
ADRESS 
Ekolavägen 157
KOORDINATER
N 63 23.112 E 22 39.043

STARTPUNKT
Leden startar från Måtarsberget. 
 
ALLMÄNT
I Nykarleby kommun finns 
vandringsleden ”Trådi” med start från 
Måtarsberget i Jeppo, ca 18 km från 
Nykarleby centrum.  Det finns tre olika 
sträckor att välja bland, 4 km, 7 km och 
10 km. Det är en mycket väl märkt led 
och det är ingen risk för att gå vilse. 

Leden går i huvuvsak i skogen längs 
små stigar, men det finns även några 
avsnitt som följer mindre skogsvägar. 

Naturen är varierande med både lum-
mig , grön skog och lavbeklädda berg-
shällar. Längs leden har man också 
möjlighet att se ”storstenen”, ett 
imponerande flyttblock som är hela 8 m 
högt. Längs ”Langtrådi” bjuds det också 
på lokalhistoria i form av 3 stycken 
forngravar. 

Efter avslutad vandring kan man svalka sig 
med en simtur vid stenbrottet. Det finns även 
ett utegym för den 
träningssugne vid Måtarsberget och vintertid 
finns det också ett skidspår där.

RASTPLATSER
Det finns bänkar med jämna mellanrum där 
man kan vila sig. Där leden delar sig för 7 
respektive 10 km finns det en bänk och ett 
bord samt en gästbok att skriva i. Observera 
att det finns ingen grillplats längs leden och 
det är förbjudet att göra upp eld. 
Vid Måtarsberget var leden börjar och slutar 
finns det utedass.

SEVÄRDHETER
I början av leden (passeras av alla 3 leder) 
finns ”Storstenen” – ett 8 m högt flyttblock. 
Längs ”Langtrådi” finns tre stycken 
forngravar från bronsåldern. 

JEPPO VANDRINGSLED



ALLMÄN INFO

Längd:     Kårttrådi 4 km
   Millantrådi 7 km
   Langtrådi 10 km
Terräng:  Medelsvår terräng. Terrängen varierar ganska mycket, det finns en del partier som är ganska steniga  
   och ojämna och där bör man se efter var man sätter ner fötterna. Mestadels är det ändå ganska 
   lättvandrat. Det finns små broar på många ställen.
Tid:    Kårttrådi: ca 1 h
   Millantrådi: 1,5-2 h
   Langtrådi: 2,5-4 h (pauser ej inräknade)
Utrustning:   Vid vått väder är vattentäta skor att föredra, det finns en del sanka ställen där det kan föreligga risk för  
   att bli våt om fötterna. 
  
KÖRANVISNINGAR FRÅN GOOGLE.
Klicka här

https://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=+&q=63.806549,22.782838&ie=UTF8&ll=63.807293,22.782855&spn=0.011062,0.042272&t=m&z=15&vpsrc=0&iwloc=A
https://www.google.fi/maps/place/63%C2%B023'06.7%22N+22%C2%B039'02.6%22E/@63.3851995,22.6507167,1375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0

