Outdoor

- Utvalda vandringsleder -

Naturupplevelser

Kartorna är endast en hänvisning till ledens utformning.
Norrboleden

Vi rekommenderar att du kompletterar denna guide
med en mer detaljerad karta för navigering. Ex. ”Gröna
kartan” - terrängkarta eller valfri kart-app.
Tänk på att göra ett så litet avtryck i
naturen som möjligt!
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Vandringsled mellan Dellensjöarna med
vackra vyer och mysiga stopp. Denna led är
en rundled och perfekt för en halvdagstur.
Vid starten finns Norrbo Hembygdsgård, en
hälsingegård med storslagen utsikt över Norra
Dellen. Det finns vindskydd och flera grillplatser längs med leden.
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Den här guiden innehåller ett urval vandringsleder, cykelleder och andra aktiva upplevelser i olika svårighetsgrad. Både för den vane, nybörjaren och livsnjutaren.
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Bland blåa berg, trolska skogar och havsbris finns
möjlighet till aktiva upplevelser för alla smaker.
Vandring, cykel, kajak/kanot eller varför inte fiske. Här
ges tid för eftertanke, spänning och upplevelser.
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Här börjar äventyret

Längd: 13 km
Tid: 4-5 timmar
Start: Norrbo Hembygdsgård
Svårighetsgrad: Medel
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Näsviken

Sjuvallsleden
Längd: 19 eller 31 km
Tid: ca. 3 eller 5 timmar
Start: Delsbo Folkets Hus eller Ofärne i Forsa
Svårighetsgrad: Utmanande
Mellan sju fäbodvallar och varierande natur
sträcker sig Sjuvallsleden. En vandringsled
som är en klassiker för många med flera sjöar
och utsiktsplatser. Sträckningen sker genom
kuperad terräng och görs med fördel som en
heldagstur eller delas upp på flera dagar med
övernattning. Det finns flera övernattningsstugor och vindskydd och källor längs med leden.
För en kortare tur rekommenderar vi
Delsbosvängen, som är en anslutningsled till

Delsbo

Sördellen
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Sjuvallsleden. En rundslinga på 19 km med
start vid Karlsbruket.
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- Utvalda vandringsleder Kraterstigen
Längd: 6 km
Tid: ca. 2 timmar
Start: Avholmsberget
Svårighetsgrad: Medel

Varierande led i vackra Svågadalen. En
rundled till den högt belägna sjön Njupfatet, med riktigt klart vatten och vackra vyer.
Flera vindskydd finns längs med leden.
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Ängebo

Svårighetsgrad för va
ndring
Lätt- Kort, tillgänglig
och
ganska flack led. Pa
ssar för
ovana vandrare och
barn.
Medel- Halvdagstur
eller led
med flertalet nivåskill
nader.
Utmanande- Heldags
tur eller
flerdagstur, lång varie
rad
led med flera nivåskill
nader.
Passar den vane vand
raren.
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Hudiksvall

På Hornslandet finns inte mindre än 13 olika
vandringsleder för både vana och nybörjare,
allt från enklare stigar på 500 meter till varierad terräng på 11 km. Alla i vacker natur
nära havet. Missa inte platser som Hornslandsudden, Sveriges äldsta tall, Hölickgrottorna,
Niklas Tea House och utsikten på Hornslandsuddsberget.

Grottor
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Skorvberget

Lappmobergen
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Hornslandsudden

Hölicksskär

Bottenhavet

Galgberget

Längd: 2,1 km
Tid: ca 30 min
Start: Humlegatan eller Höglidenkyrkan
Svårighetsgrad: Lätt

Skogen mitt i stan- ett perfekt promenadstråk
för familjen eller för den som vill uppleva
stadsnära skog. Kring Galgberget finns varierande natur med höga naturvärden i form av
blandträd i olika ålder, svamp och lavar. Det
finns även flera historiskt intressanta platser i
området, bland annat ett gammalt stenbrott.

