
Trätrottoaren vid Lassekrog

En beskrivning med karta av vandringsleden  

på sydsidan av Ljusnan från Färila till Laforsen. 

Hela den natursköna sträckan är 

knappt 3 mil med ett stort antal 

utsiktspunkter och rastplatser. 

I broschyren är leden uppdelad 

på 9 delsträckor och beskriver 

en vandring uppströms men kan 

givetvis användas av den som 

vill gå  nedströms.  

I broschyrens finns en utförlig 

karta över hela sträckningen 

från Lillbyängarna i Färila till 

Laforsens kraftstation.  

 
Följ de regler som gäller 

för naturreservat!  
www.lansstyrelsen.se
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Beskrivning av delsträckor 
1. Lillbyängarnas badplats -Kustibacken 
En lätt 3 -kilometers promenad, knappt 1h.
Om du åker västerut genom Färila ser du skylten mot Lillbyängarnas badplats på höger 
sida strax nedanför backen på väg ut från Färila. Sväng till höger, kör tills du ser älven. 
Du kan fortsätta längs älven uppströms några hundra meter med bil till dess att själva 
leden börjar. Men vägen är rätt dålig. Vid ledens början hittar du skyltar som pekar 
mot  Hovrahällarna (uppströms) och Lillbyängarna som du just passerat. Pilgrims-
ledens märkning, Flottarstigens tavla och en liten parkeringsplats finns här. Du kan 
också ställa din bil vid badplatsen.

Allmänna tips 
Vandringen kan påbörjas och avslutas på många platser. 
Leden går på Ljusnans södra sida och följer älven. Leden är markerad 
med orange markering på träd och i några fall stolpar. Flottarstigen 
är också en del av Helgonleden  till Trondheim därför finns också 
pilgrimsledens markeringar.  Helgonleden fortsätter alltså norrut mot 
Kårböle och österut mot Järvsö - Undersvik (se: pilgrimstid.nu)

Hela sträckningen går från Lillbyängarnas badplats strax söder om Färila till La-
forsens kraftstation knappt 3 mil nordväst om Färila. För den vandringslystne kan 
promenaden fortsätta till Kårböle, eftersom Pilgrimsleden fortsätter uppströms. 
Vandringen kan också påbörjas inne i Färila mitt emot OkQ8 där det också finns en 
informationsskylt.

Transporter: För kortare vandringar kan Losbussen, buss 82  
(se X-trafik: x-trafik.se), utnyttjas. Ta bussen till Korskrogen (eller ta bussen till-
baka) och gå gamla riksvägen till Knutnäsudden och Flottarstigen tillbaka till Färila,. 
Svegsbussen passerar väg 84 längs hela ledens sträckning (nr 56 till - från Sveg se 
ww.lanstrafiken-z.se) och kan utnyttjas antingen för att påbörja vandringen uppåt 
leden och gå tillbaka till Färila eller tvärtom. Delsträckor är sådana att man enkelt 
når riksväg 84. En bil kan också lätt parkeras vid de olika start och slutpunkterna.

Boende: Längs leden finns flera utmärkta övernattningsställen. Drygt 12 km från 
utgångspunkten i Lillbyängarna går en markerad stig upp från Flottarstigen till Hovra 
vandrarhem (072-72 83192,  hovravandrarhem.com). Lassekrogs värdshus  
(0651-850 55, lassekrog.se) ligger nära slutet av Flottarstigen och Laforsen och har 
fler olika övernattningsalternativ och erbjuder också måltider.   
Vid Skytesvallen efter sammanlagt 17 km kan man hyra en stuga eller en bädd för 
natten (http://skytesvallen.webnode.se). Mera information om boende och aktivite-
ter i området finner du på farila.se .

Mat: I Färila finns fler matställen och livsmedelsbutiker med ett stort utbud.  
Du hittar utförlig information på farila.se.
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Bron över Snasbäcken

