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Forsaleden 

Eén van de absoluut mooiste wandelpaden van Bräcke 

Het gebied Forsa is een interessante en legendarische plaats met een grootse 

natuur. Dit wandelgebied loopt 7 km langs het riviertje Forsa door een hier en daar 

steenachtig bosgebied met door de natuur gevormde zwemmogelijkheden en 

waterglijbanen. Langs het pad staan borden met informatie over de culturele 

geschiedenis van deze streek, en er zijn meerdere picknickplaatsen en 

zwemplaatsen. Tot de bezienswaardigheden van dit wandelpad horen 

rotsschilderingen uit het Stenen Tijdperk, de restanten van de oude boerderij 

Forsagården, één van de grootste en meest roemrijke boerderijen van de streek, 

en graven uit het IJzeren Tijdperk. Het gebied heeft een rijke flora en vooral dankzij 

de kalkrijke berggrond vinden we hier meerdere zeldzaam voorkomende planten. 

Terrein 

Bospad dat hier en daar over steenachtig terrein loopt. 

Bewegwijzering 

Langs het pad staan informatieborden in het Engels en het Zweeds. 

Informatie 

Windbeschuttingen zijn te vinden bij Forsa, Herrevadsströmmen en de z.g. 

Fäbodvallen. Kaart: Terängkartan 687 Gällö. 

Bezienswaardigheden 

De waterval Forsafallet en een zalmtrap vindt u gezien vanaf de noordelijke inrit 

aan het begin van het pad. 

De boerderij Forsagården 

De restanten van de grootste en meest roemrijke boerderijen van deze streek. 

Forsagårdens ödesböle – een cultuurmonument voor een nederzetting die in de 

Vikingentijd in gebruik werd genomen. Bij www.forsa.se vindt u meer informatie 

over de geschiedenis van Forsagården. 

http://www.forsa.se/


Rotsschilderingen 

Langs het riviertjes Forsaån zijn 5 verschillende rotsschilderingen te vinden. Ze 

werden in 1992 ontdekt. Deze schilderingen zijn bijzonder zeldzaam en zijn meer 

dan 3000 jaar oud. 

Graf uit het IJzeren Tijdperk 

Na ca. 3 kilometer vanaf de noordelijke inrit. 

Gedenkteken 

Een witgeschilderde paal als gedenkteken voor drie personen die hier zijn 

verdronken. In 1895 liep moeder uit Forsa hier over het ijs om haar twee zonen te 

halen om thuis Kerstfeest te vieren. Op de terugweg zakten ze door het ijs en 

verdronken. 

Nederzettingen uit het Stenen Tijdperk 

Eén in het noordwesten van Kvarnselet, langs de strandkant en bij Långnäset 

liggen er nog een aantal. Bij Forsanäset zijn broosverbrande stenen te vinden die 

werden gebruikt als kookplaats. Hier zijn ook resten te vinden van kwarts en 

kwartsiet. 

Bosgraven 

Vlak langs het strand van het meer, op een gemarkeerde plaats, ligt een op het 

eerste gezicht onbeduidende hoop stenen, die hoogst waarschijnlijk zijn oorsprong 

in het IJzeren Tijdperk vindt. 

Transport 

Met de auto vanaf: 

Noordelijke inrit: E14, Pilgrimstad – Revsund. Ga rechtsaf richting Våge. Bord in 

Våge, linksaf richting Höviken. Langs de weg staan borden. 

GPS WGS84DD 62.89868, 14.96769 

Zuidelijke inrit: E14, Gällö – Revsund – Bodsjö. 1 kilometer vanaf 

Herrevadströmmen. GPS WGS84DD 62.85717, 15.00465 



Parkeergelegenheid 

Parkeerplaats Prijs 30 SEK / auto , 200 SEK / bus. Het parkeergeld wordt betaald 

door een SMS-bericht (alleen voor de Zweedse abonnement) 

Veiligheid! 

Neem in dit gebied de nodige voorzichtigheid in acht met het oog op gladde stenen 

en wat betreft het zwemwater gaat het om stromend water! In geval van 

ongelukken, bei 112. 

Niet vergeten! 

Houd de paden aan en maak alleen vuur aan op de hier toe aangewezen 

stookplaatsen. Laat geen afval achter. 

Voor meer informatie 

Bel naar de toeristische info Bräcke. Telefoon: +46 (0)693-163 00  

www.bracke.se 


