
Glimtar från 
naturen i Ockelbo 

 

‐ UPPTÄCK PÅ EGEN HAND! 



Ockelbos natur  

– från rövarnäste till utflyktsmål 
 

Smultronstället i Gästrikland. 
Så lyder Ockelbo kommuns slogan. 
Under många sekler skulle en sådan beskrivning av 
Ockelbo med omnejd inte ha kunnat vara mer 
missvisande. En stor del av området som ryms inom 
kommunens gränser hör till Ödmården – 
som tidigare också var just - den öde skogen. 
Blotta tanken på denna otämjda vildmark full av rövare 
kunde få håren att resa sig på de flesta. 
Men sedan dess har det förstås hänt en del. 
 
Rövarna är borta ur skogen och en sammanställning av 
skyddsvärda områden har för första gången nedtecknats 
i form av ett naturvårdsprogram för Ockelbo kommun. 
Alla dessa fina och värdefulla platser ryms inte i den här 
broschyren. Men vi bjuder på några glimtar.  
 

 Välkommen att upptäcka! 
/Bygg och Miljö 

PS. Tänk på allemansrätten och föreskrifter för reservat 
när du vistas i naturen. 
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Rönnåsen  
Många tar sig upp till Rönnåsen för att fika i Frilufts-
främjandets stuga och njuta av den milsvida utsikten 
över Testeboåns dalgång, Bysjön och Ockelbo samhälle. 
Vid klart väder syns Norrsundet, Gävle och havet vid 
horisonten.  
 
 Rönnåsen bjuder även på sevärdheter som vacker natur 
i nyckelbiotoper, klapperstensfält och grottor. 
Det ena klapperstensfältet ligger vid sidan av vägen på 
väg upp till stugan och det andra når man om man följer 
stigen bakom huset. Ett klapperstensfält är ett öde sten-
landskap som visar hur högt kusten gick en gång. 
En nyckelbiotop är ett område som har mycket stor 
betydelse för växt- och djurliv. 
 
 Ingen björn i grottan 
Gillar du lätt klättring? I så fall kan du ta dig till Björn-
grottan som ligger en bit nedanför branten bakom 
Rönnåsstugan. På vägen ned finns varken stigar eller 
skyltar, så du kan få leta bland grottorna för att hitta den 
största av dem alla; Björngrottan. 
Numera verkar grottan vara björnfri.  

LÄGE: Från Ockelbo kyrka följ skylten Rönnåsen, ca 7 km. 
 
SERVICE: Det går att parkera vid stugan. Försäljning av fika 
viss tid under sommarhalvåret. Vindskydd med grillplatser. 
Gästrikeleden går förbi. Skoterled, slalombacke och pulkabacke 
finns också. Stugan hyrs ut av Friluftsfrämjandet. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Ol-Larsbergen, Häståsen och Rönnåstjärn. 





Ol-Larsbergen 
Den som tar sig upp för blåbärsbranten mellan 
Rönnåsen och Häståsen kommer upp på någon av 
Ol-Larsbergens getryggsåsar. 
En getryggsås är en rullstensås med skarpt ryggkrön 
och branta sidor. Formationen bildades när inlandsisen 
smälte och drog med stödjande grus och sand från 
åsens sidor.  
 
 Här slingrar sig stigen fram mellan tallarna. 
Färden går upp och ned för mjuka kullar, vilket bjuder 
på en trevlig vandring. Stundtals kretsar stigen runt en 
mossbeklädd sänka, som med lite fantasi kan liknas vid 
en kittel. Kanske var det här som trollen lurade till sig 
pojken Olof från Ulfsta by? 
 

 Vem var Ol-Lars? 
En sägen berättar att området fått sitt namn efter en 
bergtagen gosse vid namn Olof. Han ska ha blivit 
trollens rov efter att hans mor mjölkat ihjäl en trollko. 
Pojken kom bort när han plockade blåbär, något som 
inte tycks ha avskräckt nutida bärplockare. 
Här är det många som får korgen full. 

LÄGE: Ca 6 km väster om Ockelbo. Från Ulvsta: Från Ulvsta 
friluftsgård, följ Rönnåsvägen ca 3,5 km. 
 
SERVICE: Det går att parkera nedanför åsarna. Delvis uppkörd 
stig norrut upp på åsarna, väl uppe är stigen markerad. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Rönnåsen Liss-Tansen och Häståsen. 





