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ETAPP-
INDELNING
Den 70 km långa 
leden som går 
i en slinga runt 
socknen är indelad 
i åtta etapper. Alla 
börjar och slutar 
vid allmän väg. 
Detta underlättar 
för den som bara 
vill gå en etapp. 
En bil kan vid 
behov parkeras vid 
start och slut av 
etappen. 
Terrängen är 
kuperad men inte 
svår. På några 
ställen har den 
gamla stigen blivit 
allmän väg. 
Varje etapp är 
svårighetsgraderad 
med: 
L = lätt 
N = normal 
K = krävande

Välkommen till ARNÄSLEDEN
En KUL-TUR-LED genom Arnäs socken, familjevänlig, lätt att vandra. 
Den kan vandras i etapper i valfri riktning. Leden består av stigar och 
kärrvägar som förr band ihop byar och fäbodar med varandra och med 
socknens kyrka. Leden passerar jordbruksbygder, skogar, utsiktsberg, 
fiskevatten, fäbodvallar, badställen, grottor, kvarn mm. Övernattnings-
möjligheter längs leden finns i olika standard från enklaste vindskydd till 
campingstugor och fina platser för ett tält.

Foto av Siv Bylund och Carl-Henrik Jonsson 
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Kommunikation till leden
Arnäsleden går runt socknen i en slinga där var och en av de åtta 
etapperna börjar och slutar vid allmän väg.

Den som kommer med bil har många möjligheter att välja på 
eftersom leden på flera ställen korsar allmän väg. Ska bilen stå några 
dagar och du vill ha viss tillsyn på den kan du parkera på Mosjöns 
camping eller Puttoms golfbana. Platserna är märkta med P i etapp-
beskrivningen. Kommer du med tåg till Örnsköldsvik finns det dagli-
gen flera bussturer ut till Arnäsvall. Taxi kan också vara ett alternativ. 
Sträckan Örnsköldsvik – Arnäsvall är 5 km.

För tidtabeller och information om lokal- och landsortsbussar 
kontakta Din Tur Kundservice, tel 0771-100 110. 

Bra att veta
Golfspelare kan få sitt lystmäte tillfredställt på Örnsköldsviks GK:s 
18- håls golfbana, Puttom. Leden går igenom anläggningens service-
område. Telefon till kansliet är 0660-25 40 01. Där får du upp-
lysningar om öppettider. 

Fiskeintresserade kan mot fiskekort fiska i Långåkersjön, Lidböle-
sjön och Svartvattnet. På tel 0660-25 30 81 beställer du fiskekortet 
(etapp 2 och 3). 

I Torsbölesjön, Mickelsvattnet och Stybbersmarkssjön är det 
fritt fiske för vandrare (etapp  4, 5 och 6). 

Vid Mosjöns camping finns fiskekortsautomat för den som vill 
pröva lyckan och fånga inplanterad fisk (etapp 6). 

Strömsån (ca 1 km från leden) erbjuder också ett bra gädd- och 
idfiske, speciellt på våren(etapp 8) Det är SFK Storfiskarna som säljer 
fiskekort där på internet eller genom Lars-Åke Sjölund, Svartby, 
tel 0660-830 84.

Mosjöns camping
Året-runt-öppen camping och stugby med fiske, bad och  
säsongsservering. Tel. 0663-200 89. www.mosjonscamping.se 
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Etapper Längd Svårighet
1. Arnäsvall – Klingre motorbana, 9 km L  
2. Klingre motorbana – Lidböle fäbodar, 8 km N
3. Lidböle fäbodar – Utanlandsjö, 9 km N
4. Utanlandsjö – Torsböle, 7,5 km N
5. Torsböle – Stybbersmarks fäbod, 6 km N
6. Stybbersmarks fäbod – Tävra, 12,5 km N
7. Tävra – Fjärdänget, 8 km L
8. Fjärdänget – Arnäsvall, 10 km N

Övernattning
Etapp 2 Har vindskydd och övernattningsstuga.
Etapp 4  Har övernattningsstuga . 
Etapp 5  Har vindskydd .
Etapp 6  Stugor kan hyras vid Mosjöns camping.
Etapp 7  Har vindskydd. Rum kan hyras på Puttom.

Etappmål, början av led

Utsikt

Handikapp Grotta

Raststuga

Fågeltorn

Utsiktsplats

Kallkälla

Sevärdhet

Vindskydd

Torrdass

ParkeringBad Eldplats

Infotavla

Etappmål, början av led
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Arnäsvall – Klingre motorbana 9 km

ETAPP 1

Arnäsvall – det lilla samhället vid E4 är en utmärkt start eller slut-
station för din vandring på den 70 km långa Arnäsleden. Kommu-
nikationsmöjligheterna dit är mycket goda. Busshållplats med fl era 
dagliga lokala förbindelser inom tätorten fi nns, upplysningar om 
tidtabell, se rubriken ”bra att veta”. Kyrkan i Arnäs är uppförd på sam-
ma plats som den gamla 1300-tals kyrkan och invigdes 1784. Två 
träskulpturer, som bevarats, anses vara från 1400-talets mitt. Orgeln 
är byggd av Per Strand, som var född i Arnäs. Vid kyrkan fi nns också 
sockenmagasinet från 1750-talet. Mitt emot församlingshemmet står 
den gamla folkskolan från förra sekelskiftet. Arnäs Hembygdsgård 
belägen ca 1 km ifrån leden söderut efter E4.

