Halgåleden och 7-torpsleden – nya
kvalitetsmärkta Värmlandsleder
Nu har vi fått två ny kvalitetsmärkta Värmlandsleder. Halgåleden i Hagfors kommun och 7-torpsleden i
Torsby kommun har utsetts till Värmlandsleder. Det är två leder med spännande berättelser som lyfts
fram genom skyltar längs leden.
Halgåleden består av två rundslingor som kan vandras separat. Båda startar vid Brattfallet. De är 6,8
km respektive 2,3 km. Svårighetsgraden är svår på den längre slingan medan den kortare är lättare
att gå. Vandringslederna anlades 1981, men Brattfallet och Halgåns kanjon har i alla tider varit ett
besöksmål. Nu har Hagfors kommun övertagit ansvaret och rustat upp vandringsleden och rastplatser
i samarbete med skidklubben i Ekshärad. Området har höga geologiska värden genom Halgån,
Vångans och Klarälvdalens påverkan på omgivningen från istiden och framåt. Leden används av
skolorna för att visa på geologiska processer. Brattfallet och Halgåleden är redan ett populärt
besöksmål för både lokalbefolkning och utländska turister. Invigning planeras till 20 september.
Sju torp, två länder och ett skogsfinskt rike. 7-torpsleden i Lekvattnet har gamla anor. Leden går
huvudsakligen på gamla stigar som skapades av skogsfinnarna. Leden passerar sju torp, alla med
skogsfinskt ursprung. Två torp ligger på norska sidan gränsen. Under andra världskriget användes
stigarna även som flyktingrutt. Rundslingan är 7,9 km lång och har svårighetsgraden medel. Den här
leden är ett samarbete mellan tre olika ledansvariga. Torsby kommun ansvarar för den längsta delen
av vandringsleden och det är den som nu blivit kvalitetsmärkt. På norska sidan är det Finnskogens
turistförening som ansvarar för leden. Länsstyrelsen ansvarar för delsträckan genom Ritamäki
naturreservat. Ritamäki finngård är kanske det bäst bevarade skogsfinska torpet på Finnskogen.
Lekvattnets hembygdsförening har enkel servering i Ritamäki under sommaren. 7-torpsleden som
vandringsled har funnits några år och är flitigt använd.
Varje ny Värmlandsled tar oss ett steg närmare målet att Värmland skall bli en hållbar
vandringsdestination. I Värmland har statusen på vandringslederna varierat. Därför har föreningen
Värmlandsleder tagit initiativet att kvalitetsmärka vandringsleder. Med 7-torpsleden och Halgåleden
finns det nu fem Värmlandsleder. Järnleden, Jäveröleden och Sundsbergsleden är kvalitetsmärkta
sedan tidigare. Flera värmländska kommuner och föreningar arbetar med kvalitetsförbättringar på sina
vandringsleder.
Det är föreningen Värmlandsleders styrelse som beslutar vilka leder som utses. De nya
Värmlandslederna uppfyller föreningens kvalitetskriterier. Föreningen har utfört kontroller i fält och
granskat alla papper. Kontrollerna skall upprepas var tredje år. Däremellan krävs egenkontroll.
Kvalitetskriterierna handlar om att ha bra nyttjanderättsavtal med markägare. Informationen till
vandrare skall ske på ett likartat sätt, t ex kartsymboler och beskrivning av svårighetsgrader.
Informationen skall även riktas till gäster från andra länder, vilket innebär översättningar till engelska
och tyska. Slutligen är förvaltning en avgörande bedömningsgrund. Lederna skall vara välskötta.

Intresset för vandringsturism i Sverige ökar stadigt både bland svenska och utländska turister. Den
nya vandringsturismen handlar om att gästen sover i en säng, äter på restaurang och vandrar
bekväma dagsturer. Folk vill röra på sig under semestern och vandring passar många.
Föreningen Värmlandsleder har ett 30-tal medlemmar som är kommuner, turistföretag och ideella
föreningar. Arbetet med att utveckla Värmlandsleder samordnas genom Hushållningssällskapets
projekt Vandringsturism i Värmland som finansieras av Landsbygdsprogrammet samt åtta
värmländska kommuner (Karlstad, Kristinehamn, Grums, Munkfors, Hagfors, Säffle, Sunne och
Torsby).
Läs mer på www.hushallningssallskapet.se/s Direktlänk: http://hs-s.hush.se/?p=16837&m=5198
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