
ADRESS 
Vuojärvvägen
KOORDINATER
N 63 31.359 E 23 23.691

STARTPUNKT
Höbäck-Saarjärv vandringsled finns 
i Kronoby kommun och startar från 
före detta Vuojärvi kvarn en bit utanför 
Terjärv centrum.  Startplatsen är skyltad 
från Terjärv centrum.

 
ALLMÄNT
Den här leden innehåller det mesta 
man kan önska sig. Den har mycket 
varierande terräng och natur. Leden 
följer både vattendrag och tar dig förbi 
flera små skogssjöar. Där emellan får du 
klättra uppför åsar och njuta av slående 
vackra vyer.

Leden bjuder också på lokalhistoria från 
gånga tider då tjärbränning var en stor 
inkomstkälla. Du kan också bekanta dig 
med historien om skogsvaktarkvinnan 
Hannusas Anna. 

Det finns många fina rastplatser längs 
med leden så reservera en dag eller två 
för att ströva i skogarna kring Höbäck-
Saarjärv och njuta av utomhuslivet. 

Den här leden går att kombinera med 
Kaitsjön-Saarjärv naturstig och lämpar sig väl 
för både endags- och tvådagars vandring med 
övernattning i något av vindskydden. 

RASTPLATS
Vid startplatsen Vuojärvi finns en grillkåta.
Vid Lill-Vojärv finns ett vindskydd och grill-
plats.
Vid Tjärebo finns ett återuppbyggt skogspörte 
(liten stuga) med sovbrits och kamin. 
Vid Hannusas Anna finns en stuga.
Vid Gäddsjön finns ett vindskydd och grill-
plats.
Vid Saarjärv finns en liten stuga med kamin 
samt grillplats på utsidan. 

SEVÄRDHETER
Det finns flera tjärdalar längs leden och vid 
Tjärebo rastplats finns ett återuppbyggt skog-
spörte. Från Tjärebo är det ca 1 km till Han-
nusas Annas stuga. På kartan som kommun-
byrån i Kronoby säljer finns mera detaljer om 
sevärdheterna.

HÖBÄCK-SAARJÄRV
VANDRINGSLED



ALLMÄN INFO

Längd:     11 eller 17 km
Terräng:  Medelsvår-svår terräng. Mycket kuperad terräng, väldigt stenigt på många ställen och  många små   
   broar.
Tid:    3-6 h beroende på om man går den kortare eller den längre sträckan (pauser ej inräknade).
Utrustning:   Bekväma skor. Under våren och vid regnigt väder rekommenderas vattentäta vandringsskor eller   
   gummistövlar. 
  

KÖRANVISNINGAR FRÅN GOOGLE.
Klicka här

https://maps.google.se/maps?q=N+63+31.359+E+23+23.691&hl=sv&sll=63.759631,22.747364&sspn=0.011081,0.042272&t=m&z=15

