
TA FRAM SYKKELEN OG BLI MED PÅ 
FLOTTE AKTIVITETER OG OPPLEVELSER!

Opplev Skandinavia på sitt beste!

Vi utvikler Unionsleden mellom Moss og Karlstad

Unionsleden er en merket led (åpner 
2019) og strekker seg fra Moss ved 
Oslofjorden til Karlstad ved Vänerens 
bredd, og er utmerket for sykling i et lett 
og fint terreng. 

Opplev norsk og svensk natur i den 
delen av landene som har åpne land-
skap, beitejord, dype skoger og tusenvis 
av små og store vann. 



Ta  en herlig båt tur 

på Dalslands kanal. 
Her kan man også nyte 

skogens ro og fred

Er man heldig ser man ikke bare hester, kuer og andre husdyr,

 men kanskje en rev, ekorn, svane, ørn, tiur, hjort og elg.

I Norge starter leden fra 

Konvensjongården i Moss

Kjøl deg ned på

Østfoldbadet

Ta  en avstikkere 

til Høytorp Fort eller

Folkenborg museum

Et eldorado av sjøer hvor man 

kan fiske, padle og bade

En levende storby 

med alle faciliteter

Et vakkert, bølgende 

kulturlandskap hvor 

man kommer tett på 

bosetningene
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Langs leden finnes levende byer, besøks-
gårder, klatreparker og ulike aktiviteter. 
Man passerer en rekke kirker, historiske 
miljøer og gårder hvor lokale produkter 
tilbys. 

En sykkeltur for kropp og sjel, samtidig 
som du kan lære av historien og kulturen i 
de to landene.

FRA HAV TIL INNSJØ GJENNOM ÅPNE LANDSKAPMED HISTORIEN SOM BAKTEPPE

Sykkelturen starter i Moss hvor det un-
der de dramatiske augustdagene i 1814 
førte til opprettelsen av unionen mellom 
Norge og Sverige ved Mossekonven-

sjonen. Karlstadforliket i 1905 avsluttet 
unionen. Fred har siden eksistert mellom 
de to broderfolkene.



www.unionsleden.com
www.varmost.net
www.arjang.se

Prosjektleder Norge, Alf S. Johansen: 
alf@varmost.net
Prosjektleder Sverige, Pär Näslund: 
par.naslund@arjang.se

EUROPEAN UNION

KONTAKTER

Unionsleden er for alle, når som helst, 
hele året, med høysesong fra mai til 
september. Leden kan benyttes helt på 
egenhånd eller med service fra opera-
tører. 

Leden er 100 kilometer lang på norsk 
side. Og nærmere 300 kilometer på 

svensk side. Med 5-7 dagsetapper tilba-
kelegger man distansen uten problemer. 

Informasjon om overnatting og hjelp til 
bagasjetransport fås ved henvendelse 
til Unionsledens samarbeidspartnere 
(www.unionsleden.com). Leden åpnes 
formelt i 2019.

ALT FOR ALLE

Kommunene fra Moss til Karlstad og 
Grensekomiteen Värmland-Østfold 
står bak initiativet, med støtte fra EU/
Norge gjennom Interreg programmet. 

ET GRENSELØST SAMARBEID


