
 

  HERTIGPARETS LED 3,5 KM 

 
Terräng: lätt, flack, spångar Natur: blandskog, vattendrag, tjärn, myr 

    

 

Markering: orange Uppdaterad: 2022-07-14 

Rekommenderade skor: normalt gymnastikskor, vid höga flöden kängor 

 

 

Sammanfattning 
Vandringsslinga på 3,5 km med start och mål vid parkeringsplats i Mangskog. 
En varierad, naturskön led med rik flora, runt Stenstjärnet i Byamossarnas 
naturreservat. Fin rastplats med vindskydd vid tjärnets norra ände. 

Den flacka sträckningen gör det möjligt för de flesta att njuta av omgivningen, 
som ger stillhet och vildmarkskänsla.  

Stigen är väl upptrampad, försedd med spångar över blöta partier och tydligt 
markerad med orange färg på träd eller skyltar.  

Karta finns tillgänglig i separat PDF.  

Mobiltäckningen är mycket begränsad i området. 

 
Föreslagen startplats  

Parkeringsplats, Mangskog, latitud 59.775629, longitud 12.713018 
Här finns parkering och stenen med Hertigparets underskrifter markerar tydligt 
ledens början.  
 

 
Beskrivning för medsols riktning 
En spångbeklädd sträcka genom lövskog, leder in till själva slingan runt tjärnet. 
Redan från starten syns många typer av växter, som trivs i och kring 
myrmarker, Jungfru Marie nycklar, hjortron, tranbär, m m.  

Framme vid Stenstjärnet börjar slingan och stigen följer strandkanten rakt 
söderut genom övervägande tallskog. Vid södra delen av tjärnet syns den 
vidsträckta Sundsmossen mot sydost.  

Leden stiger en aning på sträckan västerut, upp på en bergsås som sedan drar 
norrut mellan Stenstjärnet och Abborrtjärnet i väst. Där man passerar över 
bäcken mellan de båda tjärnen är det möjligt att lämna leden för att ta sig en 
närmare titt på Abborrtjärnet.  

Väl tillbaka på leden igen, fortsätter man norrut. Besöker man området i juni-
juli kan man bland annat se blommande kråkklöver och topplösa. Efter 
ytterligare en spångbeklädd passage över myren Stenstjärnsdulpan kommer 
man snart till det rymliga vindskyddet i norra änden av tjärnet, med vacker 
utsikt från strandkanten.  
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Bilder: 1. Stenen med Hertigparets namninskriptioner markerar ledens startpunkt, 2. Spångar 
möjliggör passage över flera myrar, 3. Jungfru Marie nycklar (början av juli), 4. Hjortron, 5. 
Sundsmossen, 6. Abborrtjärnets östra strandlinje, 7. Kråkklöver (början av juli), 8. Topplösa, 9. 
Vindskydd vid Stenstjärnets norra vik, 10. Retur mot parkeringen.   


