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Gammalt och nytt, vila och aktivitet, stillhet och fart, litet och stort, sommar 
och vinter, vår och höst. I Torsby finner du motsatserna som egentligen bara 
är ändarna i en lång skala av roliga och spännande upplevelser. Hos oss finns 
förutsättningarna till naturupplevelser med det lilla extra.

Välkommen till oss, välkommen ut i vår natur.

Välkommen till

TORSBY



TÄNK PÅ ATT VARJE  

NATURRESERVAT ...

Torsby kommun med sina drygt  
70 naturreservat bjuder på stora  
möjligheter till fantastiska upplevel-
ser för dig som är frilufts- och natur-
intresserad. Naturen är omväxlande 
och de flesta naturtyper finns såsom 
skogar, hagmarker, slåtterängar, 
rikkärr och bäckraviner. 

Naturreservat bildas för att skydda 
värdefull natur och för att bevara hotade 
växt- och djurarter för framtiden. Men de 
är också till för oss, för att vi ska kunna 
vistas i orörd, rofylld, vacker eller intres-
sant natur. 

Utsikten från Rännberget är en av de mest 
imponerande Värmland har att erbjuda. 
Hyperitberget är känt för sin rika flora 
av ovanliga lövträd och blommor. Varma 
sommardagar har man en tropisk känsla 
under lövverket. Tidig vår blommar blåsip-
por i mängd tillsammans med doftande 
tibast. Den markerade stigen upp är brant 
och lite krävande, men väl värt mödan. 
Väl uppe på toppen finns rastplats med 
vindskydd – kanske övernattar du?

På vägen upp mot Klarälvdalen hittar du 
Hovfjället. Från toppen har du milsvid 
utsikt över Fryksdalen. Här finns kno-
tig, vindpinad tallskog som har överlevt 
människogenerationer. Berghällar leder 
ner mot områdets urskog. På berget trivs 
skogsfåglar som tjäder och orre. I reser-
vatet finns cirka 25 km vandringsleder, 
fyra av lederna är certifierade Värmlands-
leder.

RAKT IN I 
VILDMARKEN

Fänstjärnsskogen räknas som ett av de 
mest värdefulla naturskogsområdena i 
hela Mellansverige. Området består av 
flera olika naturtyper från myr till tallhed. 
Den äldsta skogen är 200-250 år. Det 
äldsta levande trädet är en drygt 600 år 
gammal tall. Enstaka tallar är upp mot 350 
år gamla. I naturreservatet finns en vand-
ringsled på cirka 5 km. Färntjänsskogen 
hittar du i området runt Värnäs.

Värmlands högsta berg ligger i Höljes  
i norra delen av Torsby kommun.  
Granberget och dess område är ett  
naturreservat. Hela området påverkades 
av en stor skogsbrand 1868. Efter branden 
har skogen i stort sett inte brukats alls. 
Granbergets topp är 700,5 m ö h. Utsikten 
från tornet på toppen är milsvid över skog, 
sjöar och berg i Värmland, Dalarna och 
Hedmarks fylke i Norge. För att komma 
till utsiktstornet gör man en vandring på 
ca 2,5 km, medelsvår vandring.

Vill du veta mer om naturreservat?  
Då rekommenderar vi ett besök på 
Länsstyrelsen Värmlands hemsida, 
lansstyrelsen.se/varmland.

... är unikt och har därför egna 
föreskrifter för att bevara natur-
värdena. Ta reda på innan vad 
som gäller för just det naturre-

servat du ska besöka.
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ETT PARADIS 
FÖR CYKLISTEN
Att utforska norra Värmlands milsvida skogar med sin kuperade och slingriga  
terräng på cykel är härligt. Här finns det både utmanande backar för den som vill  
träna hårt och lättare grusvägar för ”fincyklaren”. För landsvägcyklisten finns det 
många och långa vägar som är både raka och kurviga. Ja, vi vågar nog lova att här 
finns det något för alla cyklister att älska. 



