Vandra i Piteå
Här kan du läsa mer om det gula kortets vandringssträckor.

Om du vill har du möjlighet att delta i en tävling med fina priser. Då behöver du ett vandringskort,
kortet är kostnadsfritt och finns att hämta på Turistcenter, Kultur, park och fritid eller i
receptionen på Stadshuset i Piteå. Tävlingsregler, vandringstips samt information
om de olika sträckorna hittar du på: www.pitea.se/vandraipitea

BY TILL BY

BLÅSMARK – HEMMINGSMARK (7 ELLER 9 KM)
Solanderledens röda sträcka går i en rundslinga mellan byarna. Du kan alltså välja mellan den mer kustnära östra sidan
(7km) eller den inre västra (9 km). Oavsett vilket är det lätt terräng, lämpad även för yngre vandrare. I Blåsmark finns rastplats med sjöutsikt vid den mysiga hembygdsgården och alldeles söder om Hemmingsmark finns en fågelsjö, Hemträsket,
med ett utkikstorn.

LÅNGNÄS – ROKNÄS/SJULNÄS (17 KM)
I området Infjärden går Solanderleden i en rundslinga genom de tre byarna där. På rundslingans västra sida följer leden
bitvis den gamla Kyrkvägen med medeltida anor. På väg genom de olika byarna får du se det mesta av lokal byggnadstradition, från torp och rundlogar till tidiga affärsgator och ett före detta garveri vid den ståtliga järnbron över Lillpiteälven. Från
badplatsen på Näsudden i Långnäs har du en fantastisk utsikt över Inre Fjärden och granskogen längs stranden av Lillån är
en riktig trollskog fylld av gigantiska myrstackar.

PÅLBERGET – STRIDHOLM (5 KM)
Solanderledens blå sträcka följer Piteälven mellan byarna. Här finns bitvis branta partier på de platser där bäckar skurit
upp raviner på sin väg ner i älvfåran. Det finns en fin rastplats vid Hamptjärnen ungefär halvvägs mellan byarna och i Stridholm finns en rastplats vid älven som även är en utmärkt kajak-isättningsplats. Håll utkik efter bävrar i vattnet!

BODTRÄSK – SIKFORS (10 KM)
Solanderledens orange sträcka löper från byn Bodträsk vid Alterälven till Piteälven strax utanför Sikfors. I skogarna mellan
de två älvdalarna finns några relativt branta stycken och flera partier med ojämn terräng. I nivå med Forstjärnen befinner
du dig just söder om Forsbergets Naturreservat. Det är en äldre granskog med inslag av lövträd, en rik flora och många
fågelarter.

Kultur, park och fritid
0911-69 60 00
www.pitea.se/vandraipitea
www.solanderleden.se

UPP PÅ TOPP

FALKBERGET - Karlbergs friluftsområde, nära Öjebyn (120 m.ö.h.)
Falkberget ger en vidsträckt utsikt längs med älvmynningen, från Bölebyn ut till havs. Grillmöjligheter finns, med regnskydd.
Bergets brant stupande bergssidor gör det till ett av Piteås bästa klätterberg.
HITTA HIT: Kör Älvsbyvägen, passera Hedens kyrkogård och sväng av till höger (mitt emot Bölebom) vid skylten
”Råbergsspåret”.

DEGERBERGET - Vid Pitholm (81 m.ö.h.)
Följ stigen till toppen där en fantastisk utsikt över havet och skärgårdens öar möter dig. En grillplats finns på toppen.
Degerberget är rikt på mineraler. Här kan du finna den grönskimrande och unika pitekonglomeraten. Den branta sydsluttningen ner mot havet är rik på fornlämningar. Är du inte uppmärksam kan du snubbla över en fångstgrop. Om det hade
skett för länge sedan kunde det ha slutat med döden! Fångstgroparna var nämligen försedda med spetsiga pålar i botten.
Parkering finns nedanför berget.
HITTA HIT: Vid en mindre grustäkt på höger sida av den väg som leder ut mot Nörd Haraholmen utgår stigen som leder
upp till Degerberget.

