Ett par vandringstips:

Välkommen ut på Gästrikeleden!

Förbindelseleden till Hälsingeleden

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhistoria. Här i landskapets västra del finns många finskklingande namn
på byar, sjöar och myrar. Namnen är spår efter den stora invandringen 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.

Från Jädraås går en fem mil lång utlöpare av Gästrikeleden till
Lingbo. Denna del, som tillika är förbindelseled till Hälsingeleden, finns många fina platser. Omkring åtta kilometer norr
om Jädraås ligger Mocksjöberget. Där finns resterna av Långfäbodarna. 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 rastplatser och platser med fin utsikt.

Bresiljeån sedd från Bunges kapell.

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.

Rönnåsleden

Åbergs fäbod..

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

Produktion: Aquavision AB

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.

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

3. HOFORS - RÖNNÅSEN
(Ockelbo)
4. Rönnåsen, (Ockelbo) - Hemlingby, (Gävle)

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

Etapp 3 av 4.

HOFORS - RÖNNÅSEN
1. HAIF-stugan och Solbergadalens naturreservat. Bäcken har skapat en ravin med en unik
koncentration av skogsväxter.

Leden går över
Bresiljeån i Åmot.
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.

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 LissTansen. 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.

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.

15. Åbergs fäbod är en
omtyckt rastplats för vandrare. Passa på att släcka
törsten vid fäbodens vattenkälla.

Jädraås Hytta.

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

Utsiken från Rönnåsstugan..

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.

16. Kolarkojor var förr
vanliga i skogen. I Kerstis
koja på Rönnåsens nordsluttning 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. Friluftsfrämjandet har sommarcafé i toppstugan.

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

Skatfors.

HAIF-stugan.

Hofors

Utflyktstips på Rönnåsen.

