
Ljusbäcksleden och dess namn

Under 1994 bildades föreningen Ljusbäcksleden för att 
tillsammans med med bygdehistorikern Gösta Holmström 
återupprätta den gamla kyrkstigen från Östa och Ljus-
bäck till Tärnsjö. Arbetet återupptogs 2010 och den här 
gången har föreningen Ingbo källor och kvarn, Gröna 
Kunskapshuset, Heby kommun och Upplandstiftelsen 
hjälpts åt för att ställa iordning leden.

Ljusbäcks by har anor från 1185, då stavades byn 
Liusabec och tillhörde Uppsala domkyrka. För hundra år 
sedan fanns här fem bondgårdar och i dag finns en kvar. 
Vi vet att leden använts för att gå till Nora kyrka redan 
på 1700-talet. 

Ingbo källor och kvarn
Blågröna källor med kristallklart vatten i trolsk skog 
hittar du vid Ingbo källor. Vatten rinner genom åsen 
och tränger rent upp i källorna. Så mycket vatten rinner 
fram, att en vattendriven kvarn där man malde säd har 
legat här under lång tid. I dag är kvarnen, tack vare 
föreningen Ingbo källor och kvarn, uppbyggd och det 
går återigen att mala.

Torsten Landén,
Föreningen Ingbo källor och kvarn

Naturen längs Ljusbäcksleden

Utgår du från Gröna Kunskapshuset i Östa, befinner du 
dig i ett område där det för drygt hundra år sedan sjöd 
av aktivitet och Östa by var centralorten i Nora socken. 
Boskap betade i skogen och där det var lämpligt odlade 
man åkrar. Man passerar rester av dessa flikiga åkrar 
under den första kilometern av vandringen. 

De följande tre kilometrarna går genom barrskogsmark. 
Tallar finns på hällmarker, där renlav lyser grå på hällarna, 
och gran växer där det är fuktigare. Lunglav finns på 
alstammar i sanka områden, så kallade surdråg. Surdrågen 
var förr viktiga transportvägar vintertid. De var lättfram-
kommliga för hästar att dra timmer ur skogen. 

Man passerar områden med mossbeväxta block, höga 
granar och mycket död ved som ger en upplevelse av 
orördhet och storskog. I mossan växer den lilla orkidén 
knärot. 

En kolbotten och resterna efter en kolarkoja minner om 
en svunnen tid. Stormossen och Joksmossen skymtar, där 
brukar orrar spela om vårarna. 

Vandringen fortsätter utefter Nordmyrasjön och över 
gamla slåttermarker. De sista kilometrarna öppnar sig ett 
brukat odlingslandskap med flera bebodda gårdar. Leden 
slutar vid Nora kyrka och församlingshemmet. 

Inga-Britt Persson 
Gröna Kunskapshuset 
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    älkommen till den fina naturen i och 
omkring Tärnsjö, där Östa naturreservat och 
Färnebofjärden är några av sevärdheterna.

Där kan du uppleva vacker och till stor del 
orörd natur genom att vandra ”återöppnad” 
Ljusbäcksled. Leden är en ny sträckning för 

Upplandsleden mellan Östa och Tärnsjö. Från 
Nora kyrka i Tärnsjö kan du fortsätta vandra 

9 km, på Kyrkstigen till Skekarsbo, också 
en del av Upplandsleden.

Vandra
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nHitta till Ljusbäcksleden (del av Upplandsleden)

Leden startar  vid Gröna Kunskapshuset, Du kan 
också utgå från Östa camping,  Ingbo källor, Ljusbäck 
eller Nora kyrka i Tärnsjö. Till Tärnsjö kan du ta dig 
med buss, i övrigt gäller bil eller cykel. Se detaljerad 
vägbeskrivning på www.upplandsstiftelsen.se Leden är 
markerad med orange färg på träd och stolpar.

Turens längd
Att gå Ljusbäckleden 10 km tar mellan 3 och 4 timmar 
i raskt tempo. Lägg till tid för raster! Vill du korta turen 
kan du vandra mellan Ingbo källor och Gröna Kunskaps-
huset (4,3 km) eller från Ljusbäck till Nora kyrka (7,1 
km).

Stigens standard
Med ett par kängor eller stövlar klarar du vandringen på 
Ljusbäcksleden. Det finns spänger över våtmarker och 
diken. Från Nora kyrka till Ulebo kan du köra barnvagn 
längs grusväg.

