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Forsaleden 

– en av Bräckes absoluta pärlor 

bland vandringsleder. 

Forsaområdet är fascinerande och 

sägenomspunnet med storslagen 

natur, kulturlämningar, rester av 

Forsagården, lämningar av en 

fäbod, fiske, bad i naturliga 

bassänger och vattenrutschbanor 

som ett äventyrsbad format av 

naturen. 7 km. Start från norr. GPS 

WGS84DD 62.89868, 14.96769. 

Start från söder. GPS WGS84DD 

62.85717, 15.00465.  

 

Gimåleden 

Skogsled präglad av sjöar och vattendrag. 

Passerar skogs- och myrmarker av 

skiftande karaktär. Bitvis kuperad och 

strapatsrik vandring. Gott om natursköna 

platser, naturvärden och kulturvärden 

utefter leden. Leden binder ihop ett antal 

sevärdheter. Stora möjligheter till 

variationsrikt sportfiske. Stort utbud av 

kulturhistoriska upplevelser. Bad i mängder 

av sjöar. 55 km + 13 km. Bräcke. GPS 

WGS84DD 62.75493, 15.42550. Stavre. 

GPS WGS84DD 62.81484, 15.35490. 

 

 

 

 

Håvdsjöleden 

En lättvandrad skogsled som går genom vacker och värdefull natur och som passerar kulturhistoriskt intressanta 

platser. Leden utgörs till största delen av den gamla kyrkstigen mellan Nyhem och Revsund. 18 km. Sunnerå. 

GPS WGS84DD 62.92529, 15.52197. Gällö. GPS WGS84DD 62.91816, 15.26743. 



Kleven 

Vandringsled mot Klevens topp med 

milsvida vy över det kringliggande 

landskapet. Vandringsleden startar vid 

Klevsand som ligger vid Idsjöns 

strand. Leden börjar på norra sidan av 

vägen och går sedan upp längs kanten 

av Kleven. Vid starten finns en 

stenåldersgravplats och i början av 

leden får man passera kulturlämningar 

som älggropar och kojruiner. Därefter 

går vandringen vidare genom vacker 

skogsmark och avslutas mot toppen 

med lavbeklädda hällor. 2,5 km. GPS 

WGS84DD 62.86107, 15.62982.  

Kroktjärnleden 

Vandringsled till Kroktjärn som ingår 

i Gimdalens fiskevårdsområde. 

Leden erbjuder fina 

naturupplevelser då den passerar 

flera kultur- och naturintressanta 

platser. Kroktjärnleden startar vid 

Adamsboan. Till en början följer 

leden en stig genom skogen, men 

viker efter en dryg kilometer av och 

fortsätter sedan längs en gammal 

hästbasväg. Leden passerar flera kultur- och 

naturintressanta platser. Där finns bland annat 

lämningar efter en gammal bäcksåg, en koja 

och en kolbotten. Skogslandskapet i 

området är varierande och erbjuder fina 

naturupplevelser. 5 km. GPS WGS84DD 

62.85348, 15.70822. 

Kullaleden 

En led upp på Kulla som är mycket 

speciell med sitt karga berg- och 

hällandskap. Utsiktspunkten på toppen                                     

bjuder på en vidunderlig utsikt över 

Gimdalen med omnejd. 4 km. GPS 

WGS84DD 62.83608, 15.60466. Kroktjärn
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S:t Olavsleden 

S:t Olavsleden går från hav till hav genom renskötselns landskap och historiska platser. Den gamla Pilgrimsleden 

är 564 km lång och sträcker sig från Bottenhavet till Atlanten, genom Väster Norrland, Jämtland och slutligen 

Tröndelag i Norge. 564 km. 
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