Vandringsled

Lysetjärnsleden
Bengtsfors 5,2 km tor
Dalsland

SVÅR
MEDELSVÅR
LÄTT
MYCKET LÄTT

TID 1,5–2 timmar
START & MÅL Vandrarhemmet Gammelgården, Bengtsfors
MARKERING Orange
HUVUDMAN Bengtsfors kommun

HITTA HIT & PARKERING
Vid Bengtsfors södra infart, på väg 172,
finns skyltning mot Halmens hus, Gammelgården och vandrarhem. En större
parkering finns på vänster sida mitt emot
vandrarhemmet.
LOGI & MAT
I Bengtsfors finns olika boendealternativ
– allt från camping till hotellboende – och
ett stort utbud av matställen. I anslutning
till Halmen hus ligger en kaffestuga med
bästa utsikt över Bengtsfors!
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FISKE
Fiskekort till Lysetjärn kan köpas på
Bengtsfors Turistbyrå eller via
www.ifiske.se
Cykling är tillåten på leden, men tänk på att
vandrare alltid har förtur!

BLÅ = LÄTT VANDRING

Grusväg och/eller stig med små
höjdskillnader. Blöta partier kan
förekomma.
MER INFORMATION om våra
vandringsleder kommer att finnas på

vandringsland.se

LEDBESKRIVNING

Lysetjärnsleden

Lysetjärns vandringsled är en 5.2 kilometer lång rundled som utgår
från vandrarhemmet vid Gammelgården i Bengtsfors. Längs Lysetjärns
strand finns både vindskydd för övernattning och en trevlig grillplats i
gammal kolmilemiljö.
Denna vandringsled går i speciella omgivningar. I direkt anslutning till
ledens startpunkt, och högst upp på Majberget i Bengtsfors, ligger
Gammelgården, ett av Sveriges största friluftsmuseer. Här finns också
Halmens Hus, Nordens enda specialmuseum för halmslöjd och halmhistoria. Från startpunkten lämnar man en kulturhistorisk miljö för att gå mot
en annan. Vid Lysetjärn tände man förr regelbundet en kolmila och brände
tjära. I anslutning till kolningen gjordes platsen i ordning och den är i dag
ett mycket populärt utflyktsmål.
Längs vandringsleden finns det också kluriga frågor för barn som
handlar om lärande, pyssel och knåp. För den som är intresserad av fiske
är Lysetjärn en pärla med ett fint bestånd av öring. Men glöm för all del
inte att lösa fiskekort!
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Bengtsbro
GRÖN Cykelbana/cykelväg
BLÅ-höljen
Asfalterad väg eller grusväg
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