarna inte är 
dragna på vägar som inte skulle bli god kända 
av Trafikverket. Se vilken process som 
Trafikverket arbetar efter för att hantera en 
ansökan om en nationell led nedan. 

Vänersamarbetet blir huvudman  
för leden 
Vänersamarbetets styrelse har fattat beslut 
om att föreningen tar på sig  ansvaret att 
vara huvudman för leden. Att vara led
huvudman innebär enligt Trafikverkets 
riktlinjer att:  Ledhuvudmannen är den part 
som ansöker om utmärkning och – som 
 ansvarar för att redovisa för referens

gruppen att kvalitetskriterierna uppfylls. 
Ledhuvudmannen håller ihop allt arbete 
som krävs kring en led: förankring med alla 
berörda, kvalitetssäkring, marknadsföring, 
 utveckling med mera. Det som ledhuvud
mannen inte kan ta ansvar för, men som 
ändå är viktigt för leden, ska säkerställas 
på annat sätt, till exempel genom avtal. 
Ledhuvudmannen är huvudansvarig för 
att ta fram en drift och underhållsplan för 
cykelleden. Fysiskt underhåll av ledens 
infrastruktur och märken är ett ansvar för 
väghållare; detta regleras via avtal men 
–måste följas upp/bevakas av ledhuvud
mannen. Ledhuvudmannen ansvarar för en 
årlig avstämning med Trafikverket. 

Arbete pågår just nu
Under 2020 kommer Trafikverket att  granska 
trafiksäkerheten på leden, vi  kommer att få 
tid för att presentera leden hos Trafikverkets 
referensgrupp och vi  kommer att fortsätta 
arbetet med att  färdigställa skriftliga avtal 
med samtliga väghållare. 
Invigning planeras under 2021 och tills  
dess ska även skyltning finnas på plats. 
Parallellt med detta kommer det  också att 
pågå arbete med att produktutveckla och 
att ta fram marknadsföringsmaterial för 
leden. Detta för att förbereda området för 
att vi ska kunna ta emot både nationella 
och inter nationella cykelturister. Lokalbe
folkningen är också en viktig målgrupp för 
Vänerleden.

• Information om leden i korthet.
• Ledhuvudman och vilka parter som understödjer leden.
• Trafiksäkerhet.
• Tillgänglighet.
• Attraktivitet.
• Översikt av väghållare och inventering  

av tillstånd från väghållare.

• Trafikverket (regionalt) bedömer om trafisksä
kerhetskraven uppfylls och rapporterar sina 
slutsatser till referensgruppen.

• Beslut från referensgrupp och berörd region.

• Tillstånd för utmärkning från 
väghållare genom avtal.

• Kommunikation.
• Kvalitetssäkring i framtiden.

LAKE VÄNERN GRAND TOUR

Ett koncept för att knyta  
ihop Vänern som destination
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TRAFIKVERKET ARBETSPROCESS

Invigning planeras under 2021 
och tills dess ska även skyltar 
sättas upp längs hela leden.

MARIESTAD

OTTERBÄCKEN

KRISTINEHAMN

GULLSPÅNG

KARLSTAD

NORDÖSTRA ETAPPEN 
120 km

LAKE VÄNERN GRAND TOUR
Sveriges längsta nationella cykelled, totalt 55 mil. Du kommer att uppleva Vänern nära, men också 
den varierade natur finns i Värmland, Skaraborg och Dalsland (Västra Götaland.) Slätt, platåberg, 
skog, människor och Sveriges största sjö, europas tredje största insjö kommer bjuda på intressanta 
och spännande upplevelser.  Leden är indelad i fyra etapper alla med intressanta besöksmål, mysiga 
ställen att övernatta och med fina restauranger och gårdsbutiker med genuina smaker. God tur!