Mat och boende
Du kan utnyttja grillplatsen vid Stenharsudden efter 
ungefär halva sträckan. Före och efter vandringen kan 
du besöka matställen i Tärnsjö och kring Östa. Vill du 
övernatta före eller efter vandringen, finns det flera 
alternativ i närheten. Se utbudet på www.tarnsjo.se Mer 
information om leden finns på www.upplandsstiftelsen.se  
e-post: info@upplandsstiftelsen.se

Östa naturreservat och Gröna kunskapshuset

Östa naturreservat
Sandstränder med gamla tallar, vandringsleder genom 
barrskogen och stora våtmarker, allt finns i Östa 
naturreservat. De kilometerlånga sandstränderna längs 
Dalälven passar för sol och bad, liksom för vandring. 
Campingen är en bra utgångspunkt för paddling och 
fiske. Vid Stormossen finns ett fågeltorn som ger utsikt 
över mossen.

Gröna Kunskapshuset
Östa naturreservat gränsar till nationalparken Färnebo-
fjärden. På Gröna Kunskapshuset kan du lära dig mer 
om naturen i området genom utställningar, bildspel och 
naturinformation. Sommartid kan du också vandra runt i 
fjärilsträdgården eller bekanta dig med linderödssvin och 
hälsingetackor. 

Kjell Eklund 
Heby kommun
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Stigen har anlagts genom ett lokalt naturvårdsprojekt. 
För denlöpande skötseln svarar Heby kommun. 

Ljusbäcksleden är en del av Upplandsleden.
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Kolbotten
Här ligger en gammal kolbotten, som består av 
en stor ring av finfördelad kol. Förr gjordes här 
kol till järnbruken. Man reste virke i en mila och 
lät den sedan långsamt kola (glöda) tills virket 
blev till kol. Det krävdes lång passning och vid 
sidan av ringen finns tydliga rester av kolarnas 
koja.

Ingbo källor
Den mäktiga rullstensåsen, 
Enköpingsåsen, går i syd - 
nordlig riktning genom Östa 
Naturreservat och innehåller 
ett flertal källor av vilken 
Ingbo källor är den mest 
kända. Källorna omges av en 
trollskog, orörd sedan årtion-
den. I det klara vattnet kan 
man se bäckröding simma.
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Gamla träd och lavar
På den stora granen växer det skägglavar och 
tagellavar. En sådan lavrikedom utvecklas endast 
i en gammal skog med ren luft. Det äldsta trädet 
här omkring är en 250-års tall. Tallar kan bli upp 
till 1000 år gamla.

Ljusbäcksleden i Tärnsjö

Stenharsudd
Dags för rast på Stenharsudd! Här passerade förr en vinterväg där hästar 
transporterade kol från Tärnsjö ut till Dalälven och Näs bruk. Vintervägarna 
gick på is över våtmarker och sjöar. Ibland fick man ge sig ut och trampa eller 
sticka hål i isen för att få upp vatten så det frös till och vägen blev starkare.

Hyndsudden
Här vid Hyndsudden har 
det bränts myrmalm, flera 
slagghögar finns i området. 
Myrmalmen togs upp i 
klumpar från Nordmyrasjöns 
botten och brändes till järn 
i ugnar av sten. Det brändes 
myrmalm på båda sidor om 
Nordmyrasjön.

Granskogen
Du står nu i en gammal mossrik granskog och 
stigen fortsätter bort i ”trollskog”. Granarna är 
de högsta i hela reservatet. Åldern på de äldsta 
granarna är drygt 100 år. När gamla träd dör 
eller stormfälls kommer nya unga granar i 
luckorna, titta efter får du se.

Brudholmen
Här passerar vi Brudholmen, 60 meter ut på 
myren. Sägen om Brudholmen säger att här 
galopperade en främling, bort med bruden vars 
slöja fastnade i ekens grenverk. Eken finns ännu 
kvar och kallas ”Brueken”.

Teckenförklaring

 Ljusbäcksleden  Parkering  Torrdass

 Östa naturreservat  Rastplats   Eldstad

 Bilvägar   Badplats   Fågeltorn

 Skogsvägar  Vägbom

Linbastu
Byggd i slutet av 1800-talet. I 
linbastun torkades linet sedan 
det först hässjats, för att få ut 
linfröna. Efter torkning skäkta-
des, klyftades, häcklades linet 
varefter det spanns till lintråd.

Odlingsröset
Titta upp mot skogen. Här kan man se spåren av 
en gammal väg som går förbi en stentipp eller 
odlingsröse. Mycket sten har forslats bort från 
åkern för att få den brukningsduglig. Förr var de 
små åkerlapparna viktiga för gårdens försörjning. 
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