Utsikt över Storedan, Knutnäsudden

(forts)  
Leden löper längs en åkerväg nära Ljusnan. 
Efter 500 meter passeras bron över Snasbäck-
en. Gå försiktigt över bron den kan vara hal 
i fuktig väderlek. Vid bron finns flera bäver-
fällda träd och längs denna del av Ljusnan 
finns goda möjligheter att få se bäver. Ytterli-
gare 500 meter efter bron viker leden av från 
Ljusnan i en 90 graders vänstersväng, och du 
följer återigen en åkerväg och en smal bilväg 

ungefär 500 meter som  går uppåt mot Färilasågen. Passagen längs sågverksområdet är 
ungefär en kilometer lång med en rastplats på mitten.  
Du kommer fram till en väg där du viker först åt vänster och efter 30 meter åt höger. 
Ett vackert beläget ställe, Kustibacken, passeras. Där är utsikten över Ljusnan fan-
tastisk. Husen är ditflyttade och flera hundra år gamla. Den som skapade stället var 
kotknackare Andersson känd över  hela Sverige. Idag finns här en trevlig loppis och 
antikaffär. Härifrån når du enkelt landsvägen tillbaka till Färila, speciellt om du ställt 
en bil vid Kustibacken, eller passat in din tur så du kan åka tillbaka med Los eller 
Svegsbussen (buss nr 82 från Los med hållplats korskrogen se X-trafik: www.x-trafik.se 
och nr 56 från Sveg se www.lanstrafiken-z.se). 
 

2.  Kustibacken- parkeringen vid Knutnäsudden. 
Relativt lättgången 2,5 kilometers promenad,  50 min.
Sträckan löper mycket vackert längs Ljusnan hela vägen. Strax efter Kustibacken ligger 
många stormfällda träd efter tromben 2010. Stigen leder nerför en backe mot en liten 
bäck med relativt blöta omgivningar. Över området vid bäcken leder två broar.  
På andra sidan sitter en skylt som berättar om den rödfärgstäkt som färgar bäckvattnet 
rött. Promenaden löper sedan på en vacker tallmo med  lingon. Där stigen viker av 
mot vänster i en 90-graders sväng ligger en jättestor bäverfälld asp i slänten ner mot 
Ljusnan. Ytterligare en liten bäck passeras på en spång när man nått fram till Ol-Ols-
holmen. Backarna ned och upp från bäcken är relativt branta.
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Make your reservation and call us  
Tel: 0651 767093  Mob: 072 7283192  
www.hovravandrarhem.com

to rest and relax after a  
long trip in our B&B or Vandrarhem.  
Refreshments, Lunchbox, Icecream 
and typical Swedish “Fika”.

We welcome you
(forts)  
I branten finns rep som stöd. En väg ut mot 
84:an passeras innan man når övre änden 
på Ol-Olsholmen där det står en informa-
tionsskylt som berättar om holmen.  Från 
holmens nordände är det 500 meter fram 
till en punkt där stigen delar sig. Flottarsti-
gen svänger skarpt åt vänster. Stigen rakt 
fram vid delningspunkten leder till spetsen 
på Knutnäsudden. Vid älvstranden  ligger 
ett gapskjul med eldstad. Här är det bra 
harrfisket se www.farilafiske.se. En annan 
bra länk för fiske i Ljusnan är www.flug-
fiskemellanljusnan.se. En knapp kilometer 
efter vänstersvängen ligger en rast och par-
keringsplats vid Storedan, en lugnare delen 
av Ljusnan med en ö som syns ifrån denna 
utsiktsplats. Vid storedans rastplats finns 
bänkar och bord och härifrån når man 
enkelt riksvägen och buss nr 56 från Sveg 
se www.lanstrafiken-z.se. Du kan också ta en promenad längs gamla riksvägen (där i 
stort sett ingen trafik går) tillbaka till Korskrogen och ta Losbussen, buss nr 82, tillbaka 
till Färila (se www.x-trafik.se) 
 

3. Parkeringen vid Storedan – Forsänget. 
Bortsett från första branten en lättgången knappt 2 kilometer lång sträcka, 40 min.
Leden viker skarpt till höger och rundar rastplatsen vid Storedan. Strax bortom Knut-
näsudden kommer en brant nedgång. Stigen går efter 350 m ut till ytterligare en udde 
i Ljusnan med rastmöjligheter.  Leden slingrar längs Ljusnan tills den når Edsbäcken 
som är ganska djup och bred. Bron kan vara hal i fuktig väderlek så tag det försiktigt.  
Strax efter Edsbäcken kommer Flottarstigen fram till en åker. En bit in vid åkerkanten 
finns en orange markering på en stor björk. Där viker leden av ner till Ljusnans strand 
som den följer under några hundra meter. Leden viker av från älven i en tvär vänster-
sväng efter c:a 300 meter. Stigen i skogen svänger efter 200 meter tvärt åt höger och når 
Ljusnan igen efter knappt hundra meter. Leden går återigen nära Ljusnan.  
Till vänster ligger en gammal skjutbana. Efter drygt 300 meter når Du  
Forsänget som erbjuder en naturskön rastplats med bra Harrfiske.  
         Här går också en väg upp från Ljusnan till väg 84.
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Gapskjul och grillplats nedströms Håvrahällan.