Häståsen 
Det är först när man kommer upp till det gamla brand-
bevakningstornet som man inser att Häståsen faktiskt är 
ett berg. Den drygt 1,5 kilometer långa vandringen 
genom skogen har varken krävt någon klättring eller 
avslöjat vyn över landskapet. 
Nu avtecknar sig plötsligt grannbergen och skogarnas 
djupblå konturer i horisonten. 
Bäst ser du naturligtvis om du klättrar upp i tornet.  
 
 I Sverige användes brandbevakningstorn fram till 
början av 1960-talet. 
 

 Kan bränder ge blomster? 
Många växter och insekter är beroende av skogs-
bränder. En del av dem kan ligga hundratals år i marken 
i väntan på en brand för att gro. 
Förr i tiden brann skogen ungefär vart 70-100: e år. 
I dag har vi ett effektivt brandförsvar, vilket är bra på 
flera sätt. Men den biologiska mångfalden minskar. 

LÄGE: Ca 8 km väster om Ockelbo. Från Ulvsta: följ Rönnås-
vägen ca 3,5 km, sväng därefter till höger och följ vägen till 
Åbergs fäbodar.  
 
SERVICE: Skylt vid Åbergs fäbodar, Gästrikeleden, raststuga, 
grillplats, utkikstorn, skogskälla efter leden. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Ol-Larsbergen, Åbergs fäbodar och Rönnåsen. 





Jädraån 
Hur en sådan vacker å som Jädraån fått en svordom 
som namn är oklart. Det är svårt att hitta något i 
området som är värt att hytta med näven åt. 
Möjligen kan nedrasade informationstavlor på natur- 
stigen förtjäna en mörk blick.  
 
Ivanstjärnheden-Jädraån är av riksintresse för naturvård. 
Ån slingrar sig fram genom en ravin i ett isälvsdelta. 
Deltat är ett landområde som bildats av avlagringar 
strax intill en mynning där en isälv hade sitt utlopp 
under istiden. Ravinen är en dalgång där ett vattendrag 
har eroderat ned i lösa avlagringar. Resultatet är mycket 
naturskönt. Vandra längs ravinkanten i höjd med 
trädkronorna så får du se! Följer du stigen ned till ån 
kan du få syn på utter och bäver. 
 
 Något att svära åt? 
Några som möjligen svurit en del längs ån är flottare. 
Detta var ett farligt yrke där man var tvungen att kliva 
ut på timret i ån för att lossa på stockar som fastnat. 
Många flottare drunknade. 

LÄGE: Jädraån rinner bl.a. förbi Jädraås. Naturstigen har sin 
början intill vägen som går mellan Jädraås och Järbo, ca 5 km 
från Jädraås. 
 
SERVICE: Markerad naturstig, bänkar och rastplatser. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Jädraås bruk, fångstgroparna i Jädraås och 
Jädraås-Tallås järnväg.  





Sidbohällskogen 
Om det är välsignelser från Svenska kyrkan som fått 
träden i Sidbohällskogens att bli så gamla kan vara 
osagt. Men klart är att detta kyrkoreservat skyddats från 
avverkning och skonats från bränder. 
Tillsammans med de speciella markförhållandena med 
torvbildning och näringsbrist som råder på platsen har 
förutsättningarna för hög ålder varit goda. 
 
De flesta tallarna i området är 200-250 år gamla, men 
många är upp till 400 år. Det äldsta exemplaret började 
gro redan 72 år innan Gustav Vasa föddes. 
Idag är trädet 584 år gammalt.  
 
 Hur gammal kan en tall bli? 
Det finns ingen säker uppgift på hur länge en tall kan 
leva, men i Sidbohällskogen finns troligen det äldsta 
kända trädet i Gästrikland. Du känner igen en äldre tall 
på det blockliknande mönstret på stammen, så kallad 
pansarbark. 

LÄGE: Ca 6 km öster om Medskogssjön. 
 
SERVICE: Informationstavla vid vägen bredvid området. 
Plats att parkera bilen längs vägen.  
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Oslättfors, Testeboån och Testeboåns naturreservat. 





