
2. Gysinge, (Sandviken) - Hofors
3. Hofors - Rönnåsen, (Ockelbo)
4. Rönnåsen, (Ockelbo) - Hemlingby, (Gävle)

1. HEMLINGBY - GYSINGE
              (Gävle)       (Sandviken)

Kontakt:
Gävle kommun
Kultur & Fritid
026-17 80 00

Ockelbo kommun
0297-555 00
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Hofors kommun
0290-290 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Ett par vandringstips:

Gästrikland Turism
026-66 00 26

www.gastrikland.com

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhisto-
ria. Här utmed den södra delen upplever du exempelvis Dalälv-
ens generösa natur med flera naturreservat och Färnebofjärdens
Nationalpark. Och längs hela leden ser du spår av järnhantering-
ens betydelse för denna del av landet. Du får se att begreppet
Järnriket Gästrikland verkligen är befogat.

Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrike-
leden upplever du intressanta och avstressande möten med na-
tur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du röra på dig och får mo-
tion.

Den folder du nu håller i handen är en i en serie på fyra som
täcker hela Gästrikeleden inklusive tvärleder och anslutnings-
leder. Foldrarna finns även som pdf-dokument på gästrike-
kommunernas hemsidor och på www.gastrikland.com.

Orangefärgade markeringar på träd och stolpar markerar leden.
Där tveksamhet kan uppstå finns pilar som visar riktningen eller
skyltar med texten - GÄSTRIKELEDEN.

Välkommen ut på Gästrikeleden!

Tips på kartor: På Fritidskarta Gästrikland, som utgivits av
gästrikekommunerna tillsammans, finns hela leden med. Skala
1:90 000.
Ett annat alternativ är att göra en utskrift av en karta från
Internet. Under ”Kartor” på  www.eniro.se kan du enkelt välja
vilken del av leden du vill skriva ut.

Med hjälp av andra stigar och vägar går det att skapa
lämpliga rundturer längs Gästrikeleden.
Ett par tips längs denna del av leden är:

Hemlingby, 9 km
Lättgången tur, omväxlande på skogsstigar och mindre bilväg
till en vackert belägen rastplats med vindskydd.
Start och slutpunkt: Spårcentralen vid Hemlingbystugan. Följ
Gästrikeleden ca 4,5 km till vindskyddet mellan
Hemlingbysjöarna. Välj sedan 10 km-slingan med grön
markering tillbaka till Hemlingbystugan.

Kakängssundet, 5 km
Kort rundtur i intressant natur med gamla blandskogar och
med stort inslag av ädla lövträd. Leden följer till stora delar
Lerån vars strandnära marker tidigare utnyttjades för slåtter
och bete.
Start och slutpunkt: Starta i Hyttön och följ skogsbilvägen
längs timmerrännan norrut till kraftledningen. Här viker leden
av längs Lerån. Vid Lerån finns ett vindskydd. När leden åter
kommer ut på skogsbilvägen efter ca 3 km följer man den
söderut till Hyttön.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland

+ anslutnings- och tvärleder

Hyttön Timmerrännan som akvedukt

Hyttöfjärden

Hemlingby
spårcentral



Etapp 1 av 4.

HEMLINGBY - GYSINGE

1. Hemlingby är Gävle kommuns stora friluftsområde med
många motionsspår att välja bland, rastplatser, bastu, restau-
rang. Hela området är därtill ett naturreservat.

2. Strax söder om Hemlingby går leden inom Kalkområdet
sydost om Gävle. Tack vare kalkförekomsten har området
en särpräglad och rik flora.

3. Vid Långhäll sammanbinds Gästrikeleden med
Upplandsleden. Väster om Långhäll passerar leden gamla kolbottnar.

4. Bläcktjärnsjöns och Sävasjöns naturreservat ligger intill
leden. Tack vare den kalkrika marken har reservaten en artrik flora
med flera orkidéarter.