Bron över Vågen

4. Forsänget - Håvrahällan
5 km, 1,5h.  
Sträckan är naturskön och lättgången utan några kraftigare branter. 
Strax efter Forsänget passerar du först nära en stuga och sedan ytterligare 3 stugor. 
Längre fram kommer du till en tarm av Ljusnan som kallas Vågen. Här finns en kraftig 
brokonstruktion som gör att du även i högvatten tar dig fram.  Efter några hundra 
meters vandring passerar du ytterligare en stuga och når en liten väg som du följer 
hela vägen upp till ”Stranna”  (Strand-
holmen på kartan). Från Stranna går 
en väg upp till väg 84.  Leden är nu 
mycket lättgången först längs en väg 
sedan en tydlig stig med många trevliga 
rastställen. Något hundratal meter från 
Stranna, på högersidan om vägen, kan 
man hitta en originell och bland myko-
loger berömd vår - försommarsvamp, 
bombmurklan. Lokalen är markerad 
med en skylt. När vägen slutar löper 
stigen nära Ljusnan med vacker utsikt. 
200m norr om Lindströmsholmen finns 
en fin rastplats på en häll (”Pissinghäl-
lan”) i Ljusnan. När leden närmar sig 
Håvrahällan är den mycket lättgången 
och vacker. Vandrarens lön vid fram-
komst till Håvrahällans rastplats är ett 
gapskjul, en grillplats och själva hällen 
ute i forsen. Den ligger uppströms 
grillplatsen och är en inbjudande plats 
att sitta och kontemplera på. 
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5. Hovrahällan-Skytesvallen. 
5 km , 1,5 h. 
Lättgången utan högre backar
Mellan Hovrahällan och Brännholmen är en-
dast flugfiske tillåtet, denna älvdel skyddas 
för att ge ett uppväxtområde för harr.  
Leden löper först längs en liten väg c:a 
500 meter till ett vackert rastställe med 
grässluttning ner mot älven. Efter en 
liten stuga passerar man spången över 
Pigbäcken. Stigen lämnar älven en 
kortare sträcka och två mindre spånglösa 
bäckar passeras. Leden når åter älven 
och går naturskönt alldeles intill. Stigen 
passerar intill stugan Holken. Efter ”Sand-
bergsladan” finns en smal spång över ett våt-
område. Leden följer älven och det finns flera fina 
rastställen mitt emot holmarna i Ljusnan. Mitt emot 
Oppigårdsholmen rundar leden ett ”bäver-plocke-pinn”. Klippan mitt emot överändan 
av Brännholmen är ett vackert rastställe.  Stigen är sedan nydragen en bit från älven 
och är spångad över ett relativt blött område. Efter en skarp högersväng närmar man 
sig åter älven och stigen blir tydligare i lättgången och vacker terräng. Vid Skytesåns 
utlopp i Ljusnan svänger leden brant vänster och passerar en mindre stuga och ett litet 
gärde. Över Skytesån går en bro. Vandringen fortsätter längs Skytesån i vacker lövskog. 
Vid ett stigskäl skymtar man en livboj till höger. Stigen åt höger leder ner till ett fint 
rastställe vid Ljusnan där det också är en badplats. Från stigskälet följer man en liten 
väg upp till Skytesvallen som man passerar igenom. På Skytesvallen kan man sommar-
tid fika och köpa glass eller hyra en övernattningsstuga (se kartan för mer info). Från 
Skytesvallen går en väg upp till 84:an.

