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Brattfallet is een 10 meter hoge waterval. De prachtige stenen brug dateert van
1923, toen er met mankracht een weg over de bergen werd aangelegd. De eerste
weg in dit gebied. Bij een hoge waterstand is Brattfallet een krachtige waterval. In
de zomer als de waterstand laag is, kan men op de rotsen van de waterval klimmen.
Na Brattfallet stroomt de rivier Halgån door een kloof.
Bratfallet is het startpunt van drie wandelroutes:
•

De route van 1 kilometer is makkelijk en gaat stroomopwaarts langs de
rivier naar de oude vijver waar in vroegere tijden de boomstammen werden
verzameld. Het pad komt langs de oude houtskoolput, waar de kolenbrander
de houtmijt, die verkolen moest, oprichtte. Het pad is geschikt voor rolstoelen.

•

Het slingerende wandelpad van 2 km is een leuke route door het bos, geschikt
voor kinderen om lekker te rennen. Langs de route zijn op diverse plaatsen
activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar.

•

Het bijna 7 km lange Halgåpad is her en der pittig, met veel hoogteverschillen.
De charme van het pad is, dat het laat zien hoe de krachten van de natuur
het landschap hebben gevormd ,vanaf de ijstijd tot nu. Het pad biedt een
schitterend uitzicht over het landschap en de rivier ` Klarälven`(heldere
rivier). Langs de route zijn her en der windschermen aangebracht.

De natuur in dit gebied
is zeer gevarieerd: Oude
dennenbomen bij de kloof van
Brattfallet, vruchtbaar gemend
bos bij de eindmorene,de
rijke loofboomvegetatie in
de ravijnen, de natuurlijke
bosbegroeiing langs de zijrivier
Vångan en de heide op de
schrale zandverstuiving
Restanten van de
ijzersmelterij in Halgå en
vele houtskoolstokerijen
getuigen van een rijke historie.
Evenals in de omgeving van
Brattfallet en de Halgåroute ,
waar naast overblijfselen van
houtskoolputten ook bruine
teer ovens (bijprodukt van de
houtskoolstokerij) te vinden
zijn en oude vangkuilen voor elanden
en wolven.’
Bij hoge waterstanden kunnen bepaalde delen van de Halgå route extreem
moeilijk zijn om te passeren. Alternatieve paden om de moeilijkste passages
te omzeilen, worden op twee verschillende locaties aangegeven. PAS OP !
GRONDVERSCHUIVINGEN KUNNEN PLOTSELING ONTSTAAN. In dat geval
kan het zeer moeilijk zijn om een weg terug te vinden!
Op de routes komt men bruggen, alsook voetbruggen, trappen en windschermen
tegen. Er staan langs de route informatieborden met Engelse en Duitse tekst.
Sinds 2013 behoren deze paden tot de gekwalificeerde Värmlandsleder.
Actuele informatie en een kaart :
www.hagfors.se/Besökare
/Aktiviteter/Vandring./Halgåleden
of bij de toeristische centra.
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