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Trolska skogar 
och hissnande

utsikter 

Drömmer du om slingrande  
skogsstigar, mytiska platser 
eller hjortronfyllda myrar?

Vandring 



Här hittar du 14 stigar i olika längder. De flesta stigarna är ursprungligen fäbod- 
stigar eller torpstigar. Vill du se utsikten över dalen från olika vinklar, rekommende-
rar vi utsiktsbergen Burberget, Kamsåsen eller Lövbergskyrkan. 
Centrala Ljustorp är det området av Ljustorpsån dalgång som är den gamla 
jordbruksbebyggelsen med utmarker. Här kan du uppleva utsiktsplatser som 
människor njutit av under århundraden och vandra  på samma stigar som 
fäbodjäntorna när dom barfota bar hem mjölk och ost från fäbodarna.
Du hittar natur med minnen från gårdagen såväl som spår av dagen aktiva 
verksamheter. I hela skogsområdet löper det gamla bondesamhällets viktigaste 
infrastruktur i form av stigar som lett människor till varandra. 

Våra stigar

Här hittar du 10 stigar som delvis går inom eller passerar genom några av 
området naturreservat. Vill du uppleva så mycket som möjligt av Lögdö vild-
mark rekommenderar vi Lögdö vildmarksstig på 13 kilometer.

Lögdö vildmark  på 50 000 hektar ägs av SCA och är idag ett aktivt 
skogsbruk dvs här sker avverkningar såväl som naturvårdsbränningar. 
Området är vidsträckt med storslagen skogsmark, sjöar, tjärnar, åar och 
bäckar. I denna vildmark kan du förutom att vandra även fiska, paddla, 
plocka bär, svamp och uppleva en storslagen natur inte långt från tätor-
ter som Sundsvall och Härnösand. 

Här hittar du naturreservaten: Örasjöbäcken, Fageråsens, Rigåsen, 
Korstjärnsmyrarna, Storbacken och Västanåfallet. Naturreservat är den 
vanligaste formen för att skydda naturområden och de kan bildas för att 
bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmil-
jöer och arter eller för att tillgodose behovet av områden för friluftsliv.

Centrala Ljustorp

Lögdö vildmark

Vi har 260 km vandringsmöjligheter fördelat 
på 37 produktblad med historiska vandrings-
stigar. Vi har röjt med varsam hand för att 
minimera påverkan på naturen och omgiv-
ningen. Vi erbjuder dig att komma närmare 
naturen och kulturhistorien. I området finns 
åtta naturreservat och ett kulturreservat med 
olika inriktning, naturtyper och upplevelser.
Hemsida - www.ljustorpsvandring.se 

 



Här hittar du tio stigar i olika längder. Vill du på en kort sträcka se så mycket som 
möjligt av Mjällådalens särart rekommenderar vi Höglandsbodarnas nipstigar på 
1,5 till 3 km beroende på dina val. Vill du se området ordentligt rekommenderar vi 
att du avsätter en eller två dagar och går Mjällådalen runt på 14 km.

Mjällådalen är ett kuperat, men lättillgängligt område efter väg 331 som lig-
ger i östra delen av Ljustorp. Här finns Mjällån som genom årtusenden mejslat 
fram ett unikt landskap i den mjuka mjälan, som ursprungligen skapades av 
dels Alnövulkanen och dels istidens Faxälv. 

Eftersom dalgångens terräng försvårar användandet av moderna skogs-
maskiner har området bedrivits med lågintensivt jord- och skogsbruk. Det 
kombinerat med en i övrig låg exploateringsgrad har skapat ett område med 
utpräglad vildmarkskaraktär. Läget och den djupa och smala dalen med sin 
aktiva och oreglerade å har skapat förutsättningar för en mångfald av både 
växter och djur som vi alla kan njuta av. 

Här kan du uppleva två områden med flera små stigar. Här finns Lögdö naturstig 
som berättar om skogen, fiskestigarna och stigarna vid Masungsgrundet som visar 
både på deltat och områdets särart.

Lögdö bruk anlades 1685 av Erich Theet, häradshövding i Medelpad. 
Tillsammans med flera intressenter ansökte han om tillstånd att uppföra 
en masugn och en stångjärnshammare i Lögdö. Samhället som växte upp 
kring bruket var till stor del självförsörjande med ett betydande jordbruk 
och egen lanthandel. I centrum låg herrgården tillsammans med kyrkan, 
skolan, jordbruksbyggnader och tjänstemannabostäder. Området är idag 
ett kulturreservat och många delar av miljön är bevarade. 

Lögdö bruk påverkade närområdena och skogen bland annat genom sitt stora 
behov av träkol, vilket skapade mänger av kolmilor som vi ser spåren av idag. 

Mjällådalen

Vandringskarta och guide

Lögdö bruk

Känner du att du behöver mer stöd och hjälp för att komma ut i skogen. På vår 
hemsida kan du dels ladda ner produktblad med information och karta över de 
flesta stigarna. Sen kan du köpa vår vandringskarta och även boka en egen guide 
som tar dig runt i området. Nya/uppdaterade produktblad kommer löpande.

 
Vandringskarta
Kan köpas på vår hemsida, på 
Ljustorps Handel och på turist-
byråer i området.

Pris: 100 kr

 
Egen guide
Vi är medlemmar i en lokal guide-
förening där du kan hitta våra 
kunniga guider.
www.timraguide.se



Boende nära och efter våra stigar
Timrå och Ljustorp erbjuder många olika boendealternativ 
och du kan lätt hitta det som passar just dig.

Hotell: 
Söråkers herrgård: 060-408 40 (utanför området)

Vandrarhem:  
Lögdö Herrgård vid Ljustorpsån: 070-673 90 15 
Bo på Hästgård Västanåfallet: 0611-320 48

Bed&breakfast 
Lövbergs B&B, Ljustorp: 070-660 82 40

Stugor 
Ljustorpsåns fiskestuga, 2 personer 
3 stugor i Lögdö vildmark, 4-6 personer per stuga 
Torp i Västerbacken, 4 personer 
Torp i Mjällådalen, 6 personer 
 
För mer information om stugor och bokning kontakta 
Lantnära boende på hemsida: www.lantnaraboende.se 
eller telefon 060-12 30 40 

Producerad 2015 av projektet GPS i naturturism, samarbete mellan Timrå 
naturskyddsförning, Ljustorps Hembygdsförening och Sockenförening.

Väg 331

Lögdö vildmark

GPS-koordinater för centrala Ljustorp  
(Ljustorps Handel)
WGS84   N 62º 37’ 7,014”   E 17º 20’ 25,6524”

Mjällådalen

Lögdö bruk

Centrala Ljustorp

Hitta till oss

Väg 331 mot 
Sollefteå

Mot Liden

E4:a Norr
     mot 
Härnösand

E4:a syd mot 
Sundsvall