1. SANDGRUND LARS LERIN    www.sandgrund.sewww.sandgrund.se
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

2. VÄRMLANDS MUSEUM     www.webbadress.sewww.webbadress.se
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

3. VILDA PARKEN I VÄSE 
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

4. GUSTAFSVIK CAFÉ
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

5. ÖSTERVIKS KAPELL
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

6. KRISTINEHAMNS KONSTMUSEUM
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

7. HYGNS VILT
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

8. SÖDRA RÅDA KYRKA
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

9. OTTERBÄCKENS JÄRNVÄGSMUSEUM 
Pit aut et aut lam doluptatatum quos eat earum, sum, tem eatio di officient laborum sitium vero 
doluptatio. Neceperum anti optas ipicim nonem esecerchicia con ernate asperum re vel ipsandam 
apid quam erum quatem. Occatibus et laborem exerum voluptatur, solorro mil is ex exerro tes delit 
demquatia simusam vercid quae. Et et audant fugit fugiat vellam quiae et.
 

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam.

  Sandgrund Lars Lerin - Aboresto corumquatem fugitio blatiissint, quasiniam incti blabo. Et ulparia illatempe 
conse venimusam qui omnis sunt, qui commolo repere velit eos dolupta spernatint qui corectotatem quaepelia 
nonsent voluptus expligendio blaut exceriatur, sit hariam, utem. Itas in re, te quo experitat lam. 

TIPS PÅ SEVÄRDHETER:

Fler tips hittar du på www.lakevanern.se

OTTERBÄCKEN

BADPLATSER

BÅTURER

HYRA BÅT/KANOT

STÄLLPLATS

CAMPING

HYRA CYKEL

KARLSTAD

Vänern bjuder på upplevelser för alla sinnen. Året om. Där 
hav möter land finns naturen, kulturen, måltiderna och 
aktiviteterna som fyller dig med glädje. Välkommen via 
vatten eller land – porten är alltid öppen. 

Vänern är inte bara en sjö att njuta av, utan också ett 
ekosystem att vårda. Vänerregionen är också en del av 
Sverige där människor bor och verkar och där näringslivet 
utvecklas. För att Vänern ska fortsätta vara en fantastisk 
resurs för både människor, djur och natur, är vi många 
som arbetar med både förvaltning och utveckling inom ett 
antal områden. Här berättar vi om några av dessa.

SVERIGES MEST  
STORSLAGNA SJÖ

lakevanern.se

Cykelturismen ökar i Europa 
Cykelturismen växer starkt i Europa och 
trenden för mer aktiva semestrar är upp
åtgående, samtidigt förs diskussioner om 
ett mer hållbart resande vilket cyklingen 
kan bidra till. 
Att utveckla en cykelled med nationell sta
tus kommer att bidra till goda utvecklings
möjligheter hos de besöksnäringsföretag 
som finns i direkt anslutning till och i 
närhet till leden. I dag finns tre godkända 
nationella cykelturismleder i Sverige och 
en fjärde är på gång: Kattegattleden, 
Sydostleden, Sydkustleden och den fjärde 
är Unions leden.  Kring de leder som redan 

är invigda ser man en tydlig ökning av 
besökare rent fysiskt vilket mäts med 
hjälp av cykelräknare som finns vid leden. 
Företagen som ligger utmed leden märker 
också av ökningen av besökare i form 
av ökat antal gästnätter, fler uthyrningar 
av cyklar och fler förfrågningar och bok
ningar från  cykelresearrangörer både från 
 Sverige och från utlandet.  

Arbetsprocessen
Vänersamarbetet ek. förening arbetar 
tillsammans med kommunerna för att 
skapa Vänerleden. Leden kommer att gå 
på  kommunala, statliga och enskilda 

xx

Vänerleden

Vill du vara med i arbetet?

Är du nyfiken på framdriften av 
projektet kan du följa arbetet på 
lakevanern.se/vanersamarbetet. 
Från och med hösten 2020 kommer 
ett produktutvecklingsarbete sättas 
igång med de företag som finns 
utmed leden. Det arbetet kommer 
att genomföras tillsammans med
Visit Värmland, Turistrådet 
Västsverige, Dalslands turist AB och 
de lokala turismorganisationerna. 

Mer information – har du en 
verksamhet inom besöksnäringen 
och är intresserad av att vara 
med i arbetet. Här gärna av dig till 
madeleine.norum@vanern.org,  
telnr 0722047521.