5. Timmerrännan uppfördes vid sekelskiftet för att transportera
timmer till sågverket i Bomhus. Rännan är 30 km lång. Upp till 11
miljoner stockar per år flottades i rännan. Flottningen upphörde 1970,
men vattnet rinner fortfarande i rännan från vår till höst.

6. Spjutholmens naturreservat utgör en brokig blandning av våtmarker och
blockiga moränmarker. Intill stränderna finns äldre lövbestånd med stort inslag
av ek, ask och lind. Dessutom finns här ett av få naturskogsbestånd av gran
inom Nedre Dalälven.

7. Bredforsområdet var tidigare ett helt system av bru-
sande forsar. Numera används nästan allt vatten till att pro-
ducera el i Söderfors kraftverk.

De urskogsartade skogarna är rika på döende och
döda träd. Där det fortfarande är forsande vatten
finns även ett bestånd av harr. Detta är den allra
sydligaste spetsen på harrens utbredningsområde.

8. I Kvillanuddens naturreservat på Öst-
vedaåsens utlöpare i Öbyfjärden och i det närbelägna
Landa naturreservat växer unikt bestånd av brun-
masurbjörk. Kvillanudden är ett populärt utflyktsmål
med fin utsikt över Dalälvens fjärdar.

9. Hedesundafjärden breder ut sig över ett flackt
moränlandskap. Tvärs över fjärden sträcker sig Ön,
som är början på Hedesundaåsen. På Ön finns både
stenåldersboplatser och gravar från vikingatiden.

10. Järnvägsbanken är resterna från banan mel-
lan Sala – Gysinge – Gävle. Tågtrafiken upphörde
1963.

11. Jordbärsmuren är norrlands största hög-
mosse. Den här typen av mossar är en av de art-

fattigaste vegetationstyperna i landet. Jordbärsmuren
och Ålboåns nedersta del är skyddat som naturreservat.

12. Gysinge har många sevärdheter. Här finns en av
landets bäst bevarade bruksmiljöer med herrgård, värdshus,

orangeri och arbetarbostäder.
Bruket anlades 1668. År 1900 blev Gysinge först i världen med att

framställa stål på elektrisk väg.
Här får du kontakt även med Färnebofjärdens Nationalpark. Och

Färnebofjärdens naturum, som beskriver naturen och kulturhistorien
vid Nedre Dalälven, finns i den före detta stallbyggnaden på bruket.

Dalälven, Öbyfjärden

Gysinge Herrgård

Utsikt från Hemlingbyberget

Gävle



1. Hemlingby, (Gävle) - Gysinge, (Sandviken)

3. Hofors - Rönnåsen, (Ockelbo)
4. Rönnåsen, (Ockelbo) - Hemlingby, (Gävle)

2. GYSINGE - HOFORS
              (Sandviken)

Kontakt:
Gävle kommun
Kultur & Fritid
026-17 80 00

Ockelbo kommun
0297-555 00
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Hofors kommun
0290-290 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Ett par vandringstips:

Gästrikland Turism
026-66 00 26

www.gastrikland.com

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhisto-
ria. Här utmed den södra delen upplever du exempelvis Dalälv-
ens generösa natur med flera naturreservat och Färnebofjärdens
Nationalpark. Och längs hela leden ser du spår av järnhantering-
ens betydelse för denna del av landet. Du får se att begreppet
Järnriket Gästrikland
verkligen är befogat.

Att vandra i naturen ger
dubbel positiv verkan.
Längs Gästrikeleden
upplever du intressanta
och avstressande möten
med natur- och kultur-
miljöer. Samtidigt får du
röra på dig och får mo-
tion.

Den folder du nu håller i
handen är en i en serie på
fyra som täcker hela
Gästrikeleden inklusive
tvärleder och anslut-
ningsleder. Foldrarna
finns även som pdf-dokument på gästrikekommunernas hem-
sidor och på www.gastrikland.com.

Välkommen ut på Gästrikeleden!