Sendberget (Vallsbo) 
Sendberget är ett härligt strövområde för alla som vill 
uppleva skog och mark. Sendbergsvägen kantas av en 
uppsjö ingångar till gamla by- och fäbodstigar, vars 
sammanlagda sträckning är omkring tre mil. 
De flesta stigarna är tydligt markerade och på sina håll 
löper de ihop med Gästrikeleden och även Björnspåret i 
Åmot. Besöksvärda ställen längs stigarna är bland annat 
utsikten från Flaggberget, Gammelåstjärn där man kan 
fiska och den fina skogen i biotopskyddet. 
Om du har tur kan du få syn på lavskrikor. 
 
 Fika under gammeltallen 
Den gamla tallen på Skallmuren är också värd ett besök. 
Vik av från vägen och följ skylten ”Skallmuren” in i 
skogen. Gå längs snitslingen fram till myren. 
Fortsätt förbi älgpasset och snedda över myren. 
Du hittar den bugande gammeltallen lite undanskymd 
vid det bortre hörnet. En fin sommardag är det skönt 
med en fika på den solvarma ljungen under trädet – eller 
varför inte en kopp kaffe i älgpasset?  

LÄGE: Från Ockelbo: följ vägen mot Åmot ca 9 km. 
Vid Vallsbo ta höger in på Sendbergsvägen. 
 
SERVICE: Informationstavlor, markerade stigar, bänkar, 
vindskydd, grillplatser, skogskälla.  
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Vildmarksgalleriet med Älgparken, Mobydalen och 
Atelje Lars-Ors Konst & Trädgård 





Halvvägsmurarna 
Halvvägsmurarna är namnet på den våtmark som 
ligger halvvägs utmed den gamla vägen mellan  
Källsjön och Svartnäs. Förr i tiden tog sig bygdens folk 
hit och till andra myrar för att slå gräs och lagra det som 
extra vinterfoder. 
Det var vanligt att slåtterlador uppfördes på plats. 
Halvvägsmurarna är inget undantag. Sök noggrant och 
du hittar resterna av en liten byggnad som det växer 
varglav på ute på en av holmarna. 
 
Ta med kikaren! 
På myren trivs ett flertal fågelarter. Den som har med 
sig kikare kan få syn på bland annat trana, ljungpipare, 
tofsvipa, enkelbeckasin, gulärla och gluttsnäppa. 
Bästa tiden för fågelskådning är vid gryningen, 
då fåglarna stämmer upp i en ljudlig konsert för att 
hävda sina revir.  
 
Halvvägsmurarna är en av de mest skyddsvärda 
fågelmyrarna i nordvästra Gästrikland. Tänk gärna på 
ditt eget skyddsvärde innan du beger dig ut på myren 
sommartid genom att använda myggolja! 

LÄGE: Från Åmot: följ vägen mot Svartnäs, ca 13 km. 
Därefter går en skogbilväg upp till höger, följ den ca 2 km.  
 
SERVICE: Parkeringsmöjlighet efter vägen. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Brännholstjärnarna, Lustigknopp och Kölsjöån. 





Fornwij och Näsbacken 
På varsin sida av Bysjön i Ockelbo ligger Fornwij och 
Näsbacken, två lummiga strövområden med gravfält 
från järnåldern. På våren är platserna översållade av 
vitsoppor och senare liljekonvaljer. Hälsans stig löper 
längs sjön och har Fornwij i ena änden och Sjöbackens 
badplats i den andra. 
Näsbacken kan nås från cykelbanan vid Kuxagrillen 
efter Sundsbron, från Stenvägen och från Byvägen. 
 
Ett ovanligt gravfynd från Fornwij är två balansvågar 
med vågskålar och några vikter, något som troligen var 
gravgåvor till en handelsman. Under röjningsarbeten i 
Näsbacken 1992 hittades en järnbrynsten med runskrift 
på ena sidan. Texten var svår att tyda, men var kanske 
en magisk formel. 
 
 Ett riktigt smultronställe 
På en åkerholme, lite längre in på Näsbacken har 
studenter från trädgårdsmästarprogrammet plockat fram 
spår av en gammal trädgård och planterat smultron i en 
husgrund. Ät så mycket du vill! 

LÄGE: Centrala Ockelbo, öster och väster om Bysjön ligger 
dessa pärlor. 
 
SERVICE: Hälsans stig, bänkar, informationstavlor, vindskydd, 
grillplatser. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Ockelbo hembygdsgård (Pålsgården), Wij valsverk och 
Wij Trädgårdar. 