Stigen vid Kölströmmen 
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Stigen vid Kölströmmen

rad flottarbåt ligger en fin rastudde vid 
Ljusnan. Ytterligare två kasserade båtar 
ligger nedanför en liten koja som knappt 
syns. Mitt emot Faktorsholmen ligger 
ett gapskjul intill älven. Vid övre ändan 
av Faktorsholmen går en stig snett bakåt 
upp mot en vändplats till en skogsbilväg 
som passerar Skytesvallen. Stigen passerar 
över ett hygge och går över en gles tallmo 
50 meter från älven. Du går sedan nära äl-
ven. Avstickare leder ner till älvfåran med 
fina fiskeströmmar. Efter Dombäcken går 
stigen uppåt mot Kölströmmens rastplats. 
Backen är lång och höjdskillnaden stor. 
Stigen går på brinken med hänförande 
utsikt under 200 meter. Leden passerar 
rastplatsen där det finns bänkar, bord och 
toa.  Här finns informationsskyltar om 
flottningen i Ljusnan och Naturvårdsom-
rådet.

7. Kölströmmen - Kasteln
2,2 km, 40 min.
Detta är nog Flottarstigens mest natursköna del. Dock är nedgången från Kölström-
men rätt krävande. Här finns flera fina rastställen med vackra naturscenerier. Bortsett 
från nedgången är leden mycket lättgången och torr. Den som inte tror sig om att gå den 
branta stigen ner kan  följa privatbilvägen ner till vänster (ansiktet mot älven) runt bom-
men. Följ sedan leden åt höger för att komma ut till gapskjulet.
Den kraftiga sluttningen mot älvkanten börjar vid rastplatsen och nedgången är brant. 
Nere vid älven följer stigen nära kanten. Ett vackert placerat gapskjul med eldstad 
ligger längst ut på udden. På andra sidan älven mitt emot gapskjulet ligger en av 
Ljusnans längsta och mest imponerande stenkistor från flottningsepoken som pågick 
från 1850-talet till 1967. Flera rasthällar och fina rastplatser passeras på leden upp till 
Kasteln. Efter drygt 1,5 km kommer en relativt brant inte alltför lång uppförsbacke. Le-
den går förbi ett litet hus och en väg går ut till 84:an. Stigen löper sedan över en tallhed 
med lingonris högt ovanför Ljusnan innan den passerar genom sly fram till ytterligare 
en stuga. Här går ytterligare en väg ut till 84:an.

3,5 km, 1 h.
Sträckan är relativt lättgången. Underlaget 
är torrt och alla småbäckar går att kliva 
över. Enda större ansträngningen kommer 
i slutet när stigen går upp mot Kölström-
men i en inte alltför brant backe.
Leden följer en liten väg i 500 meter till 
ett äldre hus. Stigen går tvärs över ängen 
vid huset. Strax efter huset passeras en 
bäck. Stigen löper sedan längs älven. Här 
ligger många bäverfällda och  vindfällda 
träd. Stigen är dock tydlig, lättgången och 
går nära älven med vacker utsikt.  
Strax efter att leden passerar en kasse-

6. Skytesvallen - Kölströmmen
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8. Kasteln-Lassekrog
3,3 km, 1h.
Avsnittet är relativt krävande med den 
branta nedgången mot älven vid Kasteln. 
Efter c:a 800 meter kommer ett fuktigare 
avsnitt. Stigen har här spångats med 
halvstockar som är mycket hala vid våt 
väderlek. Den som vill gå sträckan men 
undvika branten ned startar lite längre 
norrut där skylten Kasteln pekar ner mot 
älven 
Efter stugan vid Kasteln går stigen 
brant ner mot Ljusnan där den går 
nära älven med vacker utsikt.  Efter 500 
meter kommer två inte alltför krävande 
stigningar. En igenvuxen drivningsväg 
går ner till Ljusnan. Stigen är ganska 
otydlig och löper ovanför Ljusnan men 
på brinken med utsikt över älven. När 
du  åter når älven passeras en stuga på 
skogssidan. Vägen upp är bommad. Vid 
vägens början nära väg 84 finns dock en 
parkeringsplats. Från 84:an pekar skylten 
Kasteln. Detta är också en lämplig start 
eller slutpunkt. Drygt 50 meter efter 
stugan börjar sträckans och Flottarsti-
gens blötaste del. Här går en elledning 
över älven och det ligger ett litet gapskjul 
omgivet av  fina hällar i Ljusnan. Stigen 
passerar ett relativt långt blötområde 

i en myrkant. Gammelskog och kortare 
sträckor med myrkanter och blötsträckor 
avlöser varandra. I Ljusnan finns många 
fina rasthällar under hela sträckan. Leden 
avslutas med en 100 meter lättgången 
stig som når trätrottoaren vid Lassekrog. 
Orangea märkningen följer stigen upp 
från trätrottoaren där den passerar en 
vackert uppbyggd rastplats med härlig ut-
sikt. Vandraren bör dock följa trätrottoa-
ren (c:a 300 meter lång) som är en sevärd-
het. Här finns också en rastplats med bord 
och bänkar med härlig utsikt över älven. 
Efter trätrottoaren ligger ett gapskjul med 
eldstad vid Hoppströmmen och här går 
en välhållen väg upp till Lassekrog som 
erbjuder både mat och logi (se kartan). 