Tips på kartor: På Fritidskarta Gästrikland, som utgivits av
gästrikekommunerna tillsammans, finns hela leden med. Skala
1:90 000.
Ett annat alternativ är att göra en utskrift av en karta från
Internet. Under ”Kartor” på  www.eniro.se kan du enkelt välja
vilken del av leden du vill skriva ut.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland

+ anslutnings- och tvärleder

Endast fantasin sätter gränser när det gäller att med hjälp
av andra stigar och vägar skapa sina egna vandrings-
slingor längs Gästrikeleden. Här är två tips:

Kungshögsslingan, 16 km
Detta är en lämplig dagstur genom ett kuperat skogslandskap i
den sydvästra delen av Gästrikland. Flera gamla fäbodställen
passeras.
Kungshögshällarnas naturreservat består fina vackra häll-
marker med gammal tallskog. Här finns även ett utsiktstorn.
Slingan passerar dessutom Bårhällarna med märkliga sten-
skulpturer.
Förslag på start och slutpunkt är Ulvkisbosjön.

Kratte Masugn
Vid Kratte Masugn finns iord-
ningställda naturstigar och
mindre skogsvägar som ger
dig möjligheter att göra dina
egna vandringsslingor i en
gammal och intressant
järnbruksmiljö med många
spår från den aktiva epoken.

Stenskulptur vid Bårhällarna.

Kapellet vid Kratte Masugn.



Etapp 2 av 4.

GYSINGE - HOFORS

1. I Gysinge finns en unik och välbevarad
bruksmiljö med anor från 1600-talet.

Den gamla stallbyggnaden på bruket
rymmer idag Naturum Färnebofjärden. Där
finner du information om naturen längs
Dalälven i allmänhet och om Färnebofjärdens
Nationalpark i synnerhet.

Väster om Gysinge har Gästrikeleden fått
en ny sträckning närmare älven och inom
nationalparken.

2. Koversta gammelby är en unik
bevarad liten by som omnämndes redan 1362.
Byn ägs och vårdas omsorgsfullt av Föreningen
för hembygdsvård i Österfärnebo. Sommartid är
stugorna öppen för besök och då
finns möjlighet att köpa fika i
Mellangården.

3. Kungshögsleden tar dig
till Kungshögshällarna. Från
tornet på toppen får du en fin utsikt
över skogslandskapet.

4. Sjöängen vid Ulvkisbosjön är en intressant växtlokal
med enbackar och fuktängar runt om de bäckar som korsar
området. Kommer du vid rätt tid kan du beskåda olika orkidé-
arter i området.

5. Här går leden genom lämningarna av Oppsjö bruk. På
1670-talet startade tillverkning av plåt i
hammaren på platsen. Du passerar även den
fina badplatsen vid Oppsjön. Bruksleden
ansluter till Gästrikeleden alldeles söder om
Oppsjön.

6. Gjusberget ger dig en fin utsikt. Alldeles intill ligger naturreservatet Köpmanmossen.

7. På stranden av Stillaren står fortfarande Storlinden kvar. Den är över 200 år gammal.

8. Slagghögarna vittnar om att Skommarhyttan var en av bygdens främsta
hyttor. Ruinen av masugnen finns kvar.

9. Bodåsdalen är 10 kilometer lång. På hösten drar många
flyttfågelsträck fram genom dalen.

10. Kratte Masugn anlades under 1670-talet. Här finns
flera naturstigar med många sevärdheter. Idag är Kratte

Masugn en konferensanläggning.

11. Vid Gropbacka finns lämningar av
järnmalms- och kalkbrytning. Här finns

också stugan som poeten och författaren
Erik Axel Karlfeldt satt och diktade i.
Gropbacka är ursprungligen ett gammalt soldattorp.

12. Knivåsberget sticker upp 250 m.ö.h. Storslagen utsikt över
norrlandsterrängen och den lilla sjön Oxögat.

13. Hammaren vid Stenshyttan stannade på 1850-talet. Rester från
järnhanteringen finns kvar längs bäcken från Dammsjön

14. Toppen av Fjällberget ligger strax över den högsta kustlinjen.
Här har IK Sport sin klubbstuga. På 1800-talet bröts silver i berget.

