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Den tjugoandra etappen är en knapp mil lång och startar vid 
Daletjärnen. Nordsjöleden/Bohusleden tar dig på gamla stigar 
och bygdevägar genom lättvandrad terräng. Du passerar den 
beryktade Göpadalen där lodjuren gick hårt åt forna tiders 
boskap som gick uppe på fjället. Över myr- och hällmarker 
med idylliska små tjärnar går leden till slutmålet Nornäs vid 
Mellersta Kornsjön.

Vid Ormelund finns fornlämningar som 
anses vara en kyrkoruin med tillhörande 
gravplats.

porsås är Bufjällets högsta punkt, 202 
meter över havet. Här ligger ett brons-
åldersröse. Är du intresserad av att se 
ytterligare kyrkoruiner, kan du ta den 
märkta avstickaren som går härifrån och 
ett par tre hundra meter söderut. In-
formationstavlor längs stigen beskriver 
sevärdheterna.

avstickare från leden, med sevärdheter 
som fornlämningar och kyrkoruiner.

Göpadalen var en gång i tiden ett 
fruktat område, eftersom de många 
lodjuren i området härjade hårt bland 
fjällfolkets boskap. (Göpa är ett gam-
malt dialektalt ord för lodjur.)
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Lon är Nordens enda vilda kattdjur. 

Svansen ser stubbad ut, bara två deci-

meter lång och med svart spets. Lodjur 

har långa karaktäristiska pälstofsar på 

öronen. Kroppslängden är ungefär en 

meter och mankhöjden 60-75 cm. En 

fullvuxen hanne väger 20-25 kilo.

 Lodjuret är högbent men ganska kort i 

kroppen. Bakbenen är längre än fram-

benen. Sommarpälsen är ljust gulröd-

brun med mörkare fläckar. Vinterpälsen 

blir betydligt ljusare och gråare, särskilt 

i norra Sverige.

 Honan föder oftast 2-3 ungar i varje 

kull. I Skandinavien är huvudfödan rå-

djur eller ren, samt hare och skogsfågel. 

Det händer att lodjur tar tamdjur också i 

dag, främst får.

Lodjur

8,5
km


