
ADRESS 
Furuvägen 19
KOORDINATER
N 63 26.543 E 23 36.435

STARTPUNKT
När du kommer till Småbönders sväng-
er du in på Furuvägen, kör över ån och 
mitt emot Johannas smådjursklinik (på 
höger sida) svänger du in till vänster. 
Där kan du parkera bilen. 

Om du vill gå hela Småbönders van-
dringsled går det även att starta från 
Skyttevägen. 
Koordinater: N 63 29.364 E 23 35.253

 
ALLMÄNT
Furu naturstig och Småbönders van-
dringsled finns i Kronoby kommun. 
Furu naturstig grundar sig på den 
ursprungliga Heimer Furus naturstig, 
men har förlängts med några slingor i 
skogen, medan Småbönders vandring-
sled sträcker sig ända till Skytte och går 
sedan tillbaka ner igen mot Furu. 

Längs leden finns faktatavlor uppsatta 
med information om olika fenomen i 
naturen runt omkring. Det finns flera 
charmiga och originella rastplatser och 
även ett fågeltorn ute vid Lampsjön. 

Naturen runt omkring Småbönders är unik 
och här finns ett par växter som inte finns på 
något annat håll i vår nejd. Vill du läsa mera 
om vad naturen har att erbjuda längs lederna 
så kan du gå in på Småbönders egen hemsida 
här.

Den här leden går mest längs små grusvägar 
och traktorspår och därmed väldigt lättvan-
drad. Avstickaren ut till Lampsjön är dock 
mera oländig så där får man lyfta på fötterna 
lite mera. 

Leden passar bra för den som vill göra en 
lättare vandring, det går att undvika skogster-
räng nästan helt och hållet om man t.ex. vill 
gå med barnvagn. 

RASTPLATSER
Vid Furu finns simstrand och 
omklädningsrum.
Vid Larickbacken finns en rastplats med 
bänkar under tak.
Vid Bäribacken finns vindskydd, grillring, 
vedförråd och ett utomhuswc. 
Vid Skytte finns en grillkåta.
Strax innan du kommer ut till Kronoby å 
finns ett litet vindskydd.

FURU NATURSTIG /
SMÅBÖNDERS VANDRINGSLED

http://www.smabonders.fi/


ALLMÄN INFO

Längd:     Furu naturstig är ca 6 km lång, medan Småbönders vandringsled är ca 19 km lång.  Det är även möjligt  
   att variera sträckorna, vid Larickbacken, Törvesbäcken och Bäribacken går det att välja en kortare eller  
   en längre väg.
Terräng:  Lätt terräng, leden går mest längs vägar, men partiet som går längs med Kronoby å kan vara vått på  
   våren. Längs naturstigen finns spångar som är väldigt hala vid regn. 
Tid:    Furu naturstig: 1-2 h (pauser ej inräknade). 
   Småbönders vandringsled 4-6 h (pauser ej inräknade). 
Utrustning:   Bekväma skor. Under våren rekommenderas vattentäta vandringsskor eller gummistövlar.

KÖRANVISNINGAR FRÅN GOOGLE.
Klicka här

https://maps.google.se/maps?q=N+63+26.543+E+23+36.435&hl=sv&ll=63.441838,23.611443&spn=0.005641,0.021136&sll=63.522179,22.960246&sspn=0.005587,0.021136&t=m&z=16