När Eva-Lena är ledig blir det mycket tid i 
naturen. Hon älskar att cykla, jogga eller sova i 
hängmatta under bar himmel i skogen. 

För Eva-Lena Elesand, är det självklart att utnyttja 
norra Värmlands skogar och berg. Hon bor mitt i 
centrala Torsby men har nära till naturen. 
   – Jag älskar att vara ute i skogen. Så fort jag får tid, 
vilket är flera dagar i veckan, är jag ute och rör på 
mig. Det blir blandat med cykling, jogging, vandring 
och även utomhuspass med det lokala gymmet. 
   Eva-Lena har både en mountainbike och en lands-
vägscykel, men det är mountainbiken hon använder 
mest. Någon dag i veckan blir det ett cykelpass, med 
maken, vänner eller med Norra Värmlands moun-
tainbikeförening. 
   – Det är så enkelt med cykel. Jag köpte min för 9 år 
sedan och har inte behövt fixa eller laga den en enda 
gång. Sedan behövs det inte så mycket mer utan det 
är bara att bege sig iväg. 
   Det bästa med cykling tycker Eva-Lena är att hitta 
nya stigar och vägar. Hon cyklar gärna på utsatta 
leder. Valberget, Vägsjöfors och även en del vägar i 
Hagfors har hon utforskat. Sedan tycker hon också 
det är kul att man kan ta sig så långt. 
   – Det blir inte som när man joggar. Med cykling 
kan man ta igen sig mer när det är nedför och man 
avverkar längre sträckor. I år ska jag försöka komma 
iväg på fler cykelturer kombinerade med camping. 
Och en annan sak jag vill testa innan sommaren är 
slut är den Rosa leden i Vägsjöfors. Den ska vara 
jättejobbig har jag hört. En rolig och tuff utmaning. 

Bra att tänka på ...

• Din cykel ska ha vit framlykta och röd baklykta när   
    du cyklar i mörker.

• Se till att ha reflex framåt, bakåt och på sidan.

• Kontrollera att ringklockan och bromsen fungerar.

• Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda          
    hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Upplev vår natur på cykel! I området finns flera fina 
cykelvägar och MTB-leder – oavsett om du är ny- 
börjare eller cykelentusiast med många mil i benen. 

Vägsjöfors
Ett område för dig som gillar att cykla MTB! Här 
finns både markerade leder och GPS-leder, alla med 
start i Vägsjöfors. Det finns något för alla – allt från 
grusvägsåkning, tuff terrängkörning och stigcykling. 
I Vägsjöfors kan man räkna med utmaningar, både 
underlags-, men även distans- och höjdmässigt.

Mattila
I Mattila och omgivningarna finns många grusvägar, 
stigar och märkta leder som lämpar sig för cykling, 
framförallt då med mountainbike och det finns turer 
upp till 65 km. På vintern ordnas och det unika lop-
pet Mattila Fatbike Marathon som är sitt enda i sitt 
slag i Sverige. 

Torsby skidtunnel och sportcenter
Från det kuperade friluftsområdet Valberget kommer 
du hitta flera MTB-leder och bra cykelvägar med 
variation. Rävrundan, Granbergsrundan, Mastkärrs- 
rundan är bara några av de rundor som utgår  
från området. 

Klarälvsleden är en 120 kilometer lång cykelled 
längs gamla landsvägar och tillkörda grusvägar.  
Utsikt över den vindlande Klarälven och med 
vildmarken som granne på färden. Klarälvsleden 
sträcker sig mellan Sysslebäck i norr och Hagfors i 
söder. Klarälvsleden ansluter till Klarälvsbanan och 
tillsammans utgör hela lederna 220 kilometer cykel-
led genom Värmlands vackra natur. 

