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Norra sidan av Ljusnan i
Mellanljusnans naturreservat

Ljusnanleden erbjuder en
spännande vandring längs
Ljusnan. Ofta på tallmo högt
över och ibland alldeles vid
kanten av älven. Norra sidan
har höga och branta
sluttningar ner mot älven. På
flera ställen bryter djupa nipor
vandringsleden. Där är stigen
ibland mycket brant och
vandraren måste vara mycket
försiktig, framförallt vid halt väglag. Bilden visar hur
stigen uppåt följer en smal åsrygg efter att Nygrav har
passerats nedströms.
Broschyren beskriver en vandring från
Laforsenbron nedströms till Färila. En
vandring längs Ljusnanleden på älvens norra
sida nedströms kan kombineras med en
vandring på södra sidan längs Flottarstigen
uppströms från Färila till Laforsens kraftverk.
Hela vandringen blir då totalt drygt 5 mil. På
södra sidan längs Flottarstigen, som beskrivs
i en annan broschyr, finns flera
övernattnings-möjligheter. Hovra vandrarhem
och Lassekrog är två exempel. Längs
Ljusnanleden är övernattningsmöjligheterna
helt beroende av vandraren. Det finns längs
leden flera gapskjul och många platser längs
tallmoarna ger fina tältplatser.
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Delsträcka 1. Laforsen - Hoppströmmen 3,2 km.

Från Laforsbron mot kraftverket

Från Laforsbron nedströms.
Ljusnanleden går på vänster sida

Leden börjar vid parkeringsplatsen strax intill Laforsbron på norra sidan av Ljusnan.
En vandringsledsskylt pekar in mot en skogsbilväg som vandraren följer i drygt 1 km.
Om vandraren är bilburen kan vandringen påbörjas där skogsbilvägen slutar. Bilen bör
ha hög markfrigång. Efter skogsbilvägen följer leden en torr tallmo över Ljusnan. En
omärkt stig ner till höger går alldeles
nära Ljusnan men kräver efter en bit
en brant uppgång för att åter nå den
märkta leden. En skogsbilväg passeras
efter några kilometer. Leden viker av
åt höger ner mot Ljusnan nerför en
brant väg och passerar en bro över

Bro över Enån

Enån före gapskjulet vid Hoppströmmen
som är en vacker rastplats. En bilväg
leder ner till en parkeringsplats nära
Hoppströmmen
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Delsträcka 2: Hoppströmmen-Gapskjul vid Kasteln 2.5 km
Efter Hoppströmmen går leden först längs smala åsryggar nära Ljusnan. Leden är
kuperad men det finns inga alltför kraftiga
branter. Efter några hundra meter följer leden
tallmoar högt ovanför Ljusnan med ibland
hänförande utsikt. En mycket vacker rast och
fiskeplats passeras efter 1 km. På samma ställe
når en skogsbilväg fram till leden. Nedgången
till bad- och fiske-stranden är mycket brant men
är väl värd ansträngningen.

Gapskjul vid Kasteln. Hit går en bilväg

Det finns flera Gapskjul vi den långa
strömmen Kasteln. Det första ligger
nedanför branten där nästa
skogsbilväg når leden. Strömmen
utanför gapskjulet är en omtyckt
fiskesträcka där Ljusnan är enkelt
vadbar. Efter att en liten bäck
passerats går leden återigen på torr
tallmo och når det andra gapskjulet
vid Kasteln dit också en bilväg går
ända ner till Ljusnan.

6

Delsträcka 3: Kasteln- gapskjulet vid Kölströmmen 3,5 km

Fiskare i Kölströmmen
Hela delsträckan är lättgången utan större nivåskillnader. Strax nedströms
Kasteln passeras ett mycket blött avsnitt. Efter några kilometer nås Kölströmmen
där en av de längsta timmerkistorna i Ljusnan ligger. Vid Kölströmmen finns
fina rastplatser och sträckan är mycket omtyckt
. av fiskare. Strax nedströms
Kölströmmen ligger ett gapskjul. Närmaste bilväg ligger högt ovanför
Kölströmmen. En stig går ner till Kölströmmen