Där hammaren i
Oppsjö en gång fanns.

Koversta gammelby.

Skommarhyttan

Storlinden vid Stillbo

Kratte Masugn

Färnebofjärdens
Nationalpark



1. Hemlingby, (Gävle) - Gysinge, (Sandviken)
2. Gysinge, (Sandviken) - Hofors

4. Rönnåsen, (Ockelbo) - Hemlingby, (Gävle)

3. HOFORS - RÖNNÅSEN
      (Ockelbo)

Kontakt:
Gävle kommun
Kultur & Fritid
026-17 80 00

Ockelbo kommun
0297-555 00
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Hofors kommun
0290-290 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Ett par vandringstips:

Gästrikland Turism
026-66 00 26

www.gastrikland.com

Välkommen ut på Gästrikeleden!

Tips på kartor: På Fritidskarta Gästrikland, som utgivits av
gästrikekommunerna tillsammans, finns hela leden med. Skala
1:90 000.
Ett annat alternativ är att göra en utskrift av en karta från
Internet. Under ”Kartor” på  www.eniro.se kan du enkelt välja
vilken del av leden du vill skriva ut.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland

+ anslutnings- och tvärleder

Förbindelseleden till Hälsingeleden
Från Jädraås går en fem mil lång utlöpare av Gästrikeleden till
Lingbo. Denna del, som tillika är förbindelseled till Hälsinge-
leden, finns många fina platser. Omkring åtta kilometer norr
om Jädraås ligger Mocksjöberget. Där finns resterna av Lång-
fäbodarna. Efter ytterligare sex kilometer stöter leden på
Kölsjöån och gör sällskap med ån sista biten till Åmot. Direkt
norr om Åmot finns numera Björnspåret, vilket är en kuperad
vandringsslinga på sju kilometer och som hänger ihop med
Gästrikeleden. Längs Björnspåret finns iordningställda rast-
platser och platser med fin utsikt.

Rönnåsleden
Den del av Gästrikeleden som går på Rönnåsen är mycket
populär. Inte undra på det, på och runt åsen finns mycket att se
och friluftslivet har här gamla anor. Med tvärleden söder om
Rönnåsen och Häståsen bildas Rönnåsleden på 13 kilometer.

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhisto-
ria. Här i landskapets västra del finns många finskklingande namn
på byar, sjöar och myrar. Namnen är spår efter den stora invand-
ringen av finländare på 1600-talet.
Denna etapp tar dig även upp genom Ödmården som varit en så
kallad gränsskog som skiljde de mer befolkade älvdalarna åt.
Lämningar av husgrunder, kolbottnar och fäbodar får oss att
förstå skogens stora betydelse för detta område.

Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrike-
leden upplever du intressanta och avstressande möten med na-
tur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du röra på dig och får mo-
tion.
Den folder du nu håller i handen är en i en serie på fyra som
täcker hela Gästrikeleden inklusive tvärleder och anslutnings-
leder. Foldrarna finns även som
pdf-dokument på gästrike-
kommunernas hemsidor och på
www.gastrikland.com.

Orangefärgade markeringar på
träd och stolpar markerar
leden. Där tveksamhet kan
uppstå finns pilar som visar
riktningen eller skyltar med
texten - GÄSTRIKELEDEN.Bresiljeån sedd från Bunges kapell.

Åbergs fäbod..
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HOFORS - RÖNNÅSEN

Jädraås Hytta.

Leden går över
Bresiljeån i Åmot.

HAIF-stugan.

Skatfors.

Utflyktstips på Rönnåsen.