Två sjöar runt
En fin cykeltur i vackert böljande landskap där du 
startar i Torsby och cyklar mot Gräsmark på väg 892. 
Väl i Gräsmark tar du höger mot Sunne och cyklar 
runt sjön Rottnen och kommer fram i Rottneros. 
Färden går sedan vidare in mot Sunne och fortsät-
ter mot Lysvik på väg 908 mot Torsby. Här har du 
vackra sjön Fryken på din vänstra sida hela vägen till 
Torsby. Rundan är cirka 10 mil och går på trafikerad 
asfaltsväg. 

”Det är så enkelt att cykla – det 
enda som behövs är en cykel och 
sen är det bar å åk!” Eva-Lena Elesand

Läs mer om olika leder och vägar på: 

bikingtorsby.se & klaralvsbanan.se 
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Utforska vårt vidsträckta område 

TILL FOTS

Vandra över stock och sten, över spångar och 
på slingriga grusvägar. I vårt område finns 
varierande miljöer och något för alla. Välj om 
du vill ge dig ut på en riktigt lång tur, eller 
om du tar en vandring tätortsnära. Naturen 
är häpnadsväckande vacker och inbjuder till 
upplevelser hela året. Välj din favoritårstid att 
vandra i – får vi välja blir det sensommar!

Att vandra är naturligt för människan, vi är födda 
till att gå och springa. Att vandra kräver inga stora 
förberedelser eller dyr specialutrustning. Man  
kommer långt med ett par gåvänliga skor. För  
säkerhets skull kanske regnkläder är bra att ha 
också. Matsäck är alltid ett säkert kort att ha med sig. 
Ingen annanstans smakar kaffet och smörgåsen så 
gott som ute i naturen.

 - 11 -



”Pausa från den stressiga vardagen 
och stanna upp och upplev alla  
skiftningar. Inandas den sötmustiga 
doften från skog, mossar och kärr.”

Kuperad terräng kan vara ett begrepp som väl 
beskriver de flesta av våra leder. Fämtleden är en 
vandringsled med fina naturupplevelser i Ambjörby, 
med bland annat Fämtfallet och en hängbro som tar 
dig över vattnet. För dig som vill ut på en längre tur 
kan vi tipsa om vildmarksleden Nordvärmlandsleden. 
En led som går omväxlande i mycket kuperad terräng 
och erbjuder många vackra utsiktspunkter. Leden 
sträcker sig Ransby–Sysslebäck– Långberget–Höljes. 
Du kommer också förbi Värmlands högsta berg, 
Granberget (700 m.ö.h). Vindskydd och lägerplatser 
finns på ett flertal ställen. Om du vill uptäcka fler 
leder i Klarälvdalen så är ett tips att utgå från Lång-
bergets Sporthotell, där finns även möjlighet att boka 
vandring med guide. 

För dig som inte vill allt för långt ut i de Värmländska 
skogarna kan vi tipsa om Siristigen. En tätortsnära 
led i Torsby som har sitt slutmål vid konstnärsgården 
Sahlströmsgården i Utterbyn. Stigens första hälft 
går genom de äldsta och södra delarna av tätorten.
Därefter går stigen vidare genom skogen och ned till 
hängbron där stigen följer älvens lopp genom fina 
fågelmarker. Vandringen fortsätter ut i jordbruksland-
skapet, genom tallhedar och över spångad myrmark.

Hovfjällsleden är också en led i närheten av Torsby. 
Leden är en kuperad vandring/träningsled på  
27 km som startar på Hovfjället och slingrar sig 
sedan ner mot Torsby, eller tvärs om. Här får man 
se upp för snabba löpare, många väljer leden för att 
träna terränglöpning.

Runt Mattila finns naturskön miljö och flera bra 
vandringsleder. Finnskogsleden, Hultsbergsrundan, 
Joppolaleden är några av lederna som går genom 
varierad och vacker natur, upp på höga berg, över 
spänger och förbi små tjärnar med vindskydd och 
grillplatser. Förbi många kulturhistoriska torp och 
boplatser.

