Ett par vandringstips:
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.

Välkommen ut på Gästrikeleden!
Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhistoria. Här utmed den södra delen upplever du exempelvis Dalälvens generösa natur med flera naturreservat och Färnebofjärdens
Nationalpark. Och längs hela leden ser du spår av järnhanteringens betydelse för denna del av landet. Du får se att begreppet
Järnriket Gästrikland verkligen är befogat.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland
+ anslutnings- och tvärleder

Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrikeleden upplever du intressanta och avstressande möten med natur- 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 anslutningsleder. Foldrarna finns även som pdf-dokument på gästrikekommunernas 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.

Hemlingby
spårcentral
Hyttön

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.

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

Hofors kommun
0290-290 00

Ockelbo kommun
0297-555 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Gästrikland Turism
026-66 00 26
www.gastrikland.com
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Hyttöfjärden

Timmerrännan som akvedukt

1. HEMLINGBY - GYSINGE
(Gävle)

(Sandviken)

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

Gävle

Etapp 1 av 4.

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

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

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.

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

10. Järnvägsbanken är resterna från banan mellan Sala – Gysinge – Gävle. Tågtrafiken upphörde
1963.

3. Vid Långhäll sammanbinds Gästrikeleden med
Utsikt från Hemlingbyberget
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 brusande forsar. Numera används nästan allt vatten till att producera 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.

11. Jordbärsmuren är norrlands största högmosse. Den här typen av mossar är en av de artfattigaste 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.

Gysinge Herrgård

Dalälven, Öbyfjärden