» Cykelled  
runt Vänern 

» Cirka 63 mil
» Fördelad på  

fyra etapper

Ortsnamn, där skylten står
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BESKRIVNING AV LEDEN
Vänerleden kommer att erbjuda cyklisten 
Vänerns finaste badstränder, kulturupplevelser 
i världsklass och naturfenomen som inte 
finns på någon annan plats i Sverige. 
Cyklisterna kommer att passera mysiga fik, 
välfyllda gårdsbutiker och matställen med 
Whiteguidestatus som kan mätta hungriga  
och sugna magar. 

Runt Vänern kommer cyklisterna att trampa 
på separerade cykelvägar, lågtrafikerade 
asfalterade vägar men också grusvägar som 
slingrar sig genom både skärgårdslandskap, 
skogslandskap och bördig åkermark.
Några av sträckorna används redan idag  
som cykelleder medan andra sträckor är helt 
nya som cykelled. Leden kommer att bli  
cirka 63 mil lång. 

Nedan räknar vi upp några upplevelser som 
cyklisterna kan ta del av på sin tur 

Kulturupplevelser: Sandgrund Lars 
Lerin, Alsters herrgård, Gustafsviks 
herrgård, Kristinehamns konstmuseum, 
Picassoskulpturen, Södra Råda kyrka, 
Särestads landsbygdsmuseum,  
Dalaborg,  Vänersborgs museum,  
Fengersforsbruk och Not Quite, Akvedukten 

i Håverud, gamla stadsdelar i Mariestad, 
Lidköping, Kristinehamn och Åmål. Borgviks 
hyttruiner och bruksområde. 

Naturupplevelser: Platåbergen Kinnekulle, 
Halle- och Hunneberg. Ändmoränen Hindens 
rev som sträcker sig 5 km ut i Vänern, och 
Hjortens udde.  Flera naturreservat såsom 
Kummelön, Surö bokskog, biosfärsområde 
Kinnekulle och Vänerskärgården. 

NORDÖSTRA ETAPPEN  
Karlstad – Mariestad, 184 km 
Den nordöstra etappen kännetecknas 
av historiska besöksmål, 
whiteguidekrogar och fina små 
badstränder. 

I norra änden av Vänern ligger Karlstad 
där Klarälven rinner ut i Vänern och 
skapar ett fint deltalandskap. Hit är 
det lätt att ta sig med tåg eller buss 
och passar därför bra som start eller 
slutpunkt. I slutänden på denna etapp 
hittar du Mariestad, en av Sveriges 
äldsta stadskärnor som också är möjlig 
att ta sig till med tåg och buss.  

Halvvägs på etappen cyklar du runt 
Varnumsviken i Kristinehamn, där leden 
går i direkt anslutning till Vänern och 
där besöksmålen radar upp sig.  Först ut 
är Gustafsviks herrgård och Österviks 
kapell, sedan kommer Kristinehamns 
konstmuseum med modern 
samtidskonst, och längst ut i det som i 
folkmun kallas ”skärgårn” passerar du 
Picassostatyn med fantastisk fin vy ut 
mot Vänerns horisont.

Vill du inte cykla hela denna etapp 
finns möjlighet att ta båtbussen mellan 
Karlstad och Kristinehamn, eller delar 
av den sträckan.  Längre söder ut följer 
leden Göta kanal och går då på vägar 
som är helt bilfria. 

Besöksmål som passeras utmed 
leden är bland annat: Sandgrund Lars 
Lerin, Värmlands museum, Alsters 
herrgård, Kummelön naturreservat, 
Gustafsviks herrgård, Österviks 
kapell, Kristinehamns kontsmuseum, 
Picassoskulpturen, Södra Råda gamla 
kyrka, Laxtrappan i Gullspång, Sjötorps 
slussområde, naturreservat Surö 
bokskog, Göta kanal, Norrqvarns hotell 
och upplevelseområde, Vadsbo museum 
och Mariestads äldsta stadsdelar. 

SYDÖSTRA ETAPPEN  
Mariestad – Vänersborg, 153 km
Den sydöstra etappen kännetecknas 
av naturupplevelser utöver det vanliga 
med tre platåberg Kinnekulle, Halle och 
Hunneberg och ändmoränen Hindens rev 
som sträcker sig 5 km rakt ut i Vänern.  
Däremellan erbjuds slingrande vägar 
bland bördig åkermark och dessutom 
några av Sveriges bästa och äldsta 
bevarade stadskärnor, Lidköping och 
Mariestad. 

