
ADRESS 
Norra Larsmovägen 60, 68570 Larsmo
KOORDINATER
N 63 45.576 E 22 44.841

STARTPUNKT
Holm vandringsled i Larsmo startar vid 
Larsmo idrottspark. Man får börja med 
att korsa Larsmovägen för att komma in 
på leden som är märkt med blått. 

 
ALLMÄNT
De första 3 kilometrarna är lättvandrade 
och går längs mysiga, ombonade stigar. 
Strax innan 3 km skylten finns ett sten-
rummel – Knypelbacka och därefter blir 
också terrängen stenigare ända fram till 
den första rastplatsen vid Molnviken.  
Molnviken är en 10 ha stor sjö med 
sparsamt djurliv pga av det sura vattnet, 
men det är trots detta en fridfull och 
vacker plats att rasta på. 

Efter ytterligare ca 2 km korsar man 
Larsmovägen igen och här blir det igen 
mera lättvandrat. Det är varierande ter-
räng som stundvis går genom lummig 
skog och där emellan genom klippig 
barrskog. En bit efter 8 km skylten kom-
mer man ut till en mindre grusväg som 
man följer ända fram till 9 km skylten, 
där svänger leden tillbaka in i skogen.  

Det dröjer inte länge sen innan Rörträsket 
dyker upp, känslan av vildmark infinner sig. 
Passa på att ta en liten paus uppe på berget 
med utsikt över det natursköna träsket innan 
den sista biten av vandringen tar vid. 

Så småningom börjar skidspårsskyltar att 
synnas till, men vandringsleden har skilda 
märkningar så fortsätt att följa dem. Vid 11 
km finns den sista rastplatsen i anslutning till 
skidspåret och sen är det bara att följa spån-
banan tillbaka till parkeringen vid idrott-
sparken. 

Lämpar sig även för barnfamiljer. 

RASTPLATSER
Molnviken vid 5 km, där finns grillhus, bord-
bänkkombination och utedass. Även tillgång 
till ved.
Vid Rörträsket ca 10 km finns en bord-bänk-
kombination uppe på berget.
Vid 11 km finns grillkåta, grillring, bord-
bänkkombination, utedass samt vedlider. 

HOLM VANDRINGSLED



ALLMÄN INFO

Längd:     8,5 eller 12,5 km
Terräng:  Lätt-medelsvår terräng, mestadels lättvandrat, men vissa partier är steniga och oländiga. En del höjd 
   skillnader på de sista kilometrarna. 
Tid:    3-5h (pauser ej inräknade)
Utrustning:   Bekväma skor.  Lite vått på en del ställen så under våren och regnigt väder rekommenderas vattentäta  
   skor eller gummistövlar.
  

KÖRANVISNINGAR FRÅN GOOGLE.
Klicka här

https://maps.google.se/maps?q=+N+63+45.576+E+22+44.841&hl=sv&ll=63.759631,22.747364&spn=0.011081,0.042272&sll=63.441838,23.611443&sspn=0.005641,0.021136&t=m&z=15