Den populäraste vandringsleden i vårt område är 
7-torpsleden med ca 5 000 besökare årligen. En 
vandring mellan sju torp på Finnskogen i gränslandet 
mellan Sverige och Norge. Vandringen startar från 
parkeringen vid sjön Lomsen och två av torpen ligger 
sig på den norska sidan av gränsen. En lätt vandring 
på 7,5 km genom trollsk finnskog och möjlighet att 
bekanta dig med hur det var att leva som skogsfinne. 
Flera av torpen är välbevarade och några står öppna 
för att kunna kika in i.
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FISKETIPS

FÖR FISKESUGNA

 - 15 -

VISST NAPPAR DET?
Fisket i norra Värmland är både spännande och 
varierat. Allt från trolling i stora sjöar till fiske i 
små skogsbäckar. Här hittar du favoritvattnet 
vare sig du är flugfiskespecialist eller bara vill 
meta abborre med familjen. Hos fiskevårdsom-
rådesföreningar, FVOF hittar du nyttig informa-
tion för ditt fiskeäventyr. 

• Du måste alltid ha ett giltigt fiskekort för fiskevårdsområdet 
där du fiskar.

• Observera fredningstiderna för olika fiskarter och bestämmel-
serna om storlekar på de fiskar du tar upp.

• Gå aldrig ut framför en annan fiskare. Det är ditt ansvar att 
ditt fiske inte stör någon annan som fiskar.

• Låt alltid barnen använda flytväst, även när ni fiskar från 
land. Flytvästar för barn och vuxna finns att låna på Fritids- 
banken och på Sysslebäcks Stugby  & Fiskecamping.

• Mete är en tacksam fiskemetod då man ofta och ganska snabbt 
får napp, alltså ett perfekt sätt att introducera barn till fiske. 

Klarälven är Sveriges sydligaste rinnande 
Harrvatten. Harrfisket i Klarälven bedrivs 
främst från Sysslebäck i söder till Höljes 
i norr. Här är älven varierande med långa 
sel och forsar. Harren går att fånga på 
många olika sätt som spinn, mete och 
fluga. Men den fiskemetod som domine-
rar är flugfisket.
 
– Fiskeperioden är främst från mitten av 
juni till sen höst. Det sena höstfisket kan 
vara riktigt bra men är väderberoende och 
kräver fina dagar. Höjdpunkten på säsong-
en är annars veckorna runt midsommar. 
Då är harren riktigt aktiv, säger Fredrik 
Olsson, Sysslebäck FVO.
 
Men vilken fluga ska man då välja, vilken 
är bäst? Flugval beror mycket på väder, 
årstid och vad som kläcker för stunden.
 
– Det finns det några flugor som man bör 
ha med sig och som kan varieras i storlek 
och färger bland annat; Klinkhammer, 
Streaking Caddis, Superpuppa, Rackelha-
ne, F-fly & Dyret, avslutar Fredrik.

”Hitta lugnet och bara 
njut. Att fiska är en  
rogivande aktivitet som 
samtidigt kan ge dramatik 
och spänning.”
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PÅ STORSLAGET 
VATTEN

Livet som flottare är idag en svunnen tid – men ändå kan 
du känna historiens vingslag. Ta med familjen på en histo-
risk och vacker resa på Sveriges sista flottled, bygg och åk 
timmerflotte på Klarälven. Tillsammans bygger ni flotten vid 
strandkanten och glider sedan nedströms älven. Klarälven 
rör sig cirka 1-3 km i timmen och det är ett fint strömmande 
flöde utan forsande vatten.



Upplevelsen att färdas längs Klarälven på 
en egenbyggd timmerflotte finns med på 
National Geographic Travellers lista ”50 
tours of a lifetime” -  förbered dig på en 
aktiv upplevelse så lovar vi ett äventyr som 
du sent ska glömma. 