Delsträcka 4: Kölströmmen-Gapskjulet mitt emot
Skytesvallen knappt 4 km
Strax efter gapskjulet vid Kölströmmen kommer den första av flera kraftiga branter.
Går vandraren nedströms, som här i
beskrivningen, går det kraftigt uppåt. Branten
kräver försiktighet och möda. Sedan går leden
högt ovanför Ljusnan på tallmo ända bort till en
väg som går ända ner till Ljusnan vid Sorgåns
utlopp. Vägen sluttar brant neråt, men är inte
krävande att gå. Vid Sorgåns utlopp nere vid
Ljusnan är det mycket vackert och fullt möjligt
att ta ett bad. Ljusnan är enkelt vadbar här för
Vadet i Sorgån
den som vill fiska. Sorgån är grund och belagd
med småsten. Vadet över ån längs leden är
enkelt i stövlar eller kängor med höga skaft. Barfotavadning är visserligen en kallare
variant men bottenstenarna är välslipade här. Efter Sorgån följer en flack vandring
utan höjdskillnader. Mitt emot Skytesvallen går en skogsbilväg ända ner till Ljusnan.
Leden följer vägen längs Ljusnan i 700 meter. Vid slutet av vägen finns en
parkeringsplats. Knappt 500 meter från parkeringsplatsen finns ett bra gapskjul. En bit
uppströms gapskjulet är Ljusnan vadbar och erbjuder ett bra harrfiske
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Delsträcka 5: Skytesvallen – Hovrahällan 3,5 km
Efter 600 meter passeras en mycket brant uppgång och efter ytterligare 150 meter en
lika brant nedgång. Vid fuktig väderlek är det stor halkrisk. Därefter följer en enkel
vandring en dryg kilometer längs
Ljusnan där flera platser lämpar sig för
en rast. En relativt enkel brant leder
upp till tallmoar där leden följer en
skogsbilväg. När leden lämnat vägen
gör stigen skarp 90-graders sväng åt
vänster. På andra sidan Ljusnan ligger
Hovrahällan. En brant stig till höger
leder ner till älven. En brant avstickare
ner till älven kan vara väl värt besväret,
det är mycket vackert här. Leden åt
vänster följer nu en nydragen
Strömmen vid Skytesvallen
sträckning. Stormen Dagmar fällde
mycket skog i närheten av den djupa inskärning i strandbrinken som heter
Gammelgrav. Det är mycket svårt att gå längs älven här

Delsträcka 6. Hovrahällan–
Vindskyddet vid Lindströmsholmen
(3,5 km)
Den nya sträckningen runt Gammelgrav följer flack
tallmo. I början syns spåren av stormen Dagmar. Efter
700 m pekar en skylt ner mot Gammelgrav. Leden
fortsätter längs tallmon ovanför Gammelgrav. Efter 1,5
km når man nedgången vid Nygrav, den är mycket
brant. Nere vid Ljusnan finns en liten bäck och platsen
är fin att rasta på. På andra sidan bäcken går leden brant
uppför en smal ås. Under vandringen upp efter Nygrav
har man en magnifik utsikt bakåt mot Gammelgrav och
Ljusnan. Leden är därefter lättgången. Vandraren
passerar ett gapskjul högt ovanför nedre delen av strömmen vid Hovrahällan. En
bilväg leder in till gapskjulet. Efter att man passerat ett stort antal grova, stormfällda
men kapade tallar når man ett sandtag dit en väg leder in. Branten ner mot Ljusnan är
besvärlig och passeras på skrå. När man kommit ner är man framme vid gapskjulet
mitt emot Lindströmsholmen.
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Delsträcka 7 Lindströmsholmen- vägen mellan Föne och
Färila och vidare mot Färila(6 km+ 3 km)
Sträckan är mycket lättgången utan några branter. Leden följer ibland mindre vägar
när man närmar sig bebyggelse. Vid den asfalterade vägen mellan Föne och Färila går
man åt höger ner till Vallabron och vidare över Ljusnan in mot Färila. Man kan också
följa den markerade leden upp till Vallåsen där man har en magnifik utsikt över
Färilabygden. Ljusnanleden fortsätter efter Vallåsen ytterligare 1,4 mil till Ljusdal.
Leden är där lättgången och passerar bland annat en vacker badplats nära Ygsbo vid
Ljusnan med stort gapskjul och toalett.

I Färila finns läkare, apotek,
tandläkare, bank med
uttagsautomat och skola.
Läs mer på www.farila.se.
Där hittar du också senaste
nytt om vandringslederna i
Färila. I Färila finns också
goda möjligheter att
proviantera inför
vandringen. Delins
välsorterade ICA-butik har
eget charkuteri med den
kända Färilakorven. I Björks
lilla butik kan du tidvis
handla vid deras manuella
disk. Björks har också ett
charkuteri som t.ex.
tillverkar den välkända
Forbondekorven.

 Roy Nilsson, FärilaRådets Vandringsgrupp

Kakfén bakar gott
matbröd och härliga
bakelser. Färila Fritid har
ett brett utbud av
fiskeutrustning och Dahlia
kan serva dig med
utrustning för vandring.
På Time kan du handla
bittida och sent. Två
bensinmackar och flera
matställen ser till att både
din bil och du är välfyllda
inför vandringen. Du hittar
information om boende
och matserveringar på
www.farila.se.