Arnäsbacken är Sveriges nordligaste höggravfält, från 600-talet, med 
tillhörande gård som undersökts arkeologiskt, använd ca 600–1400-, 
eller1500-talet. Området ser ut som en lummig park med många 
kullar. En skylt i början av fältet redovisar historiska fakta.

Frösta Trefaldighetskällan med eldplats och bänkar. I gamla tider fanns 
där ett brunnshus. Där samlades man för att dricka brunn. Leden följer 
allmän landsväg till byarna Tjärn och Bölen. Därefter via en mindre väg 
till byn Klingre och fram till motorbanan.

Arnäsbacken.

Arnäsbacken.
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Klingre motorbana 
– Lidböle fäbodar 8 km
Klingre motorbana, vid motorbanan fi nns möjlighet att parkera. 

Klingre fäbodplats endast grundstenarna fi nns kvar idag men fram 
till år 1900 var här liv och rörelse. 

Ytter-Rötjärn ett naturskönt ställe med vindskydd, eldplats och 
torrdass. Möjlighet att tälta intill vindskyddet. Vid Inner-Rötjärn fi nns 
en sittplats med fi n utsikt. Efter leden fi nns fångstgropar.

Långåkersjön Badmöjligheter med inbjudande sandstrand. Eldplats 
med bänkar. Fiske i Långåkersjön kräver fi skekort, se rubriken ”bra att 
veta”. Samma fi skekort gäller i fl era sjöar. Bäver fi nns vid Långåkersjön. 

Lidböle fäbodar Från Långåkersjön följer man landsvägen ca 1,5 
km fram till fäbodarna. Där fi nns två timrade stugor. Den ena med 
bord, stolar och vedspis, golvyta ca 25 m². Den andra stugan har 
golvyta motsvarande övernattning för 8–10 personer. 
Goda markförhållanden på fäbodvallens gårdstun inbjuder till tält-
ning. Här fi nns också eldplats med bänkar samt ett torrdass. Fiske i 
Lidbölesjön, se rubriken ”bra att veta” Historiken kring Lidböle fäbod 
förtäljer att här har det funnits folk alltsedan tidigt 1600-tal.

ETAPP 2

Lidböle fäbodar.

Interiör, Lidböle fäbodar.
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Lidböle Fäbodar 
– Utanlandsjö 9 km 
När du sedan fortsätter, passerar du Svartvattnet. Fiske, se rubriken 
”bra att veta”.

Utanlandsjö Gammal bondebebyggelse. Allmän landsväg från början 
av 1900-talet genom byn. Historiken kring Utanlandsjö låter oss ana att 
redan på 1600-talet fanns här bebyggelse. Bland annat runt Häråker-
tjärn som du passerar strax innan byn Utanlandsjö. När leden har pas-
serat Landsjöån är det nära till byns badplats i Landsjösjön.

ETAPP 3



11



12

Utanlandsjö – Torsböle 7,5 km 
Leden följer skogsvägar och stigar mellan Utanlandsjö och Torsböle. 
Efter leden finns fångstgropar utmärkta.

Räckeberget Här finns Sveriges största tunnelgrotta, formad av 
forntida vågskvalp, som kallas Räckebergskyrkan. Varför den kallas så 
beror på dess utformning. Den liknar en katedral, är 34 m lång och 
upp till 7,5 m hög. 

Torsböle Övernattningsstuga på 20 m² med två britsar, kamin och 
torrdass. Stugan ligger nära Torsbölesjön.

Runt Torsbölesjön häckar en mängd intressanta fåglar. Här kan du 
också bada vid byns badplats.

ETAPP 4

Räckebergskyrkan.



13



14

Torsböle 
– Stybbersmarks fäbod 6 km 
Flygfältsvägen Leden passerar Torsböle och kommer ut på ”Flyg-
fältsvägen”. Där leden tar av mot Stybbersmark finns plats att parkera 
två bilar.

Bygdoms fäbodplats Fäbodvallen har varit i bruk sedan 1700-talet 
fram till 1924. Här finns idag endast en byggnad kvar av tidigare sju. 
Under 1600-talet var här en by med en gård Bleckböle.

Mickelsvattnet En idyllisk rastplats ute på en udde, med bänkar. 
Här finns också möjlighet att bada och tälta.

Lapptorpet Vindskydd med liggplats för två personer och torrdass. 
Lapptorpet var först odlat som åker/äng till Bleckböle men kallas 
Lapptorpet på karta från 1845.

