
Röjeslingan är en stig som sammanbinder delar av Kronvägen och Björkoms fäbodar. När du går efter 

stigen får du uppleva utsikten från Lidbacksberget. Därefter kommer du fram till en av de kända Stor-

tallarna i Timrå. Här kan du också göra en avstickare till den magiska Gluptjärnen. Därefter fortsätter 

stigen mot Björkoms fäbodar, som är en fantastiskt rofylld plats. Efter stigen fi nns fl era geocacher.

Historia

Namnet Röjesjön kommer troligen från 
Rogsta = Prästbostället dvs utjord till 
Prästens marker förr i tiden. Röjesjön 
hette förr Råggasjön, vilket tros vara en 
förveckling på Rogsta. På kartor från 
1760 står platsen utmärkt som ”Godsen”, 
vilket kan vara en bosättning på utjorden.

Efter stigen passerar du en kolbotten, 
där det fi nns informationsblad. Kolbott-
nen minner om böndernas slitsamma 
arbete med att kola under järnbruksti-
den i Lagfors. I fl era decennier har man 
kolat på den här platsen. 

Du kommer också till platsen för 
Björkoms fäbodar. Här fi nns det massor 
med information och skyltar om den 
gamla fäbodverksamheten. Björkoms 
fäbodar bestod av fyra fäbodar som 
alla upphörde med sin verksamhet på 
1930-talet. Idag fi nns 5 husgrunder 
samt ett antal odlingsrösen. Fäbodarna 
har funnits på den här platsen sedan 
1788 då storskifte på skogen genomför-
des. Dessförinnan låg fäbodplatsen vid 
”gamla fäbodhällan”, som ligger efter 
nuvarande väg till Röjesjön.

Natur

Stortallarna efter Kronvägen tillhör 
Norrlands äldsta tallar. Den ena fi nns ef-
ter den här stigen. Båda Stortallarna slog 
troligen rot någon gång under 1300-
talet, vilket ger en ålder på ca 650 år. 

Övrig information

Stigen upp mot Lidbacksberget är ofta 
blöt och det är svårt att räkna med att 
gå slingan torrskodd.

Vandringsbeskrivning

1. När du kommit upp på Kronvägen 
så följer du leden upp till rastplatsen 
på Lidbacksberget. Här fi nns utedass, 
rastskydd och grillplats. Går du längre 
ut har du också utsikt över Röjesjön.

2. Efter promenaden ner för Lidabacks-
berget kommer du till en stigdelning. 
Här möter du stigen som dels går till 
Gluptjärn och dels till Björkoms fäbo-
dar. Vid den stigdelningen fi nns den 
ena av stortallarna. 

3. Efter 1 km vandring på avstickaren 
kommer du till Gluptjärn. Det är en 
magisk plats med en enkel bänk som 
du kan vila på. Sen vänder du tillbaka 
samma väg som du kom.

4. När du har paserat över Röjesjöns-
vägen och kommit in på stigen mot 
Björkoms fäbodar så kommer du efter 
hygget till en kolbotten på vänster sida. 

5. När du fortsätter framåt genom sko-
gen kommer du till platsen för Björ-
koms fäbodar. På fäbodplatsen fi nns 
tydliga och bevarande lämningar efter 
hus, spismurar samt kokplatser. Platsen 
är öppen och ljuset silar ner genom 
trädkronorna. Här fi nns en bänk.

6. Efter fäboden kommer du ut på en 
skogsväg och vandrar åter ner mot Rö-
jesjön. Efter några hundra meter kom-
mer det en avstickare till vänster. Viker 
du av här kommer du till ett hygge med 
utsikt över Röjesjön. Efter avstickaren 
svänger du genast vänster och följer 
skogsvägen mot Röjesjönsvägen.

7. När du kommit ut på Röjesjönsvägen 
så får du gå på grusvägen till bilen i ca 
1 km. Efter vägen passerar du förbi ett 

område med bävrar och en bäverdamm.

8. När du är tillbaka vid bilen så 
rekommenderar vi att du går ner till 
badplatsen och tar ett dopp. Röjesjön 
är en ypperlig plats för kvällsdopp. Då 
har du kvällsolen mitt emot badplatsen. 
Vattnet i sjön är av bra kvalité och blir 
ofta fort badvarmt. Det är dessutom 
sandstrand och fi n sandbotten.

Röjeslingan
Vandringsstig, fäbodlämning och bad
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Faktaruta Fäbod

Bönderna brukade fäbodar för att inte korna 
skulle beta av de foder som skulle bärgas 
för vintersäsongen. Redan vid 12 års ålder 
började man lära upp fl ickorna till att vara 
fäbodjäntor. Ägarens dotter eller gården piga 
skötte ofta arbetet på fäboden. I deras arbete 
ingick också att vakta efter björn. Då kunde 
det fi nnas en lillpiga på fäboden för att man 
skulle klara av att både valla och vakta.

Fäbodpigorna hade arbetsamma dagar. med 
att mjölka, kärna smör, koka vitost och 
messmör. På lördagskvällen samlades ofta 
traktens friare på vallen för att uppvakta 
bodpigorna. Ofta avslutades kvällen med en 
svängom i fäbodvallens gröna gräs. 

Fäbodhusen var av timmer, små, låga och av 
enklare beskaffenhet. Enkla fähus och lador 
tillhörde varje fäbod.

(Materialet från Ljustorps Hembygdsförening.)

Stortallens rot                   Foto: Lena Liljemark

Lämning på Björkoms fäbod
Foto: Lena Liljemark



Hitta 

Sväng av E4 vid avfart-
mot Bergeforsen. Följ 
väg 331 i drygt 4 km.

Sväng vänster efter 
järnvägsbron mot 
Ljustorp. Följ väg 681. 
Efter ca 11 km sväng 
vänster vid skylt ”Löv-
berg”.

Följ grusvägen och tag 
av vänster mot Röjes-
jön efter ca 3 km. Kör 
4 km fram till sjön.  

Du kan parkera på 
parkeringsplatsen bort-
anför badplatsen, så att 
du inte är ivägen för 
badande.
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4 km E4

35 km Härnösand

4 km E4

23 km Sundsvall

Startpunkt

www.upplevljustorp.se   Vid någon av startpunkterna

  Slingan 2 tim, 3 tim inkl avstickare
  

4,7 km, avst. Gluptjärn 2 km tor
  

Högst 225 m ö h, stigning 113 m.   

Fornlämnnng  

Utsiktsplats

GPS vandring 

Se vandringsbeskrivning för beskrivning av punkterna

Stigen är gulmarkerad med färg och plastband.

  Latitud  Longityd

Parkering 1 N62 37.774  E17 14.309 

WP 1  N62 37.743  E17 13.495 

WP 2 POI N62 37.689 E17 12.497

WP 3  N62 37.147  E17 12.590

WP 4 POI N62 37.981  E17 12.472

WP 5 POI N62 38.055  E17 12.605 

WP 6  N62 38.056 E17 12.862

WP 7 POI  N62 37.788   E17 14.127

WP 8 POI N62 37.821 E17 14.372

Parkering 2 N62 37.810 E17 13.398

Parkering 3 N62 38.035 E17 13.328

WP = waypoint = koordinatpositioner

POI = Point of interest = Något intressant

GPS koordinater angivna i WGS 84, lat/long

För mer information om geocaching se: 

www.upplevljustorp.se och för att registrera dig:

www.geocaching.com
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