
Rotenstigarna består av två stigar dels Rotenslingan och dels PerJans stigen. Rotenslingan går ner till 

klipporna vid sjön Storroten medan PerJans stigen går in i skogen till PerJans Flärken som är en tjärn. 

Rotenslingan går ner till sjön Stor-Roten och för dig efter strandkanten. Du passerar fl era klippor där du 

kan sätta dig och njuta av området. Glöm inte att köpa ost på gårdsbutiken och kanske ta en fi ka. Du 

kan också övernatta på Rotsjö gård i kåta. Efter stigarna fi nns geocacher.

Se och uppleva

Rotsjö gård är en fantastisk plats. Här 
kan du dels se ett levande lantbruk, 
köpa ostar från deras eget mejeri och 
även äta och fi ka på deras gårdscafé. 

De nuvarande ägarna har drivit mjölk-
produktion i 20 år och det fi nns 18 
mjölkkor, 21 getter, 2 hästar, lite hönor, 
en tupp och den fotogena bocken Viktor.

Osten på gården görs från den egna 
mjölken och man har både kor och get-
ter. Mejeriet har varit igång sedan 2008 
och man gör framförallt dessertostar 
så som Rotsjöblå, Elin Linnea, Erika 
Johanne, Feta Greta salladsost, Rot-
sjörulle och även källarlagrade ostar. 
Gårdens ostar har vunnit fl era priser.

På gården fi nns också en grillkåta som 
kan ta emot upp till 36 gäster. Där kan 
du bland annat äta kolbullebuffé. 

Kojan går även att övernatta för upp till 
7 personer.

Historia

Alldeles innan du kommer till Rot-
sjö gård passerar du ett område som 
tidigare var fäbod för Hamre i Stigsjö 
socken. Roten ligger precis på land-
skapsgränsen mellan Ångermanland 
och Medelpad och kommungränsen 
mellan Timrå och Härnösand.

Vandringsbeskrivning

PerJans stigen är en del av den längre 
Janne Vängmanleden och Rotsjösling-
an är en del av den längre Rotsjöleden. 
Information om dessa leder fi nns i 
vandringguiden ”Vandra”, som säljs på 
bl a Rotsjö Gård.

1.Du startar vandring på Rotsjö gård. 
Passa på att se dig omkring och njuta 
av området. För att gå Rotsjöslingan 
går du nordväst förbi grillkåtan och 
följer skyltningen.

2. Rotsjöslingan tar dig över kanten av 
Svartviksberget och ner till Stor-Rotens 
strandpromenad. Här 
kommer du ner till en 
enkel badplats med 
bänk vid Vackervi-
ken. Fortsätt vandra 
efter strandstigen. 

3. Här har du kommit 
till Vackerviksudden 
där du kan vila på en 
bänk på klippan och 
njuta av utsikten över 
Stor-Roten. Fortsätt 
sedan att vandra på 
stigen närmast sjön.

4. Svartviken, här ser 
du branta klippkanter 
och strax bortanför 
fi nns en bänk att vila 

på. När du har passerat här så böjer 
stigen uppåt mot en skogsväg. Vid 
skogsvägen tar du vänster för att fort-
sätta Rotsjöleden mot Västanåfallet eller 
höger för att gå tillbaka till Rotsjö gård. 

För att gå PerJans stigen går du österut 
och börjar genom trädgården på bo-
ningshuset. Det är den ordinarie vägen, 
så tveka inte. 

5. Vid vägkorset efter 400 meter tar du 
till vänster.

6. Här har du kommit till lägdorna för 
PerJans torpet.

7. Här har du kommit till den lilla tjär-
nen PerJans Flärken. Tjärnen har fått 
sitt namn efter torpägaren. Här är på 
240 meters höjd över havet. Här kan du 
dels fortsätta till Rotsjö gård igen, men 
du kan också fortsätta Janne Väng-
manleden mot Härnösand och Janne 
Vängmantorpet.

Du har cirka 2,5 km till Janne Väng-
mantorpet. Du kan sedan fortsätta 
Janne Vängmanleden till Härnösand.

Rotenstigarna
Vandringsstig, gårdsbutik och klippor

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall                          
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Se ch le

Bocken Viktor                 Foto: Lena Liljemark

Vackerviksudden                                                    Foto: Lena Liljemark



Hitta 

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

Sväng höger i Åsäng-
vid grusväg mot Stigsjö 
kyrka. 

Efter ca 10 km sväng 

vänster vid skylt 
”Gårdsmejeri”. Följ 
grusvägen i drygt 1,6 
km. 

Du kan parkera på 
parkeringsplatsen före 
mangårdsbyggnanden  
och promenera bort till 
gårdsbutiken eller börja 
vandra på en gång.  
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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. PerJans 1,5 tim
  

Rotsjöslingan 4,3 km. PerJans 3,2 tor
  

Stigning slingan121m & PerJans130m.   

Fornlämning  

Utsiktsplats

GPS vandring 

Se vandringsbeskrivning för beskrivning av punkterna

Stigen är gulmarkerad med färg och plastband.

  Latitud  Longityd

Parkering N62 38.869   E17 31.083 

Parkering N62 38.797 E17 31.191

WP 1 POI N62 38.869  E17 31.083 

WP 2  N62 39.335 E17 30.174

WP 3  N62 39.463  E17 29.956

WP 4   N62 39.721 E17 29.639

WP 5  N62 38.900 E17 31.516

WP 6   N62 39.191  E17 31.437

WP 7   N62 39.350 E17 31.607

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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