MELLANBERGET - Eliasleden i Svensbyn (160 m.ö.h)
Eliasleden, döpt efter stortjuven Elias, är en nästan tre mil lång vandringsled. Den går förbi trolska skogar, frodiga våtmarker, fiskrika tjärnar och bergsområden med storslagna vyer. Vindskydd och grillplatser finns längs leden och vid sjöarna
Djuptjärn och Vitsjön kan man sportfiska. Eliasleden går förbi Eliasgrottan. Enligt sägnen har den mytomspunne Elias
använt grottan som sin boning och tjuvgömma under sina härjningar i Svensbytrakten. Leden passerar flera platser med
vacker utsikt.
HITTA HIT: Från Piteå följer man väg 373 västerut till Svensbyn. Eliasleden startar vid vägen till Bodsjön.

TORRBERGET - nära Lillpite, (202 m.ö.h)
Torrberget och Torrbergstjärn är ett naturreservat som Länsstyrelsen ansvarar för. Runt hela tjärnen finns det iordningsställda grill/rastplatser, vindskydd, bryggor, utedass och en delvis spångad stig. I sakta promenadtempo och med pauser för
fotografering och liknande tar det knappt en timme att gå stigen runt tjärnen som har ett fantastiskt klart och fint vatten.
Här finns inplanterad ädelfisk som Sjulnäs fiskevårdsförening ansvarar för. Vid tjärnen finns också många spår från äldre
tiders människor. Bland annat finns ett 20-tal härdar kring sjön som visar var samerna haft sina kåtor. Reservatet nyttjas
än idag som vinterbetesland av Semisjaur-Njarg sameby.
HITTA HIT: Torrbergstjärn ligger 20 km nordväst om centrala Piteå och cirka 5 km norr om byn Lillpite.

URSBERGET - I Bergsviken (90 m.ö.h)
Ursberget alldeles intill Svensbyfjärden ger med sitt vattennära och stadsnära läge fina utsikter från toppen. Läget gör också att berget är lättillgängligt, toppen ligger bara 500 meter från närmaste villakvarter. Ursberget når man från Bullerviksvägen som slutar vid den gamla gruvgången nära bergets fot. 1887 började man försöka hitta silver men efter många års
slit, konkurser och dödsfall var man till slut tvungen att ge upp. Tunnel i Bergsviksgruvan var då 75 meter lång. Gruvgången
finns kvar och än idag delvis fylld med vatten.
HITTA HIT: Ursberget nås enklast från villakvarteren i västra delen av Bergsviken eller från elljusspåret i skogen söder om
berget.

HÖGBERGET - Längs arkeologistigen i Jävre, (85 m.ö.h)
Strax söder om Jävre ligger Lillberget, Högberget och Sandholmsberget. De tre höga bergen var för 3500 år sedan öar
och bjuder idag på en magnifik utsikt över byn och havet. Folket i trakten kom till de här öarna för att begrava sina
döda. Bronsåldersgravarna fungerade som landmärken i skärgården. De finns höga rösen och flacka stensättningar. Vid
gravsättningarna på Arkeologistigen har arkeologer funnit spår efter boplatser. Det välkända Jävresmycket hittades här. Det
kommer från Sibirien och kan dateras till 500-talet. I området finns även andra fornlämningar, uppe på Högberget finns en
labyrint och på Sandholmsberget finns en så kallad ”liggande höna”. Den består av en stor sten som pallats upp med tre
mindre stenar. Vad kan dessa ha haft för betydelse för forntidsmänniskan?
HITTA HIT: Starta vid Turiststationen i Jävre och följ vandringsleden. Vandringen via Lillberget, upp på Högberget, till Sandholmsberget och tillbaka är 7,5 km.

