
GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall                          

Här får du uppleva en vandring med fl era hänförande utsikpunkter över Ljustorpsdalen. Stigen har en 

rejäl stigning, men det fi nns bänkar att vila på. Efter stigens gång fi nns också informationsskyltar om 

Ljustorps tidiga historia. Målet, förutom utsikspunkterna är ett mycket speciellt stenröse från bronsål-

dern som kallas Lövbergskyrkan. Du kan också GPS vandra efter stigen och här fi nns en geocache.
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Se och uppleva

Vandringsstig och arkeologistig med 

magnifi k utsikt efter stigen. Brons-

åldersröse/grav som är ca 3 000 år 

gammalt. Informationstavlor fi nns efter 

stigen. Vandringen bjuder på en fantas-

tisk utsikt över Ljustorpsdalen. 

Naturen du kommer att uppleva går 

under benämningen hällmarksskog. 

Hällmarksskogen är ofta, och så även 

här, opåverkad av skogsbruk under 

lång tid. Vilket gör att du kan se träd av 

olika ålderstyper och även färdigvuxna 

träd. Här fi nns ett aktivt tjäderbestånd 

och du kan se på träden att dom har 

fungerat som bete. Området erbjuder 

många möjligheter att uppleva vilda 

djur, då det är ett rikt djurbestånd.

Historia

Under bronsåldern gick en vik av havet 

upp i  Ljustorpsdalen. Den sträckte sig 

förbi nuvarande Ljustorps kyrka

Gravröset på toppen av berget är från 

bronsåldern ca 1800-500 f kr. Röset 

benäms Lövbergskyrkan eftersom ordet 

kyrka tidigare var en benämning för 

fornlämning. Under bronsåldern såg 

man havsviken hitom den nuvarande 

Ljustorps kyrka. Röset är ovanligt 

eftersom det ligger så högt. Detta kan 

tyda på att det förutom att det är en 

gravplats för en betydande person även 

är en revirmarkering eller någon annan 

form av signal. 

Kuriosa

Namnet Löverg kommer enligt sägen 

från det gamla ordet ”Löbbe” som 

betyder troll, så se upp på berget.

Vandringsbeskrivning

1. Lokalisera informationstavlan vid 

starten. Följ pilen och gul stig-

markering. Den första delen av stigen 

går över ett hygge som börjar växa upp. 

2. Du har nu kommit fram till själva 

hällarna på berget. Här hittar du den 

första informationstavlan om Ljustorps 

historia. Du går på stenhällarna och 

stigen svänger svagt åt vänster.

3. Fototillfälle. Vänd dig om här och ta ett 

eget vykort över dalen. Här uppe på häl-

lorna kan hitta den sällsynta, vackra växten 

Bergglim. Den är lågt växande och vit.

4 . Nu har du nått fram till nästa infor-

mationstavla om Ljustorps historia. 

Här har du också fantastiskt utsikt över 

dalen. Stigen svänger nu åt vänster, följ 

pilen och du passerar genom en ny 

stigning i ett skogsområde.

5. Nu är du uppe på toppen med en 

öppen plats, bänk för picnic och Löv-

bergskyrkans gravröse. För att komma 

till utsiktsplatsen fortsätter du runt 

gravröset på höger sida. Därefter ser 

du en pil där det står utsiktsplats. Följ 

riktningen och sväng lätt åt höger.

6. Nu är du på västra delen av Löv-

bergsåsen. Här ser du ut över 

Ljustorpsdalens västra dalgång. Byn 

som du ser rakt fram är Fuske.

I närheten här fi nns också   en geocache 

som ni kan söka rätt på. 

Lövbergskyrkan 
Vandringsstig, bronsåldersgrav och GPS-vandring
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Stenröset, Lövbergskyrkan    Fotograf: Lena Liljemark

Utsikt österut i Ljustorpsdalen på väg upp på berget vid punkt 4.                                     Fotograf: Lena Liljemark



  

  Vid start 

  30 minuter
  1,5 km
  

182 m ö h
  

Fornlämning  

Utsiktsplats

GPS vandring 

Se vandringsbeskrivning för beskrivning av punkterna

Parkering 62.64145 17.29738   

WP 1  62.64170 17.29706

WP 2 POI 62.64322 17.29980

WP 3  62.64371 17.30011

WP 4 POI 62.64442 17.29988

WP 5 POI 62.64514 17.29623

WP 6    POI 62.64552 17.29547

WP = waypoint = koordinatpositioner

POI = Point of interest = Något intressant

GPS koordinater angivna i WGS 84

För mer information om geocaching se: 

www.geocaching.com

Du kan hyra en färdig GPS med beskrivning  både för 

geocaching och GPS-vandring på Ljustorps handel.

Hitta 

Sväng av E4 vid avfart 

mot Bergeforsen. Följ 

väg 331 i drygt 4 km. 

Sväng vänster efter 

järnvägsbron mot 

Ljustorp. Följ väg 681. 

Efter ca 11 km sväng 

vänster vid skylt ”Löv-

berg”. Följ grusvägen i 

drygt 2 km. 

Vid skylt ”Lövbergs-

kyrkan” sväng höger 

och följ grusvägen till 

informationstavlan. 

Blockera inte grus-

vägen, när ni parkerar, 

den används av 

markägaren.

Startpunkt
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4 km E4

35 km Härnösand

4 km E4

23 km Sundsvall