1. HAIF-stugan och Solbergadalens natur-
reservat. Bäcken har skapat en ravin med en unik
koncentration av skogsväxter.

2. Storvika fäbodar är en av flera fäbodvallar som bönderna i Storvik
hade runt Vikåsen. Några byggnader finns kvar.

3. Hohällans naturreservat. Hohällan är delvis kalspolat berg med
lågvuxen gles tallskog. Hällmarkerna byggts upp av den vulkaniska bergarten
syenit.

4. Här runt Skatfors har kraften i Vallbyåns
vatten nyttjats till många verksamheter såsom
en skvaltkvarn, en hammare och ett
linberedningsverk.

5. Åtterstabönderna var förr även bergsmän.
År 1570 byggdes en osmundshytta i Åttersta.
Längs Borrsjöån finns utter och i ån finns
bland annat öring och flodkräfta.

6. En av de ursprungliga fäbodstugorna finns kvar vid Långbodarna.
År 1900 var sista brukningsåret på vallen.

7. Mellan Styggberget och Gruvberget har Laxbäcken skurit sin ravin.
Meanderbågarna visar hur det rinnande vattnet påverkar landskapet.

8. Härnen är en populär fiskesjö med inplanterad fisk.

9. Kungsberget befinner sig mitt i en växtgeografisk gränszon mellan
nord och syd. Berget är naturreservat och ett av Gästriklands populäraste
fritidsområden, framförallt för skidsport.

10. Sjukällan är en naturlig källa som springer fram ur Åsens
sydsluttning.

11. När du kommit upp på Åsen befinner du dig på Gästrike-
ledens högsta punkt, 310 meter över havet.

12. Jädraås är ett jämförelsevis ungt brukssamhälle. Smedjan
var i bruk längst, till 1940. Både smedja och hytta finns kvar och
vårdas av föreningen Jädraås Bruk.

Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg driver ett i högsta grad
levande järnvägsmuseum i Jädraås.

13. Gästrikeleden går alldeles intill sjöarna Tansen och Liss-
Tansen. Varför inte vandra till någon av sjöarna för att fiska? I
Tansen finns abborre och gädda och i Liss-Tansen inplanterad
regnbåge och bäckröding. Ulvsta Fvof förvaltar fisket.

14. Brandtornet på
Häståsens topp ger dig en
storslagen utsikt i alla
vädersträck.

15. Åbergs fäbod är en
omtyckt rastplats för vand-
rare. Passa på att släcka
törsten vid fäbodens vatten-
källa.

16. Kolarkojor var förr
vanliga i skogen. I Kerstis
koja på Rönnåsens nord-
sluttning kan du göra dina
egna kolbullar.

17. Rönnåsen, med bland annat klapperstensfält och en fantastisk
utblick över Testeboåns dalgång, Bysjön med flera sjöar och Ockelbo
samhälle, är ett av Gästrikeledens populäraste utflyktsmål. Frilufts-
främjandet har sommarcafé i toppstugan.

Utsiken från Rönnåsstugan..

Hofors



1. Hemlingby, (Gävle) - Gysinge, (Sandviken)
2. Gysinge, (Sandviken) - Hofors
3. Hofors - Rönnåsen, (Ockelbo)

4. RÖNNÅSEN - HEMLINGBY
          (Ockelbo)       (Gävle)

Kontakt:
Gävle kommun
Kultur & Fritid
026-17 80 00

Ockelbo kommun
0297-555 00
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Hofors kommun
0290-290 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Ett par vandringstips:

Gästrikland Turism
026-66 00 26

www.gastrikland.com

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhis-
toria.

Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrike-
leden upplever du intressanta och avstressande möten med na-
tur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du röra på dig och får
motion.

Den folder du nu håller i handen är en i en serie på fyra som
täcker hela Gästrikeleden inklusive tvärleder och anslutnings-
leder. Foldrarna finns även som pdf-dokument på gästrike-
kommunernas hemsidor och på www.gastrikland.com.

Orangefärgade markeringar på träd och stolpar markerar le-
den. Där tveksamhet kan uppstå finns pilar som visar riktningen
eller skyltar med texten - GÄSTRIKELEDEN.

Välkommen ut på Gästrikeleden!