Färilarådet verkar för bygdens framtid. 
www.farila.se

”Ett av våra pro
jekt syftar till att 

bygga attraktiva vandringsleder.”
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Utsikt från rastplats på trätrottoaren.

9 Lassekrog-Laforsen
3,5 km drygt 1h.
Sträckan är en av de mest lättgångna. Enda svårigheten är en relativt enkel nedgång mot 
Långtjärnsbäcken  Vandringen är annars torr utan kraftiga branter. Från gapskjulet vid 
trätrottoaren i Lassekrog går stigen rakt ned mot Hoppströmmen. Vid älven viker den 
skarpt åt vänster och passerar nedanför ett hus där Lassekrog placerat en badtunna. 
Stigen är tydlig under de första 2,4 kilometrarna. Efter c:a 600 meter går leden uppe 
på älvbrinken under några hundra meter. När man åter kommer ner till älven är det 
sandbotten och kanske badmöjligheter.  

Tel: 0651-80151 Mobile: 073-35 36 501 
GPS coordinates: N61° 56.196´ E015° 25.026´ 

www.wildlifesweden.se
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aforsens kraftverk byggdes 
1953 då södra norrlands högsta 
vattenfall med 22 meters fallhöjd 
tystnade. Här hölls fram till 

andra världskriget pingstfester som 
samlade enorma människomassor.  
På andra sidan älven ligger Rövargrot-
tan ute i den numera nästan torrlagda 
norra älvfåran. Vägbeskrivning till 
Rövargrottan och mera information om 
den och andra sevärdheter i Färila finns 
på www.farila.se.  
Från 2007 pågår en utgrävning av en 
över 9000 år gammal stenåldersboplats 
vid Laforsen.  Man har hittat skärvor av 

ben och av verktyg. Boplatsen tros vara 
över tjugofemtusen kvadratmeter stor och 
har fungerat som tillfälligt boende för över 
200 personer som till stor del levde av lax-
fisket (Ljusdals kommun: www.ljusdal.se)

L

9 Lassekrog-Laforsen
Leden går sedan återigen uppe på 
älvbrinken under en lång sträcka (800 
meter) ibland 100-150 meter från älven. 
Ett hus passeras där leden går nydragen 
på en stig som knappt syns. Efter huset 
går stigen på en gammal drivningsväg 
där det är lättgånget fram till kraftled-
ningsgatan. Rakt fram går här Pilgrims-
leden som en vandrare på Flottarstigen 
inte ska följa. Leden på broschyrens 
karta visar hur Du ska gå. Från det 
sista ledmarkerade trädet i kanten av 
kraftledningsgatan löper leden svagt åt 
höger längs kanten på branten utan att 
gå ned i sänkan. Efter ett 30-tal meter 
syns åter stigen som här markerats med 
stolpar. Stigen löper sedan lättgången 
på skrå under kraftledningarna ned 
mot Långtjärnsbäcken. På andra sidan 
Långtjärnsbäcken viker leden av åt höger 

c:a 20 meter ifrån bäcken på ett knagg-
ligt stenunderlag. Man når så småning-
om en parkeringsplats.  
 
Åt vänster leder vägen upp till Ram-
sjövägen. Leden följer istället vägen en 
bit åt höger och efter en skarp sväng åt 
vänster leder den fram till det ställe där 
vattnet som passerat kraftverket kommer 
ut. Du passerar förbi själva utloppet på 
en smal stig, men där finns ett bra staket 
och en ledstång att hålla sig i. På andra 
sidan går en röjd stig i en igenväxt väg. 
Leden följer vägen som går nära älven. 
Den kantas på flera ställen av stenmurar 
och betongmurar och känns allmänt 
hemlighetsfull… Fortsättningen är en 
spännande vandring under Laforsbron 
fram till parkeringen vid kraftstationen. 
Här finns lite högre upp i backen ett 
bord och bänkar. 

Kraftverksdammen i Laforsen 
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