Upplev vår vackra natur genom att paddla 
rakt in i den. Vildmark möter klippor vid 
Kollsbergs strand med sjön Fryken som 
vy. En tur med kajaken i slingrande mean-
derbågar på Klarälven är ett annat fridfullt 
och enkelt sätt att komma nära naturen. 
Du tar dig lätt in till strandkanten för att 
fiska, slå läger eller utforska skog och 
mark. 

Röjdån är en liten älv eller å som är 
paddlingsbar från sjön Kläggen i Östmark 
och ända in i Torsby centrum. Du kan 
även paddla uppströms i ån. Starta vid 
badplatsen i norra änden av sjön Kläggen 
och paddla sydväst över sjön. Paddlingen 
går under flera stenbroar och du kan träffa 
på såväl vadarfåglar som bäver efter turen. 
Öppna åkerlandskap möter storskog. Pass 
på vid sjön Flaten så att du inte paddlar 
under vägen och in i Velen istället för att 
följa älven! Innan du kommer fram till 
Torsby måste du göra ett lyft, ca 150 meter 
förbi kraftstationen Väls. 

Stanna till vid en skogstjärn och paddla 
sup. Vattnet ligger blankt som en spegel. 
Solen värmer dina kinder. Det enda som 
hörs är en liten fågel i fjärran. När paddeln 
möter vattenytan bildas små vågor och 
vattnet kluckar till. Snabbt och smidigt 
glider du genom landskapet. Med kvälls-
solen i ryggen och envisa mygg kommer 
du minnas turen när vintern viner som 
värst runt knuten.

Det finns många sjöar och vattendrag som 
lämpar sig för korta eller långa kanotturer 
för både några få personer eller lite större 
grupper. Varför inte kombinera med 
vandring?

I hela kommunen finns flera företag som 
finns flera som hyr ut sup, kajak och kanot. 
Besök visittorsby.se/paddla för mer tips.

”Värmland är sjöarnas och älvarnas  
landskap. Det finns 10 512 sjöar i Värmland. 

Så vi kan lova att du kan hitta en lugn  
och härlig sjö att vara i utan att behöva 

krocka med någon.”
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Har du några 

PLANER IDAG?

NÅGRA TREVLIGA

BADPLATSER ...

• Badasjön – Rinn 
• Bograngstjärn – Bograngen 
• Brocken – Nötön 
• Fryken – Bada, Bredviken, 
                   Kallnäs, Kollsberg 
• Hultsand – Sörmark 
• Kindsjön  – Bograngen
• Kvarndammen – Likenäs 
• Pankland – Rådom 
• Pägertjärn – Lekvattnet  
• Röjden – Röjdåfors 
• Sirsjön – Utterbyn 
• Vallviken – Östmark

Är solen med dig så är kanske ett själv-
klart val att ligga på stranden och lapa sol. 
Med ett stort antal sjöar finns det många 
möjligheter till härliga och uppfriskande 
badstunder. Små vikar med ostörda lägen, 
sandstränder, klippor eller gräsmattor 
finns att välja på. Är du modig finns även 
hopptorn som du kan kasta dig ifrån. För 
den som tycker om pool så finns det tem-
pererade utomhuspooler på Långbergets 
Sporthotell, Camping 45 och Höljesbadet. 
De är öppna sommartid för alla som  
önskar ta sig ett dopp.

Vill du ha ännu mer rörelse och motion är 
Torsby Skidtunnel och Sportcenter rena 
paradiset! Här finns Valberget med sin 
härliga natur och varierande terräng och 
skidtunneln med perfekt snö och kuperad 
bana. Ta dig en tur på rullskidor, här finns 
en 4 km lång bana. Rullskidor finns att 
hyra hos Torsby Skidtunnel. Runt Valber-
get finns det också motionsspår med ter-
rängbanor, vissa lättare, andra riktigt tuffa 
och som passar såväl löpning, vandring 
som stavgång. Du kan välja spår mellan 
2,5 km och 25 km. 

