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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
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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.
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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.

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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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.
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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.
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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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