Silversjön
Höglidenkyrkan
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Långmor

Friggesund

Hornslandet

Längd: 500 m - 11 km
Start: Hölick
Svårighetsgrad: Lätt eller medel
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Njupfatet

Norra Dellen
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Längd: 8 km
Tid: Ca 2 timmar
Start: Ängebo
Svårighetsgrad: Medel

Från Avholmsbergets utsiktsplats sträcker sig
denna vandringsled genom varierande natur
förbi två sjöar. Längs leden finns lämningar
av gamla fångstgropar och gruvhål. Grillplats
finns längs med leden.
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Njupfatsleden

Foto: Åsa Eriksson
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Moviken
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Hornberget, Bjuråker
Vålåsberget , Delsbo
Avholmsberget, Bjuråker
Blacksås, Forsa
Hornslandsuddsberget,
Avholmsb
erget
Hornslandet
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Hudiksvall
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Padel

Du har väl inte missat den
populära sporten Padel? I
Hudiksvall finns flera banor
att välja mellan.

INNE
• PDL Center Hudiksvall
• Delsbo Padel

UTE
• Hudik Padel
• Norrbo Padel
• Lakbäck Padel
• Västra Hamnen Padel

Golf

• 18 hål på Hudiksvalls
Golfklubb
• 9 hål på Nansta Golf

Grillplatser
• Köpmanbergets
strövområde
• Blacksåsberget
• Hornslandsuddsberget

Just nu görs en samman-

ställning av grillplatser i vår
destination genom ett samarbete mellan Visit Glada Hudik
och Äventyrsgruppen från
daglig verksamhet i Hudiksvalls kommun. Inom kort finns
mer information på
www.visitgladahudik.se.
Håll utkik!
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Nya övernattningsstugan på Agön
I Storhamn på Agön byggs just nu en övernattningsstuga med två lägenheter som
kommer finnas till uthyrning från hösten 2021.
Stugan innehåller totalt 12 bäddar. Bastu och
grillplatser finns i närheten.
Njut av en go lunch eller middag
på Borka Brygga
Missa inte båt- och fiskemuseet som finns här
med.
Glassa på Hölicks stränder
På Hölick finns flera härliga sandstränder,
men även klapperstensstränder.

NYHET
Upptäck skärgården med
Skärså Båttaxi
Under sommaren kör Skärså
Båttaxi till bl.a. Agön. Information och bokning hittar du
på www.skarsa.nu

Från vattenytan finns det mycket att upptäcka här i
Glada Hudik. Både i små skogssjöar, havet och längs
med slingrande vattendrag. Vad passar dig bäst?

Paddla & upptäck
Hyra..

Kajaktips!

..kajak

Friluftsfrämjandets paddelturer varje
torsdag juni-september, med start 3 juni.

• Strandpiren
• Norra Dellen Familjecamping
• Frägsta Hälsingegård
• Kungsgården Långvind

Mer information om turerna hittar du hos
Friluftsfrämjandet Hudiksvall.

...kanot

• Tallbacken kanoting i Svågadalen

..SUP

• Strandpiren
• Norra Dellen Familjecamping
• Fönebo camping
• Frägsta Hälsingegård

NYHET
Äntligen! Upptäck Dellensjöarna från

vattnet. Under sommaren erbjuder
Dellenflotten dagsturer på Norra Dellen.
Flotten kan även hyras med vedeldat
badkar, bastu o grillkåta.
Mer info på: www.dellenflotten.se
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Liesure + Landsväg
Dellen runt

Upptäck Glada
Hudik på två hjul

Svårighetsgrad: Grön
Längd: 62 km
Start: Bjuråkers
forngård

Svårighetsgrad: Grön
Läng d: ca 30 km
Start: Hölick

Cykeluthyrning
• Percykel

Cykelvänliga
boenden
• Enångers Bed and
Breakfast, Enånger
• Hofra Bed &
Breakfast, Delsbo
• Hölick Havsresort,
Hornslandet
• Ystegårn B&B,
Forsa
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Det är fin landsväg och grusväg hela vägen, med många
sträckor nära strandkanten.
På vägen!
- Avholmsberget
- Konst i Hamn
- Movikens masugn
- Fönebos riviera
- Norrbo Hembygdsgård
- Norra Dellen Familjecamping

Hornslandet och
Hölick

• Dellenbanan

Naturskön tur i vackra Dellenbygden runt sjön Norra
Dellen, med många trevliga besöksmål och platser att
upptäcka, både för den vane cyklisten som räknar mil och
för livsnjutaren.