ETAPP 5

Spång vid Bygdoms fädbodstjärn.

Övervike (etapp 1).
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Stybbersmarks fäbod – Tävra 12,5 km
Leden följer sjöns östra sida.

Stybbersmarks fäbod. En av Stybbersmarks fäbodar användes 
som fäbod ända fram till slutet av 1950-talet. Stybbersmarks förste 
bebyggare på 1500-talet hette enligt sägen ”Stybbe”, därav orts-
namnet Stybbers mark. Lämningar efter en gammal bostad fi nns i 
närheten av fäboden, ca 100 m från fäboden österut.

Stybbersmarkssjön Här fi nns badmöjligheter och möjlighet att låna 
byns vindskydd med eldplats, vandrare får fi ska. 

Stybbersmarks kvarn Eldplats med bänkar och handikapptoalett. 
Goda möjligheter för tältning. Kvarnen, en skvaltkvarn med tillhöran-
de kvarnbastu, vilken användes för torkning av säden före malning 
och för övernattning vid det s.k. kvarndygnet. Kvarnen ägs idag av 
Arnäs Hembygdsförening. 

Mosjön Leden fortsätter mot och förbi Lilla Mosjön, rastplats med 
toalett vid E4, genom Mosjöns camping och vidare till etappmålet i 
Tävra. Vid Mosjöns Camping fi nns möjlighet till fi ske och övernattning 
se ”bra att veta”. Sedan du passerat Banafjälsån kommer du strax in 
på norrstigen som tillkom på 1590-talet. Den sammanband byarna 
efter norrlandskusten från Skuleberget i söder och vidare norrut.

ETAPP 6

Stybbersmarks kvarn.

Stybbersmarks kvarn. Stybbersmarks kvarn.
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Tävra – Fjärdänget 8 km 
Tävra I Tävra fanns fram till 1920-talet ett stort gästgiveri och var på 
den tiden en stor serviceort. Vid 1808-09 års krig var svenska trupper 
förlagda här.

Puttom Namnet på Örnsköldsviks GK:s fi na 18-hålsbana. Parkering, 
öppethållande, se rubriken, ”Bra att veta”. Namnet Puttom kommer 
från forn nordiska och betyder liten sjö eller grop. Marken odlades 
upp på 1800-talet och jordbruksskötsel bedrevs här ända fram till 
1966 när det köptes av golfklubben.
Leden fortsätter mot Västerbursjö.

Fjärdänget, Flakaberget Vindskydd med bänkar och eldplats, torr-
dass. Från vindskyddet har du fi n utsikt över Idbyfjärden. I Fjärdänget 
fanns i början på 1900-talet ett tegelbruk som tillverkade bränt tegel 
samt kaj för utskeppning. Ortens skärgårdsbåt angjorde Fjärdänget.

ETAPP 7

Flakaberget.

Milsten norr om Puttom.
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ETAPP 8

Fjärdänget – Arnäsvall 10 km
På din vandring längs Idbyfjärden passerar du över Idbyån. 

Idbyns badplats med omklädningshytter, eldplats, bänkar och bord. 
En bit upp efter Idbyån fi nns resterna av Idbyns kvarn, såg och frören-
seri. Den var tidigare skvaltkvarn. Du kan också göra en avstickare till 
Idbyfjärdens naturreservat, rikt på fågelliv. Fågeltorn fi nns.

Skallåsen Nära vägen i Skallåsen kan du se rösegravar från 
bronsåldern.

Stenberg, ”Karinbacka” Utsiktsplats med bänkar nära leden och 
vägen.

Stranneberget Innan du kommer till Stranneberget har du möjlighet 
att välja väg. En krävande klättring till bergets topp eller en lätt prome-
nad via landsvägen till Arnäsvall. Om du väljer leden till högsta toppen 
passerar du över en skreva liknande Slåttdalsskrevan i Skuleskogen. 
Den här skrevan är betydligt mindre, ca 200 meter lång, 1–2 meter 
bred och på vissa ställen 13 meter djup. På toppen av Stranneber-
get har man en magnifi k utsikt över Arnäsbygden med den fridlysta 
fågelsjön Öfjärden i förgrunden. Härifrån ser du Arnäs kyrka där leden 
startar. Därmed har du nu klarat av din vandring!

Utsikt Stenberget

Idbyns badplats
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Stybbersmarks kvarn.

Rastplats Stybbersmarks kvarn.
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INFORMATION ARNÄSLEDEN
www.hembygd.se/arnas

ETAPPER
ARNÄSVALL   KLINGRE MOTORBANA

KLINGRE MOTORBANA   L IDBÖLE FÄBODAR
LIDBÖLE FÄBODAR   UTANLANDSJÖ

UTANLANDSJÖ   TORSBÖLE
TORSBÖLE   STYBBERSMARKS FÄBOD

STYBBERSMARKS FÄBOD   TÄVRA
TÄVRA   FJÄRDÄNGET

FJÄRDÄNGET   ARNÄSVALL
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