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Härnö Trail - vandring/löpning
Härnö Trail - hiking / running 
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HÄRNÖ TRAIL 21 KM
Höjdmeter/Ascent: 840m

Skyltprogram Vårdkasen
Ett samarbete mellan HEMAB och
Härnösands kommun. Finansierat av 
vindkraftpengarfrån HEMAB.

Här är du / Your position

Härnö Trail
Härnö Trail är en vandrings- och löpled som slingrar sig genom 
Härnöns skatt av stigar och bjuder på öns vackraste
platser och vyer. Leden sträcker sig genom två naturreservat och 
du passarer många olika miljöer och varierande natur-
typer. Klapperstensfält, urskogar, en vidsträckt sandstrand,
klippor, berg, dalar och roliga skogsstigar är några saker du 
kommer att få uppleva.

Bitvis är leden tekniskt krävande med branta partier. Tänk på att 
ha bra skor och ta det försiktigt när det är blött och halt eftersom 
leden innehåller många klippor. Härnö Trail är markerad med 
den orangea symbolen eller målade orangea prickar på stenar 
och träd. På utvalda platser längs leden hittar du även kartskyltar. 

Vill du så kan du även springa tävlingen Härnö Trail som går 
längs den här leden. Håll dig uppdaterad på harnotrail.se

Hoppas du får en god tur!

Härnö Trail
Härnö Trail is a hiking and running trail that follows the best 
trails on the island of Härnö and includes some of the most
beautiful spots and breathtaking views. The trail travels through 
two nature reserves, and you will experience a variation of
different environments, some of which are fields of rubble,
ancient forests, sandy beaches, cliffs, mountains and valleys. 

Sections of the trail are technically demanding, with steep 
climbs and descents. Consider wearing shoes with good grip, 
and be especially careful when the conditions are wet and
slippery as there are many cliffs along the trail. The trail is 
marked with orange markings on rocks and trees, and a few 
maps can be found along the way. 

If you are interested you can also run the Härnö Trail race which 
follows the trail. Stay updated at harnotrail.se

Hope you have a nice trip! 

HARNO TRAIL

21 km

Mer information / More information
harnotrail.se

Vindskydd 
Shelter 

Rastplats 
Picnic area 

Servering 
Restaurant

Utsiktstorn 
Lookout tower 

Eldstad
Fire site 

Karta / information
Map / information
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