Wandelen in Värmland

Over allemansrecht
en andere vooroordelen

Zweden is een land dat een beetje kampt met een imagoprobleem bij wandelaars. Regen,
alleen maar dennenbossen, het is duur en je kunt er niet of nauwelijks een fijne dagwandeling maken. Dat laatste was tot voor kort helemaal waar, want er was nauwelijks iets
beschreven dat wandelaars op weg hielp. Maar de auteurs doen met hun gids ‘Wandelen in
Värmland’ een serieuze poging om ook een paar van die andere vooroordelen weg te nemen.
8 ‘te voet’ mei 2010

‘te voet’ mei 2010 9

Informatie
De provincie Värmland ligt in midden-Zweden, tegen de
Noorse grens, op de lijn Oslo – Stockholm. De hoofdstad
is Karlstad. Ook het Vänern, het grootste binnenmeer van
West-Europa hoort deels bij Värmland.

Klimaat
Zweden heeft een landklimaat. ‘s Zomers is het gemiddeld
1 graad warmer dan in Nederland. De hoeveelheid neerslag
is in die periode aanzienlijk lager. Het aantal zonuren per
dag is ‘s zomers veel hoger.

Vervoer
Via Duitsland en Denemarken naar Värmland is zo’n 1.400
kilometer. Een aangenaam alternatief is de avondboot
nemen in Kiel (vanaf Utrecht zo’n 500 kilometer rijden) en
de volgende ochtend van Götenborg noordwaarts rijden
(250 kilometer). Zie ook www.stenaline.com. Het dichtst
bijzijnde internationale vliegveld is Gardermoen bij Oslo
(2,5 uur rijden).

Munteenheid
NORWAY

Zweden heeft nog altijd haar eigen munt, de Zweedse

RUSSIAN
FED.

kroon. 10 SEK is circa €1,03.
Kaarten en gidsen
•	De Landmäteriet, de Zweedse topografische dienst,
heeft het land goed in kaart gebracht. Er zijn heel
gedetailleerde kaarten beschikbaar. Die kosten per
stuk circa 140 kronen (ongeveer 13 euro). Verkrijgbaar
bij lokale toeristenbureaus en boekhandels.
• Wandelen in Värmland, ISBN 978-90-78194-04-0,
€ 14,50, verkrijgbaar in de boekhandel.

NORRBOTTEN

Meer informatie
www.visitsweden.com
www.visitvarmland.com (Zweedstalig)
www.varmland.nl
varmland.startpagina.nl
www.wandeleninvarmland.nl
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