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BRATTFALLET/HALGÅLEDEN
Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Den vackra stenbron är från 1923, då väg 
byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Vid höga vattenflöden 
är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. 

Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon. Turistföretagen erbjuder här 
spektakulära äventyr för grupper– vad sägs om att svinga sig över fallet i linbana 
eller ta sig över kanjonen på repbro?

Området kring Brattfallet är i vissa delar tillgänlighetsanpassat för hjulbundna. Vid 
Brattfallet finns en fin rastplats med bänkbord .

Tre vandringsleder utgår från Brattfallet:

• 1 kilometerslingan är lättvandrad och går uppströms älven till den gamla flott-
ningsdammen. Leden passerar en gammal kolningsplats. Leden är i viss mån 
anpassad för hjulburna 500 m.

• Strövslingan på drygt 2 kilometer går genom skog. Längs leden finns olika 
stationer med aktiviteter för barn.

• Den nära 7 kilometer långa Halgåleden är bitvis mycket krävande med stora 
nivåskillnader. Höjdskillnaden är 122 m. Vid leden har man på flera ställen en 

magnifik utsikt över landskapet och Klarälven.



Naturen i området är 
variationsrik: Gamla tallar 
vid Brattfallets kanjon, 
bördig blandskog vid 
rullstensåsnätet,  mager tallhed 

vegetation i  
raviner, och naturskog längs 

många fornlämningar såsom 
kolgropar, tjärdalar och 
fångstgropar för älg och varg. 

Rester från Halgå bruk och 
många milor vittnar om  
landets historia. 
Informationsskyltar märker ut 

platserna.

Halgåleden visar hur naturens krafter har format landskapet alltifrån istid till 

och då kan det vara som ett äventyr att ta sig fram! 

turistbyråerna. 

Hagfors-Ekshärads Turistinformation
0563-187 50 eller 0563-187 60   
turist@hagfors.se

I området �nns geocacher att �nna. Leden är kvalitetsäkrad Värmlandsled. 
Ledkarta samt vägbeskrivning �nns på; www.visithagfors.se
gora/brattfallet-halgaleden-30107
och även på turistbyråerna. 
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Kanjonen vid Bratttfallet är ett spännande utflyktsmål. 
Från Brattfallet går vandringleder som fått sigillet Värmlandsled.
Repbro över Halgån, vid Brattfallets kanjon foto Vildmark i Värmland