På området finns också utegym, möjlighet 
att spela padel och en frisbeegolfpark. 
Frisbeebanan har nio hål och passar både 
nybörjare och tävlingsaktiva. Discar kan 
du hyra i skidtunnels reception om du vill 
prova. 

Bara några kilometer från Torsby centrum 
hittar du Torsby Golfklubb. Här finns en 
nio-håls bana med varierande hinder och 
längder. Här finns också en range och en 
övningsgreen. Från klubbhuset ser du ut 

över hela banan och fantastiska vyer över 
Fryken, kyrkan och tätorten. Om du inte 
vill slå de riktigt långa bollarna så kanske 
minigolf passar dig bättre? På Torsby 
camping kan du spela minigolf, där finns 
också en stor lekpark för de små med 
spring i benen!

Har du testat att gå en reflexbana? I  
Mattila finns en reflexbana på 2,5 km. 
Slingan är tufft kuperad och går upp på 
några olika små kullar och berg, bland 
annat Mattilaberget. Det är tätt markerad 
med reflexer hela vägen, spring eller gå 
med pannlampa eller ficklampa när mörk-
ret faller på.

Om du har en dag som är helt oplanerad och vill få lite idéer på vad som 
finns att göra har vi en hel del förslag på enkla aktviteter. Vill du slappa,  
motionera, vara ensam eller träffa andra? Det finns något att göra för alla 
olika förutsättningar. Läs vidare så får du se!

 - 21 -



FINNSKOGEN
En blommande slåtteräng om för-sommaren, doften av rök och 
kaffe. En skog för upplevelser och stämningar från en annan tid 
och kultur. Välkommen till Finnskogen!

På 1600-talet koloniserades Finnskogen av finska nybyggare,  
svedjebönder. Med sin fulländade teknik fick de fram stora  
skördar ur askan efter bränd skog. Deras kultur och språk levde 
här i 350 år, de finska rösterna har knappt tystnat. Det är bara 50 
år sedan de sista finnättlingarna lämnade sina rökstugor. Fort- 
farande lever minnena kvar, bland annat genom våra finngårdar 
som är Skandinaviens bäst bevarade. I Torsby kommun finns 
30-talet rökstugor, varav tio intakta och kvar på ursprunglig plats. 
Här får du en unik inblick i en svunnen kultur. 

Kom gärna hit och upptäck hur vackra byggnaderna är. 
Ta med picknick och filt och njut ute på någon blomstrande äng. 
Finnskogen är aldrig stängd och här finns plats för alla!
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”Blommande slåtterängar, doft av rök och  
kaffe, en skog för upplevelser och stämningar 
från en annan tid och kultur.”



Finngården Rikkenberget
Rökstugan Kallstan byggdes 1852. Förutom 
rökstugan har byggnaden en svenskstuga. 
Rikkenberget är känt för sin rika flora, med 
växter som är ovanliga i norra Värmland. 
Möjlighet till boende i Algots stuga och även 
i skogskoja. 

Kvarntorp Finngård, Lekvattnet
Kvarntorp, ”Myllylä” på finska, är en finngård 
med rökstuga och svenskstuga. På gården 
finns också ladugård med djur. Gården ligger 
högt med vacker utsikt. Rökugnen har årtalet 
1774 och gården var bebodd till 1950. 

Karmenkynna Hembygdsgård, Lekvattnet
Stora huset har både rökstuga och svenskstuga 
och ute finns många byggnader och en skvalt-
kvarn. Europas största gran finns fälld och 
utställd här. Testa gärna den lilla naturstigen 
Karmenpolku.

Tomta Hembygdsgård, Bograngen
Finngården Tomta är Värmlands högst 
belägna hembygdsgård. På gården finns en 
rökstuga från 1760 och flera andra byggnader. 
Här finns också en mangårdsbyggnad från 
1850. Rökbastu och serveringslokal är uppför-
da under senare år.

