
Välkommen till Voxnabruk som ligger 15 km väster om 
Edsbyn. Här kan ni vandra längs Naturstigen som är 3 km 
och i lätt terräng. Ni ser den markerad på kartan på nästa 
sida. Den går delvis på den natursköna åsen Galtryggen.  
Längs med stigen finns flera skyltar med information om 
djur och natur i området. Skyltarna är på både svenska 
och engelska.

Welcome to Voxnabruk located 15 km west of Edsbyn. 
Here you can walk along the nature trail which is 3 km 
and It’s in an easy terrain. You see it marked on the  
map on the next page. It goes partly on the scenic hill  
Galtryggen. Along the path there are several signs with  
information about animals and nature in the area.  
The signs are in Swedish and English.

NATURSTIGEN
 
Välkommen till naturstigen på Galtryggen i Voxnabruk. 
Naturstigen är 3 km med informationstavlor där ni kan läsa om 
natur och djur i området. Den är markerad på kartan med orange 
streckad linje och är i lätt terrängen som är lämplig för hela  
familjen. Parkera på någon av de anvisade platserna.   P

TÄNK PÅ: 
Allemansrätten i Sverige är en unik möjlighet att röra sig fritt i 
naturen. Med det medföljer också krav på dig som vandrare att 
visa hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv samt andra  
besökare längs stigen. Det är förbjudet att köra motorfordon på 
vandringsleden. Allemansrätten kan sammanfattas med att inte 
störa och inte förstöra.

Welcome to the trail on Galtryggen in Voxnabruk.
The trail is 3 km long and has several information signs about the 
nature and animals in the area. The trail is marked out on the map 
with an orange line. It’s in an easy terrain that suits everyone, even 
the kids. You can park your car at any of the designated locations 
on the map.   P

KEEP IN MIND:
The right of public access in Sweden is an unique opportunity to 
walk in the nature. It also includes requirements for you as a hiker. 
You have to show consideration to the nature and animals as well 
as other visitors. It is always forbidden to drive motor vehicles and 
pick flowers or plants at the trails. 
The right of public access can be summarized with the words, not 
to disturb and not to destroy.
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Här är du 
 Here you are
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NATURSTIGEN

HJORTRON
Hjortron är egentligen inget bär utan en sammansatt frukt. Varje liten 

utbuktning på hjortronet är en frukt som i sin tur innehåller en kärna. 

Ett moget hjortron är gult och ser i övrigt ut ungefär som ett hallon.

Hjortron växer på myrmark i hela Sverige utom på Öland. Den börjar 

blomma i maj i södra Sverige och i norr mellan juni och juli.  

Blommorna är stora och vita. Hjortronet är sedan moget och kan 

plockas från mitten på juli till mitten på augusti.  

Frukten innehåller mycket C-vitamin och används mest till sylt 

eller mylta men kan även användas till likör. 

THE CLOUDBERRY

The cloudberry is not a berry, it is a composite fruit. Every little bulge 

is a fruit with a core. A cloudberry looks like a yellow raspberry and 

contains a lot of vitamin C.

The cloudberry grows at fens throughout Sweden except at the  

island Öland. It starts to bloom in may in the south and in june-july 

 in the north of Sweden. 

 
You can pick the cloudberries from the middle of july until the middle 

of august. The cloudberries are used for jam and liqueurs.

 
 

NATURSTIGEN

MYRA
Myran är en insekt som är släkt med getingar och bin. Det märker man 

bland annat genom att de kan spruta ut gift längst bak på kroppen.  

Giftet kallas myrsyra och är inte farligt för människor, men det svider. 

