DJÄKNARUNDAN
Rev 2013-04-11

Djäknarundan är en härligt omväxlande
rundled. Leden går genom en lättvandrad
skogstrakt med glittrande små sjöar, en
vacker skärgård och spår från både istid och
ett gammalt kulturlandskap. Leden är 11 km
lång, blåmarkerad och följer enkla skogsvägar
och bra stigar. Informationstavlor finns som
berättar om sevärdheter. Svårighetsgraden
ligger runt medel.

6

4
3

5

Leden har ett flertal möjliga startpunkter.
Den officiella startpunkten är vid Granviks
besökscentrum. Från väg 49 i Granvik viker du
av mot Tived och följer sedan skyltarna mot
Granviks hamn. När du passerat under väg 49 har
du besökscentrum till vänster. Alternativt parkerar
du vid Stora Djäknasjön. Se kartan.
1. Vattenpumpen.
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2. Långakärrsvägen.
Runt Djäknatorp finns en ca 900 m lång extra
slinga. Den extra slingan har blå markeringar.
3. Djäknatorpet.
4. Ekar vid Djäknatorp. Eken står där med sin
livsvisdom och låter den säga till oss - Rota dig
människa, leta upp de friska källsprången. Längs
slingan växer även tibast (obs mycket giftig).
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5. Fördämning vid Lilla Djäknasjön.
6. Rastplats vid Stora Djäknasjön. Uppe på berget finns vindskydd för övernattning, grillplats och
en vacker utsikt över Stora Djäknasjön. Torrklosett finns vid parkeringen nedanför berget.
7. Naturreservat Valekleven-Ombo öar omfattar en längre kuststräcka med en vacker skärgård.
Här når bergspartier ända fram till Vätterstranden. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av
skyddade områden, Natura 2000. Här har den
rödlistade och sällsynta svampen Violgubben hittats i tre lokaler. Reservatet ger förutsättningar för
att arter av växter och djur som varit borta kan
komma igen. Ett sånt exempel är Berguven som
nu hörs hoa i reservatet sommartid.
8. Jättegryta på Jättaberget.
9. Gråalen är en högvuxen trädart, särskilt om
den växer på fuktig och näringsrik mark som här
vid Långviken.
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Startpunkt med parkering

© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande
I 2008/1131. Gäller t o m 2011-06-01.

Skala 1:25 000

0

0,5

1,0 km

Stora Djäknasjön
Jättegryta på Jättaberget

10. Rastplats vid Långviken.
11. Myrstack. I den här stacken finns det säkert
upp emot en miljon myror.
12. Djäknasundets brygga.
13. Djäknasundets badplats.
Var aktsam om naturen!

Violgubben
Djäknasundets badplats

Granvikscirkeln/Granviks Byalag

