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”Kopparleden är den 40 mil långa historiska väg som går mellan de två gamla 

kopparstäderna Røros i Norge och Falun i Sverige – som båda är upptagna på 

UNESCO:s världsarvslista. Nu finns Kopparleden anpassad för dig som helst åker 

motorcykel. Att åka längs Kopparleden passar utmärkt för en kortsemester eller 

långweekend, men du kan också välja att stanna längre tid i området, göra utflykter, 

besöka sevärdheter och uppleva natur och kultur. Du kan även lägga in Kopparleden som 

en delsträcka på väg västerut mot de norska fjordarna, norrut mot Nordkap, österut mot 

Bottenhavet/Östersjön eller söderut mot kontinenten. Kopparleden finns här för dig. 

Välkommen” 

 

Så lyder ingressen på  http://www.visitkopparleden.com/wp/ , en portal som tagits fram för 

att locka fler besökare till Dalarna och till Fjellregionen i Norge. Portalen är i dagsläget 

främst anpassad för motorcyklister och fokuserar på de behov som mc-turister har 
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men informationen går givetvis även att använda för den som åker med bil, husbil eller 

kanske cykel. 

Portalen www.visitkopparleden.com togs fram inom projektet Scandinavian 

Heartland under början av 2000-talet. Efter projektets avslut fortsätter portalen 

att utvecklas av Attraktionsbyrån som samverkar med mc-operatörer och mc-intresserade i 

och utanför Sveriges gränser. 

 

I förra veckan hade vi besök av en av de som hjälper till att sprida Kopparleden runt om i 

Europa, Alex Tamm. Alex är från Schönberg i norra Tyskland och var på besök i 

Älvdalen med familj och vänner. Schönberg och Älvdalen har under många år haft  ett 

vänortsutbyte och det finns starka band mellan invånarna i Schönberg och i Älvdalen! 

 

Alex Tamm är en entusiastisk MC-åkare och har utvecklat en hemsida som sprider 

information till mc-cyklister i Tyskland. Ett mycket gediget arbete är gjort! Alex visade 

även upp en mc-tidning där han fått in en notis om Kopparleden, bra jobbat! I Tyskland 
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finns i dagsläget cirka 3 miljoner personer som åker motorcykel, en stor marknad som vi 

gärna vill ta del av i Dalarna. 

 

-  

- Jag, och många med mig längs Kopparleden, upplever att mc-turismen ökat längs leden, 

berättar Benny Tator som driver Attraktionsbyrån och utvecklar portalen i Sverige. 

- Att nå den tyska marknaden är fantastiskt, där finns det många MC-åkare som gärna vill 

besöka Sverige. Många åker hela vägen upp till Nordkap och passerar Kopparleden på 

vägen norrut. 

- Antalet besökare på portalen har ökat markant nu under sommarmånaderna, det är 

jättekul och jag hoppas att det märks hos de boendeanläggningar och andra aktörer som är 

kopplade till portalen, fortsätter Benny. 
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Attraktionsbyrån och Happy Älvdalen tackar Alex för hans engagemang och hjälp att 

sprida Kopparleden i Tyskland. Vi hälsar givetvis alla MC-åkare varmt välkomna till 

Älvdalen! 

 

 

Gå gärna in på Alex hemsida och läs mer: http://www.alextamm.de/index2.html 

//Karin Hellström 
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