Kartan produceras av Varuträskbygdens kulturförening som
bidrar till en positiv utveckling av Varuträskområdet.
Läs mer på föreningens facebooksida och anslagstavlor.

Längd: 18 km
Start: Varuträsk mineralpark
Cykelvänlig: För den vane MTB-cyklisten

Vid Vildmarksgruvan i Varuträsk startar den 18
km långa Gruvstigen som går i varierad terräng
till Norrfors nordväst om Forsbacka där den
ansluter till Nasaleden. Längs leden hittar du
två rastplatser, en strax innan Löparnäs och en
i Holmlund. Gruvstigen förbinder Mineralleden
med Nasaleden och du kan om du vill göra en
flerdagsvandring från Skellefteå Camping upp till Glommersträsk.

Gruvstigen

Längd: 18 km
Start: Varuträsk mineralpark
Cykelvänlig: För den vane MTB-cyklisten

Mineralleden går mellan Skellefteå Camping och Vildmarksgruvan i Varuträsk. Längs leden finns det bland annat fem rastplatser, varav en del är utrustade med vindskydd, grillplats,
bänkar och bord. Koordinater och historia finns på
www.mineralleden.se

Klinttjärn

Längd: 5,6 km
Start: Norra Bergfors
Cykelvänlig: Bara fram till Klinttjärn

Mineralledan

för dig som vill uppleva mer av Varuträsk

Vandrings- och cykelguide

Upptäck vackra Varuträsk!

Här visas några av stigarna och lederna som finns
runt Varuträsket. Vi hoppas kartorna och informationen ska inspirera till härliga upplevelser för dig
som bor här, men också för besökare. Ut och njut!

Att tänka på:

•
•
•
•

•

Allt sker på egen risk
Använd hjälm när du cyklar
Visa hänsyn till andra som du möter
Lämna ingenting i naturen, ta med dig skräp, trasiga
cykelslangar och vad det nu kan vara hem igen
Glöm inte fika. Oavsett om det är enkel vattenflaska eller
full fikakorg så bjuds det på många fina platser för en
paus.

Starta vid bilvägen genom Norra
Bergfors och följ vägen norrut. När
vägen delar sig, tag vänster mot
Långbäck. Sväng vänster i Långbäck
mot Klinttjärn. En vacker rastplats finns
vid Klinttjärn. Hit är sträcken cykelvänlig.
Stigen tillbaka till bilvägen är dock bäst
lämpad som vacker skogpromenad.

1 Runt Varuträsket

2 Västra Lillträsket

Längd: 12,6 km
Start: Var som helst på sträckan
Cykelvänlig: Ja - för alla som är tränade för sträckan

Längd: 6,8 km
Start: Nyland
Cykelvänlig: Nej (men till och från sjön går det utmärkt)

Runt Varuträsket tar du dig mestadels via bilvägarna som går runt.
Men om du inte vill gå och cykla på Bolidenvägen så kommer du
enkelt in på en klart cykelvänlig skogsbilväg mitt emot första Pplatsen efter Varuträsk in/utfarten (mot Boliden). Skogsbilsvägen
går parallelt med 95:an och du kommer fram i Åliden, Glöm inte
att stänga grinden efter dig.

Det är skyltat till Västra Lillträsket från bilvägen som går runt Varuträsket. Väl framme vid sjön följer du den slingrande stigen runt
norra sidan. Stigen går över spångar och avverkad skogsmark
och kommer ut på en en skogbilväg som du följer tillbaka längs
sjöns östra sida, och kommer ut på bilvägen genom Nyland.
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5 Kavelbrorundan
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Längd: 4,8 km
Start: Lövlund
Cykelvänlig: För den vane MTBcyklisten

1
3

4 Gamla varuträskvägen/Lövlund
Längd: 11.2 km
Start: Var som helst på sträckan (motsols rekomenderas)
Cykelvänlig: Ja - med MTB
Rundan utgår från bilvägen genom Varuträsk, passera Heden och
fortsätt på bilvägen till den delar sig i två, då fortsätter du grusvägen
till vänster. Följer gamla Varuträskvägen förbi sandtag och rastplatser och tar av vid ett vägskäl som är utmärkt med en gul pinne på
höger sida, du svänger till vänster och följer vägen fram till klintforsån. Efter att du korsat Klinforsån i Lövlund svänger du vänster och
följer bilvägen tillbaka till Varuträsk.

3 Kalmyrrundan
Längd: 5,4 km
Start: Ängesvägen
Cykelvänlig: Ja - med MTB
Sträckan går längs bilvägen från Varuträsk in i Nyland, passera
Klintforsån över Bruksbron Fortsätt uppför backen och sväng sedan
direkt vänster in på skogsbilväg. Följ vägen till skyltning th följ stigen
fram till grustag, ta skogsbilväg till höger till gamla Varuträskvägen
sedan tillbaka in i byn.
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Kavelbrorundan utgår från Lövlund. Från bilvägen svänger du upp vid ett rött postlådeplank och passerar mellan två gårdar
(Lövlund 22). Följ skogsbilvägen in i skogen
tills du kommer till en skylt “Bruksrundan 2 km”.
Följ anvisningen till vänster tillbaka och du
kommer ut på Lövlundvägen igen.