Ritamäki Finngård, Lekvattnet
Älskade Ritaberg besöks årligen av såväl 
turister som ortsbor. Gården byggdes på  
platsen och kulturmarkerna vårdas genom  
årlig lieslåtter. Ritamäki var bebott fram till 
1964. Promenad på 1,5 km fram till gården.

Abborrtjärnsberg, Röjdåfors
Vackert belägen finngård vid Finnskogleden. 
Abborrtjärnsberg (Ahvenlamminmäki) har 
rökstuga från 1885 och flera andra byggnader. 
Naturreservat. Stugan står alltid öppen.

Ritamäki Finngård,

Abborrtjärnsberg
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VINTERLANDSKAP
Vintern är en härlig tid. Känslan av frihet när du susar ned-
för en slingrande slalombacke, glider fram i det solbelysta 
skidspåret genom en tyst skog eller åker längdskidor på 
skaren i månljuset. Sätt fart på livsandarna och släpp lös 
energin du lagrat under sommaren. En tur med snöskor för 
den vandringsintresserade, eller en fartfylld tur med hund-
spann? Du väljer. 

Branäs
På Branäsberget finns 30 nedfarter med allt från här-
liga familjebackar till tuffare pister. Med 415 meter 
fallhöjd och 3 kilometer långa åk kan du räkna med 
riktigt bra skidåkning. Alla barnaktiviteter utomhus 
ingår i liftkortet och dessutom får alla barn under 
8 år gratis liftkort. Kvällsåkning till klockan 19, alla 
dagar i veckan. För dig som hellre åker längdskidor 
finns totalt 28 km längdspår på Branäsberget varav 
1,5 km är belyst. I området finns många olika typer 
av boenden på skidavstånd från backarna, oavsett om 
du väljer en mysig stuga eller modern lägenhet. Bra-
näs har flera år i rad blivit utsedd till Sveriges bästa 
skidort för barnfamiljer.

Hovfjället
På Hovfjället hittar du Sveriges sydligaste fjällnatur. 
Här samsas storfräsare med nybörjare, längdåkare 
med snowboardfantaster, ungdomar och barnfa-
miljer. Här finns 15 nedfarter och en dream-park 
slingrar sig nedför berget. Högst upp på fjället ligger 
de lättaste backarna och skidskolan. På toppen finns 
barnområde, skidlekis, värmestuga och restaurang. 
Hovfjället bjuder även på hisnande vackra vyer över 
de vinterklädda finnskogarna och det omgivande 
naturreservatet. Här finns också 22 km längdspår.



Långberget
Långberget är ett center för längdåkning 
och vildmarksliv, 630 m.ö.h. Miljön 
lämpar sig för alla kategorier längdåka-
re. Elit som motionär kan njuta av 64,2 
km preparerade skidspår, varav 8,5 km 
elljusspår. Långberget erbjuder flertalet 
Vasaloppsläger och tekniklektioner för 
barn och vuxna; både längd och alpin, 
privat och i grupp. Snösäkerheten är fullt 
jämförbar med fjällvärldens. Här finns 
också en slalombacke.

Mattila
I Mattila finns en mängd skidspår för hela 
familjen, som mest finns 17 mil prepare-
rade spår med många olika slingor, både 
i enkel eller tuff terräng. Spårsystemet 
går över riksgränsen in i Norge. Snö- och 
köldgaranti från första december till 
mitten av april. Mattila tar vara på möjlig-
heten att vara i Finnskogens historia och 
mystik. Här är det perfekt att ladda upp 
för ditt kommande skidlopp eller bara 
njuta av naturen och fylla på med energi 
till kropp och själ.