Cross country
Öster MTB-led

Svårighetsgrad: Röd
Längd: 8 km
Start: Öster skidstadion, Hudiksvall.

Medelsvår MTB-led
i varierad terräng på
Östers skidstadion i
centrala Hudiksvall.

Ekopark Hornslandet och Hölick bjuder in till härliga
cykelvägar i det vackra kustlandskapet vid Hälsingekusten. Perfekta för landsvägskörning med fina asfalts- och
grusvägar som passar både den tränade och livsnjutaren.
Det finns flera vägar att välja, bland annat ”Hornslandet runt”, en 30 km lång tur med varierande omgivningar. Ett vackert kustlandskap hela vägen och mysiga
fiskeläget Kuggören. Längs med vägen har ni flera möjligheter till svalkande dopp och trevliga pauser på någon av
alla stränder. På Hölick finns två restauranger, perfekt för
energipåfyllning.

Dressin
Dellenbanan

Svårighetsgrad: Grön
Längd: 54 km
Start: Delsbo

En aktivitet för familjen eller kompisgänget! Trampa längs
glittrande sjöar, över hisnande broar och genom mörka
tunnlar. Dellenbanan erbjuder 54 km järnväg mellan Näsviken och Hybo. Vanligast är att man utgår från Delsbo
och cyklar sedan åt öst eller väst – du bestämmer! Efter
halva tiden vänder du dressinen och cyklar tillbaka.
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Fiskar du har chans
att få på kroken

Psst..

Fisket på k
usten är
fritt för alla
, var dock
noga med
att följa
gällande re
gler.

Jessika Dolk från Dellenbygdens Fiskevårdsområde och fiskeguiden Tobias
Sigvardsson ger sina bästa tips på vilken fisk du kan få på kroken och vart
den nappar.

Abborre

Finns i de flesta vattendrag, bäst nappar
det i små eller stora skogssjöar. Meta eller
spinnfiska. Tips! Nappar hela dagen.

Gädda

Finns i de flesta vattendrag, hitta just
din plats i någon av alla skogssjöar. Tips!
Nappar bäst morgon och kväll.

LÄNGDSKID

OR

Gösen lever i Långsjön och Storsjön i
Forsa samt i Lillfjärden.

Regnbåge

Finns inplanterad i bland annat
Abborrsjön i Dellenbygden och
Långsbotjärn i Iggesund.

Fjällröding

Strömming

Fiskas från kaj i centrala Hudiksvall i
maj och juni.

Vitfisk

Vitfisken hittar du i Lillfjärden. Perfekt
att meta från strandkanten.

Öring

Havsöringen finns efter Hornslandets
strandremsa och insjööring finns i
Dellensjöarna, Svartsjön i Forsa,
Tronbotjärn i Iggesund eller Ysen i
Enånger.
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Upplev vintern i Glada Hudik! Magin av knastret under fötterna
och den glittrande snön tillsammans med härliga dagar på
kanske skidor eller skridskor.

Gös

Finns bland annat i sjöarna Hälsen
och Lill-Hälsen i Enånger samt i Njupfatet i Dellenbygden.

Glöm inte fiskekort!
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Mer information om
sjöar, regler och fiskekort
hittar du via Dellenbygdens-,
Enångers-, Iggesund- eller
Forsa FVO samt hos butikerna
Helsinge Jakt, Jaktia Delsbo
och Fritidsvaruhuset.
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Upplev Glada Hudik!
Dellenbygden Enånger/Långvind
Forsa/Näsviken Hornslandet Hudiksvall
Iggesund Svågadalen
VISIT GLADA HUDIK
TURISTINFORMATION
Telefon: +46(0)650-191 00
info@visitgladahudik.se

www.visitgladahudik.se
www.scandinavianxperience.se

/visitgladahudik
@visitgladahudik

visit
glada
hudik
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