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Vandringsstig, kalottberg och magisk utsikt
Vill du få en magnifik utsikt över Röjesjön, så är det här stigen för dig. Utsikten från toppen är milsvid och
magnifik. Långt bort skönjer man Södra berget i Sundsvall och 100 meter under fötterna ligger Prästtjärnen som försöker locka till svanhopp. Röjesjön breder ut sig åt väster med Lagfors böljande åkermark i
bakgrunden. Stigen upp går genom vacker skog och över ett kalottberg med minnen från istiden.
Se och uppleva
Röjeknippen är en del eller topp av
Lomtjärnsberget. Leden börjar vid
den sägenomspunna Prästtjärnen där
Prästboställets fäbodar tidigare var
lokaliserade. Sen fortgår vandringen uppför ett kalottberg tills du når
toppen och utsikten. Röjeknippen
ligger 323 meter över havet och hittas
österut i förhållande till Röjesjön.
Historia
Stigen startar nära en av Ljustorps
gamla fäbodplatser, men passerar inte
själva platsen. Själva området där
stigen går har historisk varit en del
av människor vardagsliv dels genom
fäbodbruk, men också genom jakt.
Natur
Röjeknippen är ett kalottberg, det
innebär att berget varit ovanför
vattennivån. Kalottberg har en
skogsklädd topp och renspolade
hällar efter sluttningarna. Högsta
vattenlinjen i vårt område var 250
möh för 8000 år sedan. På vägen
upp finns områden med den, hos oss,
ovanliga växten Tallört. Tallört är en
ljungväxt som är utan klorofyll. Den
är en parasit med blekt utseende.

Klippblocket på toppen med Prästtjärnen i bakgrunden.

folk och skrammel med hinkar. Flera på toppen har du utsikt över Röjeshar hals över huvud lämnat tjärnen. jön och mot Lagfors by. Följ markering runt toppen innan du åter går
Vandringsbeskrivning
ner för berget.
1. Stigen börjar vi ingången till
Kronvägen efter Prästtjärnen. Stigen Faktaruta Fäbod
går genom en vacker skog med mak- Bönderna brukade fäbodar för att inte korna
skulle beta av de foder som skulle bärgas
lig lutning efter bergssidan.

2. Efter cirka en knapp kilometer
viker du svagt av åt väster.
Strax efter du börjat uppstigen
Kombineras med
Stigen är nära Kronvägen, som är en passerar man överbevuxna och renstig mellan Ljustorp och Indal, nära spolade hällar vid gamla havslinjen.
Röjeslingan och kan också kombine- 4. Stigen kommer upp på södra sidan
ras med ett bad i Röjesjön.
av bergets topp och här kan du också
Kuriosa
Prästboställets fäbodar låg på en
höjd intill Prästtjärnen. Här har i alla
tider berättats om allsköns spökerier
och att fäbodvallen återuppstår vid
midnatt på midsommarafton. Det har
berättats om råmande kor, pratande

Fotograf Lena Liljemark

hitta Tallörten. Man får en fantastisk
utsikt över Prästtjärn ovanför den
branta klippkanten. Vid kanten finns
också ett stort klippblock som berättats om genom tiderna. Många har
försökt att knuffa det nerför stupet,
men än står det där. Längre västerut

för vintersäsongen. Redan vid 12 års ålder
kunde flickorna börja arbeta som fäbodjäntor. Ägarens dotter eller gården piga skötte
ofta arbetet på fäboden. I deras arbete ingick
också att vakta efter björn. Då kunde det finnas en lillpiga på fäboden för att man skulle
klara av att både valla och vakta.
Fäbodpigorna hade arbetsamma dagar. med
att mjölka, kärna smör, koka vitost och
messmör. På lördagskvällen samlades ofta
traktens friare på vallen för att uppvakta
bodpigorna. Ofta avslutades kvällen med en
svängom i fäbodvallens gröna gräs.
Fäbodhusen var av timmer, små, låga och av
enklare beskaffenhet. Enkla fähus och lador
tillhörde varje fäbod.
(Materialet från Ljustorps Hembygdsförening.)
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Hitta
Sväng av E4:an vid
avfart mot Bergeforsen.
Följ väg 331 i 4 km.
Sväng vänster efter
järnvägsbron mot
Ljustorp. Följ väg 681.
Efter ca 11 km sväng
vänster vid skylt ”Lövberg”. Följ grusvägen i
cirka 2,5 km.
Vid skylt ”Röjesjön”
sväng vänster och följ
grusvägen till badplatsen ca 3,8 km.
Precis före badplatsen, sväng vänster följ
försiktigt en skogsväg
i ca 1,5 km. Du ser
startskylten på vänster
sida av vägen. Parkera
på höger sida av vägen
där Kronvägen går in i
skogen mot Indal.
Startpunkt

4 km E4
23 km Sundsvall

Röjeknippen

4 km E4
35 km Härnösand

Faktaruta

		

Vid startpunkten
Tur och retur ca 2 timmar
ca 3 km tur och retur
Högst 323 m ö h, stigning 107 m.
		 Fornlämning
Utsiktsplats

Höjdkurva
Mot Röjesjön
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