Tips på kartor: På Fritidskarta Gästrikland, som utgivits av
gästrikekommunerna tillsammans, finns hela leden med.
Skala 1:90 000.
Ett annat alternativ är att göra en utskrift av en karta från
Internet. Under ”Kartor” på  www.eniro.se kan du enkelt välja
vilken del av leden du vill skriva ut.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland

+ anslutnings- och tvärleder

Längs denna etapp av Gästrikeleden möter Lenåsleden upp
vid Mårtensklack. Lenåsleden, som är 7,5 kilometer, binder
samman Gästrikeleden och Fäbodleden.
Fäbodleden är 28 kilometer lång och går mellan Kungsfors,
vid Kungsberget, och ner till Högbo där Fäbodleden själv
träffar Gästrikeleden. Med hjälp av alla tre lederna och
befintliga skogsvägar som förbinder lederna kan du på
kartan finna rundslingor med en längd som passar.

Vid Högbo finns naturstigar och ett stort antal motionsspår
i längder upp till 15 kilometer att välja bland.

Brattfors.

Övre Hammaren vid Högbo.



Etapp 4 av 4.

RÖNNÅSEN - HEMLINGBY

Skarvstugan i Hemlingby

1. Rönnåsen är ett av Gästrikeledens
populäraste utflyktsmål. Utsikten över
Testeboåns dalgång, Bysjön med flera
sjöar och Ockelbo samhälle är vidunder-
lig. I Rönnåsstugan på toppen driver Fri-
luftsfrämjande sommarcafé.

2. Smedjan i Brattfors ingick i
Ockelboverken. Idag finns lämningar efter
den övre smedjan kvar med rester av hamma-
ren och delar av vattenhjulet. Vidare finns läm-
ningar efter ett kolhus och andra byggnader som
hörde till bruket. De f.d. arbetarbostäderna ligger
alltjämt idylliskt intill den lilla damen.

3. Med sin högsta höjd på 274 meter över havet
är Mårstensklack en av de yttersta utlöparna av
norrlandsterrängen. Utmed bergets sluttningar kan
tydliga zoner som havet skapat urskiljas. Klara dagar
kan du från toppen se havet där det ligger idag.

4. Vid Medskogssjön följer leden
Tidernas väg. Intill sjön finns en cam-
ping med möjlighet till logi i stugor,
restaurang och med en omtyckt badplats.

5. Rosenbergs raststuga för vand-
rare och friluftsliv.

6. Högbo bruk anlades av bergsmän
i början av 1600-talet. Nu bjuder Högbo
Bruk på en unik blandning av friluftsliv,
kulturhistoria, natur, mat, boende och
upplevelser.

7. Sjön Öjaren är Gästriklands näst största sjö och är dricksvattentäkt för Sandviken.

8. Svartviksstugan är ett populärt utflyktsmål vid sjön Öjaren.

9. I slutet av 1500-talet startades järntillverkningen vid Mackmyra bruk. Bruket är tämligen komplett och
inrymmer numera blanda annat Sveriges enda whiskydestilleri.

10. Spikåsbäcken har skurit sig djupt ner i sedimentet. I bäckravinen finns ett frodigt bestånd bland-
lövskog.

11. Här passerar leden Valboåsen, som är en del av den östra grenen
av Enköpingsåsen. Åsar är ofta asymmetriska på grund av att havsvåg-

orna angripit dem från öster.

12. Valbo är numera mest känd för sitt köpcentrum, som är ett av
Sveriges största.

13. Det finns lämningar som visar att människor levde vid
Sofiedal redan under senare delen av stenåldern för 4 000 år

sedan. Då gick havet upp hit.

14. Vid Allmänninge norr om leden hittades en stor
silverskatt år 1836 med smycken från hela Europa.

15. Hemlingby är Gävle kommuns stora fri-
luftsområde med motionsspår, rastplatser, bastu,

restaurang m.m. Området är dessutom ett
naturreservat.
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