Kroksjö öga 
Kommunens reservat Kroksjö öga är ett bra exempel på 
hur en stor del av traktens skogar såg ut under lång tid. 
Särskilt på medeltiden var det känt att om man måste 
färdas genom den stora ödeskogen som skiljde Norrland 
från det övriga Sveariket behövdes beskydd mot rövare.  
 
 Reservatet är en fristad för växter och djur som en gång 
var vanligare inom Ödmårdens vidsträckta skogsland. 
Området har en rik förekomst av hänglavar, till exempel 
garnlav och violettgrå tagellav. 
Dessutom finns många andra ovanliga lavar så som 
lunglav, stuplav och korallblylav. 
 
 Öga mot öga med tjärnen 
Reservatet har fått sitt namn efter tjärnen Kroksjö öga 
som ligger mitt i det 141 hektar stora området. 
För att komma till tjärnen går du förbi Långsjön, som är 
på vänster sida när du kommer in i reservatet. 
Fortsätt cirka 200 meter och gå in på skoterleden. 
Gå runt Nedre Gäddtjärnen och fortsätt sedan ytterligare 
cirka 400 meter. 

LÄGE: Ca 6,5 km väster om Lingbo. 
 
SERVICE: Informationsskylt, parkeringsplats. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Stor- och Lillvrången, pelargranen vid korsningen till 
Grönviken, TjuvJans grottor vid Sagberg. 





Romsen 
Mellan Lingbo och Mörtebo ligger det variationsrika 
skogsområdet Romsen. Denna nyckelbiotop ger ett 
charmigt tilltufsat intryck. Stundtals ser det ut som att 
en jätte släppt ned ett plockepinn med omkullrasade träd 
lite varstans. Men det är inte svårare än att man klättrar 
över och går vidare. 
Området är mestadels lättillgängligt. 
 
 Över stock och sten 
Belöningen för att ta sig fram över stock och sten kan 
vara en fika på någon av de många platåerna, en stunds 
ro vid de två bäckarna, ett par nävar kantareller i den 
medhavda korgen eller att man hittar fram till någon av 
områdets kolbottnar. 
  
I Sverige användes kolmilor flitigt fram till omkring 
krigsslutet 1945. I milans botten lades ved som täcktes 
med jord, torv, gräs och sand innan man tände på. 
Processen gav träkol som användes vid järnframställ-
ningen i hyttor och bruk. Resterna av något som liknar 
en spis från en kolares koja finns i närheten av den ena 
bäcken. 

LÄGE: Från Lingbo kyrka: följ skylten Romsen, ca 9 km. 
Sväng sedan höger in på en mindre skogsbilväg och följ den 
ca 1 km. 
 
SERVICE: Parkering och delvis upptrampad stig. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Lappåsen, Näsudden vid Lingan och Lingbo Hembygdsgård 





Lustigknopp 
Med sina 402 meter över havet är Lustigknopp 
Gästriklands högsta berg. Berget är även den punkt där 
Gästrikland, Dalarna och Hälsingland möts. 
På toppen finns ett stenröse som märker ut positionen.  
 
Picknick på flinten 
Det brukar rekommenderas att man tar sig upp på 
Lustigknopp från Dalarnas sida, men det går även bra 
att parkera nere vid vändplanen efter Timsen och följa 
stigen upp. Sista biten kräver en lätt kraftansträngning, 
då det blir brantare och mjölksyran kan göra sig 
påmind. Väl uppe på bergets hjässa öppnar sig skogen i 
en glänta med mjukt, picknickvänligt gräs. 
Genom en öppning i skogen finns utsikt mot 
Vallåsberget och Bondsvedberget.  
 
Om du är sugen på att fortsätta vandra kan du följa 
stigen förbi rastplatsen och gå till Baståsen inne på 
Svartnässidan. 

LÄGE: Ca 8 km nordväst om Källsjön. 
 
SERVICE: Parkering vid vändplanen, skylt vid vändplanen, 
upptrampad stig upp på toppen.  
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Packamasbranten (ett av Bergviks skogs hänsynsområden), 
Timsen och Halvvägsmurarna. 





Gåsbäckens fäbodar 
Gåsbäcken är något så unikt som en nyuppförd fäbod. 
Visserligen har boningshuset och ladugården stått här 
sedan äldre tiders fäboddrift, men de övriga byggnad- 
erna är hitflyttade. Fäboden var övergiven innan den 
togs över för att ge mer bete åt kor och getter som har 
sin hemgård i närheten.  
 