Myror lever i samhällen, precis som bin. Samhällena består mest av 

arbetare. Alla myror i ett samhälle kommer från en och samma hona, 

drottningen. Arbetarna tar hand om äggen, larverna och senare även 

pupporna. Drottningen kan bli 20 år gammal medan arbetarna endast 

blir 3-4 år. 
Den röda skogsmyran, eller stackmyran som den också kallas, är den 

vanligaste myran i Sverige. Det är den som bygger myrstackar i sko-

gen. En myrstack kan innehålla ca 100 000 myror. Myrstacken byggs 

upp mot söder för att fånga upp så mycket solvärme som möjligt.  

Myrorna i en stor stack äter ca 2 miljoner insekter på en sommar.

 
THE ANT
The ant is an insect that is related to wasps and bees. You can see that 

they are related because they all can spray poison. The poison from the 

ants is not dangerous for humans but can burn. 

The ants lives in communities, just like bees. The communities consist 

mostly of workers. All ants in a society come from the same female, 

the queen. The workers take care of the eggs and the caterpillars. The 

queen can get up to 20 years old while the workers only reach an age 

of 3-4 years. 

In one anthill it lives more than 100 000 ants and it is built to the south. 

It is built that way because the ants wants to capture as much heat 

from the sun as possible. The ants from a big anthill can eat about 2 

million insects in one summer.

 

NATURSTIGEN

TROLLSLÄNDATrollsländan är en uråldrig insekt som fanns långt före dinosaurierna. 
På den tiden kunde trollsländan vara mycket större än de vi ser idag. 
Jättesländorna som fanns på den tiden kunde ha en vingbredd på 
mer än 70 cm.  Trollsländorna utvecklades troligen från jättesländorna och den 
största arten som finns i Sverige idag kan bli upp till 9 centimeter 
lång. Sverige har 56 av de ca 5000 arter som finns.Trollsländan har 4 vingar och är ett rovdjur som lever på andra insek-

ter. Insekterna fångar den i luften med sina ben. Deras larver lever i 
vattnet och äter fiskyngel, grodyngel och insekter. 
THE DRAGONFLYThe dragonfly is an ancient insect that has existed since before the 
dinosaurs. At that time, the dragonfly could be much bigger than the 
ones we see today.  The giant dragonfly that existed at that time could have more than  
70 cm between the edges of their wings. The dragonflies we have 
today is developed from the giant ones.  Today the largest species in Sweden can be up to 9 centimeters long. 

Sweden has 56 of the approximately 5000 types of dragonflies. The dragonfly has 4 wings and is a predator that eats other insects.  
It catches the insects in the air with their legs. Their catepillars lives 
in the water and eats small fishes, tadpoles and insects

KEEP IN MIND:
The right of public access in Sweden is an unique oppor-
tunity to walk in the nature. It also includes requirements 
for you as a hiker. You have to show consideration to the 
nature and animals as well as other visitors. It is always 
forbidden to drive motor vehicles and pick flowers or 
plants at the trails. The right of public access can be sum-
marized with the words, not to disturb and not to destroy.

TÄNK PÅ: 
Allemansrätten i Sverige är en unik möjlighet att röra sig 
fritt i naturen. Med det medföljer också krav på dig som 
vandrare att visa hänsyn och varsamhet mot natur och  
djurliv samt andra besökare längs stigen.  
Det är förbjudet att köra motorfordon på vandringsleden. 
Allemansrätten kan sammanfattas med orden att inte  
störa och inte förstöra.

 
Karta och skyltar längs naturstigen, producerades 2017 av: 
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Välkommen till naturstigen på Galtryggen i Voxnabruk. 
Naturstigen är 3 km med informationstavlor där ni kan läsa om 
natur och djur i området. Den är markerad på kartan med orange 
streckad linje och är i lätt terrängen som är lämplig för hela 
familjen. Parkera på någon av de anvisade platserna.   P

Welcome to the trail on Galtryggen in Voxnabruk.
The trail is 3 km long and has several information signs about 
the nature and animals in the area. The trail is marked out on  
the map with an orange line. It’s in an easy terrain that suits  
everyone, even the kids. You can park your car at any of the 
designated locations on the map.   P
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