Torsby Skidtunnel och sportcenter
I Sveriges första skidtunnel erbjuds en 
upplevelse utöver det vanliga. Åkningen är 
varierad tack vare att skidtunnelns 1,3 km 
långa slinga följer terrängens naturliga 
nivåskillnader. Inne i skidtunneln råder 
ett konstant klimat med en temperatur 
på 0 till -3 grader. Öppet 1 juni – Vasa-
loppet. Utomhus hittar du fina skidspår, 
från motionsvänliga till tuffa elitbanor. 
Ett snökanonsystem säkrar snötillgången 
utomhus tidigt på säsongen. Totalt finns 
i området ca 50 km preparerade skidspår 
under vintern. Av dessa är 5 km elbelysta 
och konstsnöbelagda.

”Här finns allt en skid- 
åkare kan önska sig – 
fina längdspår, välpistade 
backar, rikligt med snö och 
vacker miljö. Med fem olika 
skidparadis att välja på 
blir ingen besviken.”
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Hagfors
Upplev riktig närkontakt med älgar - i 
Värmlands Älgpark kan du till och med 
klappa älgarna! Du kan följa med på 
visning, lära dig mer om djuren och ta en 
promenad i älgparken. 

Vid Brattfallet finns en fantastisk vand-
ringsled med vattenfall och grillplats. Här 
finns också en äventyrsbana med Bur-
mabro, nedfirning och linbana över det 
mäktiga Brattfallet i Halgåns kanjon. 

På Sun Dance Ranch möter du vilda wes-
tern. En westernranch med hästridning 
på naturligt sätt i westernstil, ridlektioner, 
hästvandringar och dagsturer. 

Om du inte provat på att cykla dressin så 
är det en väldigt trevlig utflykt för hela 
familjen. Dressinbanan mellan Hagfors 
Järnvägsmuseum till Stjärnsfors Kvarn är 
en naturskön upplevelse, 12 km tur- och 
retur. 

Munkfors
Ta en promenad i bruksparken. Här finner 
du Klarälvens högsta naturliga vattenfall, 
Munkforsen med en fallhöjd på 17 meter 
som släpps fri några gånger per år. Ett 
fantastiskt skådespel! Bruksparken är en 
kulturhistorisk viktig plats som speglar en 
brukshistoria med början 1670. I parken 
kan du fästa ett lås i kärleksnätet med 
någon du älskar!

Du kan besöka den lilla ön Hästskohol-
men, ett naturreservat utöver det vanli-
ga med en badplats. I Munkfors finns 
audioguidade vandringsleder- njut av 
friska luften samtidigt som du matas med 
historier från bygden.

Sunne
Upplev Rotteros Park där du kan strosa 
omkring i de enorma trädgårdarna och 
njuta av alla blommor. Parken är anpassad 
för barn med en stor lekpark med pirat-
flotte och trampbil med mera. 

Besök Tossebergsklätten 343 meter över 
havet och få en en vidunderlig utsikt över 
Fryksdalen. Tossebergsklätten ligger längs 
E45 mellan Torsby och Sunne. 

I närheten av Gräsmark finns två Värm-
landsleder, väl värda ett besök. Ängenle-
den är 17 km med kulturlämningar som 
fångstgropsystem och mystiska gamla 
gruvor i den storslagna naturen. Gruvrun-
dan,10 km, möt de azurblå bergsväggarna 
vid gruvlämningarna och en skog med 
högväxta granar. 

För mer information: 
visithagfors.se
visitmunkfors.se
sagolikasunne.se

 Tips från våra

GRANNAR
Det finns mycket att göra i våra 
grannkommuner och inte är det 
långt att åka heller. Läs och  
inspireras! 

CYKELTIPS

FÖR ALLA!

Klarälvsbanan  
utgör tillsammans hela 220 km cykelled 
genom Värmlands vackra natur. Lederna 
sträcker sig från Karlstad, Forshaga, Deje, 
Ransäter, Munkfors, Hagfors, Ekshärad, 
Stöllet och  upp till Sysslebäck i Torsby.
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För mer info: Torsby Turistbyrå,  Järnvägsgatan 9, Torsby  Tel 0560-160 50, turist@torsby.se visittorsby.se