 Ursprunget till fäbodar går tillbaka till förhistorisk tid 
och uppstod ur behovet av betesmark. Ett effektivare 
jordbruk med bland annat mer bete på markerna hemma 
gjorde att fäbodsystemet så gott som upphörde under 
första halvan av 1900-talet. 
 
 Många mular, många sällsynta arter 
I dag håller det äldre jordbrukslandskapet på att ersättas 
av ett landskap där i stort sett bara skogen och åkern 
lämnas kvar. Hagmark blandas ofta ihop med åkrar som 
betas, men naturliga hagar är en artrik naturtyp som 
betats i hundratals år - ibland längre. 
Växter som gynnas av bete och växter som utvecklats 
för att undgå hungriga mular blir allt mer sällsynta, 
liksom många arter på slåtterängar.  

LÄGE: Från Ockelbo: följ väg 303 mot Hagsta, ca 1,5 km. 
Följ sedan skylten Levande fäbod.  
 
SERVICE: Parkering, möjlighet till övernattning i härbre och 
stuga. Försäljning av getost, messmör och ägg. Tillgången kan 
variera. Ta gärna med eget fika. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Bodhans, Kolforsen och Ockelbo centrum 





Ljustjärn 
Ljustjärn är ett av kommunens många fina fiskevatten. 
Runt tjärnen finns inte mindre än nio timrade vindskydd 
där besökaren kan välja plats utifrån önskad vy över 
vattnet. Områdets många grillplatser kan lätt komp- 
letteras med korv, vänner och munspel.  
 
Här är det lätt att sjunka in i sin egen värld och drömskt 
betrakta flötet som guppande lägger sig till rätta vid 
näckrosbladen. Lika lätt är det att glömma bilarna som 
susar förbi på landsvägen ett par metspölängder bort. 
En fördel med att ha vägen så pass nära är att det är 
smidigt att svänga in vid de handikappanpassade 
vindskydden.  
 
Put and take 
Ljustjärn är ett så kallat ”put-and-take” vatten med 
inplanterad fisk. Om flötet sticker iväg under ytan är det 
regnbåge eller öring som nappar. Fiskekort kan köpas 
bland annat efter vägen, där det är svårt att missa alla 
skyltar för detta ändamål. 

LÄGE: Från Åmot: följ vägen mot Katrineberg, ca 7 km. 
 
SERVICE: Informationstavla, parkering, vindskydd, 
handikappanpassade vindskydd och bryggor, handikapp-
anpassad toalett, stuga för uthyrning. 
 
TIPS PÅ NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: 
Bruksslingan i Åmot, Björnspåret i Åmot och Masugnsdammen 
(badplats med naturstig). 



Vill du veta mer? 
 

Ockelbo Turistinformation 
0297-555 00, turism@ockelbo.se 
Besöksadress: Södra Åsgatan 30 
 

Kommunens hemsida 
www.ockelbo.se 
undersidorna Kultur & Fritid, Turism,  

länken Våra Byar (Åmot, Jädraås, Lingbo) 

 

Sendberget (Vallsbo) 
www.abyggeby.nu 
undersidan Vandringsleder 

 

Lustigknopp 
http://sverigestak.org 
undersidan Landskap/Gästrikland 

Naturvårdsprogram för Ockelbo kommun 

Naturvårdsprogram för Gävleborgs län  
 

”På klövjestigar genom Ödmården” 
En bok med vandring bland sägner och skrönor  
från stigmän till skogsfinnar 
(Woxberg 2005) 

www.oklagard.se

www.finnskogsriket.com 





Vill nån kuxä på nå fint, 
lär´n te Ockelbo färä. 
Ingen socken hä tror ja blint, 
kan föll finare värä. 
Bysjön ligger där så grann, 
minns du Perslundabackän, 
som e´ bru ho sto ve strann, 
gjord sä gränn för Rönnåsklackän. 

Byar ligger runt därom, 
som ett pärlstickä bälte. 
Berge´ höjer sä stolt bakom, 
som e´ segrande hjälte. 
Uti skogens orgelbrus, 
hör man trastarne sjunga, 
och om söndan täll Gudshus, 
gå båd gamla och unga. 

 
  
  

 Ur Ockelbovisan av O.D Lindvall 

OCKELBO KOMMUN 
Bygg- och Miljökontoret 
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