På denna etapp passerar du också en av 
Vänerns finaste och längsta sandstränder 
Svalnäs. Etappen avslutas eller startas 
bäst i Vänersborg där leden slingrar sig 
fint direkt utmed Vänerns strand. 

Några av besöksmålen som passeras 
utmed leden: Vadsbo museum och 
Mariestads äldsta stadsdelar, Falkängens 
hantverksby i Hällekis, Hällekis säteri 
och trädgårdscafé, Råbäcks hamn och 
stenhuggeri, Kinnekulle och utsiktens 
kaffestuga, Vänermuseet, Rörstrands 
museum och outlet, Särestads 
landsbygdsmusum, Floutsikten på 
Hunneberg, Vänersborgs museum,  
Skräckleparken. 

Den sydvästra etappen startas eller 
avslutas bäst i Vänersborg eller Åmål. 
Hit är det enkelt att ta sig till med tåg. I 
Vänersborg slingrar sig leden fint direkt 
utmed Vänerns strand och i Åmål får 
du uppleva gamla stadskvarter i direkt 
anslutning till Vänern.  

Cykelleden går främst på 
blandtrafikerade vägar på landsbygden 
och fina historiska besöksmål passeras 
utmed vägen. Höjdpunkten blir vid 
Håverud där akvedukten lockar både 
besökare landvägen och vattenvägen. 

Leden passerar också fina hällristningar 
och en borgruin från 1300talet, Dalaborg, 
som passar utmärkt för picknick med 
vidsträckt utsikt över Vänern. Har du 
fint väder ser du Kinnekulle härifrån. 
Även på denna sida av vänern finns en 

ändmorän, Hjortens udde, som sträcker 
sig ut i Vänern dock ej lika lång som 
Hindens rev. Även denna sträcka erbjuder 
en av Vänerns finaste sandstränder Vita 
sannar och det finns flera mycket bra 
campingplatser att välja mellan. Vill du 
uppleva hamnliv på din cykeltur passeras 
också flera mysiga gästhamnar på 
vägen, såsom Sunnanå, Dalbergså och 
även Åmåls gästhamn som erbjuder ett 
myllrande hamnliv sommartid.  Har du 
tur pågår den populära Bluesfesten med 

artister från när och fjärran. 

Besöksmål som passeras utmed leden 
bland annat: Vänersborgs museum, 
Skräckleparken, Dalaborgs borgruin från 
1300-talet, hällristningar, Hjortens udde, 
Akvedukten i Håverud, Fengersforsbruk 
och Not Quite, Tollebols kvarn, Åmåls 
gamla stadskvarter. 

Den nordvästra etappen kännetecknas 
av ett myllrande båtliv, mysiga fik, 
ett lokalt fiskrökeri och trevliga 
saluhallar som erbjuder närproducerat 
från både jordbruk, skog och sjö. 
Cykelleden slingrar sig genom ett rikt 

jordbrukslandskap och här passeras 
fina kulturmiljöer som Åmål, Säffle 
och bruksmiljön i Borgvik. I Borgvik får 
du inte missa Sliperiet som erbjuder 
konstutställningar på olika teman men 
också en gastronomisk upplevelse 
då de är Whiteguide krog. Etappen 
avslutas på Hammarö och här kan du 
smaka nyrökt fisk direkt på bryggan i 
Lillängshamnen och insupa Vänerhistoria 

vid Skärgårdsmuseet. 

Cykelleden går på blandtrafikerade 
vägar, på separerade cykelbanor och på 
grusvägar. På delar av sträckan kan du ta 
med cykeln på båtbuss. 

Besöksmål som passeras utmed 
leden är: Åmåls gamla stadskvarter, 
Duse udde, saluhallen Grön Ko i 
Värmlandsbro, Liljedal, certifierade 

vandringsleden Kycklingleden, 
Borgviks hyttområde med konsthallen 
Sliperiet, Segerstads naturreservat, 
Skutbergets friluftsområde, 
Lillänghamnens fiskehamn och rökeri och 
Skärgårdsmuseet på Hammarö. 

SYDVÄSTRA ETAPPEN  
Vänersborg – Åmål, 141 km

NORDVÄSTRA ETAPPEN  
Åmål – Hammarö, 151 km


