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Rankleven
Ett sägesomspunnet berg, som i gamla 
dokument skrivs Ranklöfwen. Två 
sägner lever kring berget. Den ena 
säger att namnet kommer från det som 
i borgsjömålet uttalas Rann/Rannk-
leven och att det var jätten Ran som 
bodde i berget med sin kvinna och 
deras barn för länge sedan. En annan 
sägen berättar om grottan som du med 
lite tur kan se ingången till om du går 
den branta, så kallade stupvägen. Där 
ska det finnas en en stor skatt i form 
av en kopparkittel som ingen lyckats 
ta därifrån. Det går bara att komma åt 
skatten under midsommarnatten och 
det måste göras under absolut tystnad. 
Syftet med reservatet är att bevara 
Ranklevens speciella vegetation och 
skogen med dess naturskogskvalitéer. 
Var: Sillre Södra 180, 841 96 Erikslund.

Stormörtsjökullen
Medelpads näst högsta topp. 
Stormörtsjökullen ligger 559 möh, 
Utsikten är imponerande. Det sägs att 
vid riktigt kristallklar luft kan man se 
fartyg ute på Bottenhavet. Kvarläm-
nad stuga samt rester av ett 12 meter 
högt brandtorn i järn finns på toppen 
från tiden då det vistades brandvakter 
under sommarhalvåret för att kunna 
larma om en brand uppstod. Finns 
bänk och utedass. Var: Nordost om byn 
Naggen. 

Långåsen
Traska upp i utkikstornet i byn och du 
är på högre höjd än Åre. Vandring ca 1 
km. Ved finns i utkikstornet. 
Var: Naggen

Vikåsen
Här har du fin utsikt över Ljunganda-
les egen ”lapport” och där finns fina 
orkideer att beskåda. Förr sa man att 
när det är är tre getter i Vikåsen, d.v.s. 
då snön smält bort, så det bara är tre 
snöfläckar kvar, då det lagom att börja 
så. (Källa Torps Hembygdsförenings 
Folkminnesuppteckningar, nr. 220, 
gjorda i början av 1930-talet. 
Vårarbete.Ur Nordiska museets 
arkiv. Var: Rogsta

Storklacken
Upplev det vidunderliga 
naturreservatet. Vandring ca 2 km. Ved 
finns vid gammla brandbevaknings-
stugan. Var: Vid Torrflodnäs

Getberget
En av Sveriges vackraste utsikter. 
Getberget ligger mellan Fränsta och 
Ljungaverk. Skyltat från E14. Berget 
ligger i sydsluttning och består utav 
den magmatiska bergarten diabas. 
På toppen är café Toppstugan öppen 
sommartid. Du kan betala med swish & 
kontant. www.getberget.se. Går att åka 
bil till toppen. Var: Ljungaverk

Gösundaberget
Gösundaberget ligger mellan Munk-
byn och Viskan. Berget har en mycket 
fin vandringsstig och det tar ca 45 
min att ta sig dit. På plats finns det en 
raststuga och ett vindskydd.
Informationstavla, Stigar, Utsiktplats, 
och vindskydd. Var: Mellan Munk-
bysjön och Viskan

PASSA PÅ ATT UPPLEVA LJUNGANDALENS SKÖNHET FRÅN OVAN. 
TA MED FIKA OCH GE ER UT PÅ ÄVENTYR PÅ VÅRA HÖJDER. 

HÖGA HÖJDER I Ljungandalen

Myckelmyrberget
Myckelmyrberget är Medelpads hög-
sta berg. Berget mäter 577,7 meter över 
havet och ligger cirka 20 kilometer 
väster om tätorten Alby. Från bergets 
topp kan man vid bra väder se Medel-
pads största sjö, Holmsjön samt sjön 
Havern där Haverö kyrka ligger på en 
halvö. Höjd 578 m Var: Haverö

Samtliga berg är perfekta utflyktsplatser för dig och 
med familjen. Passa på att uppleva Ljungandalens 
skönhet från ovan. Ta med fika och ge er ut på äventyr. 
Om det uppstår frågor kan ni höra av er till naturum på 
Tel 0690-205 50

Perfekt höjdutflykt

Sveriges mittpunkt
I Ånge kommuns östra del en bit 
utanför byn Munkbysjön ligger 
berget Flataklocken, som genom 
tyngdpunktsbestämning av Sveriges 
landmassa utsågs att utgöra platsen 
för Sveriges Geografiska Mittpunkt av 
KTH i Stockholm, 1947. Platsen ligger 
på ett berg, 465 m ö. h. och det är 360 
graders milsvid utsikt över det vackra 
norrländska landskapet. Vid vackert 
väder kan man se ända till kusten. Det 
är ett populärt turistmål och här finns 
sommaröppen restaurang, grillplats 
och en handikappanpassad slinga upp 
till restaurangen. Läs mer på Munkby-
sjöns webbplats www.munkbysjon.se. 
För att komma dit ska du vid Torps-
hammar svänga av E14 och följ skylt-

ningen ”Sveriges mitt”. Kör igenom 
byn Munkbysjön och efter ca 5 km, 

följ skyltningen, sväng höger och 
där vägen delar sig-håll höger. 

Från Torpshammar är det ca 
15 km upp på toppen. 

var: Strax utanför 
Munkbysjön

Åsjöberget
På en hälla i början av byn Parteboda 
ligger Åsjöberget med vindskydd och 
vacker utsikt över Ljungan. Parkera 
bilen och gå den dryga kilometern upp 
på toppen av berget. Njut sedan av 
den vackra naturen och den medhav-
da matsäcken! På Åsjöberget låg förr 
en dansbana som var mycket populär 
bland bygdens ungdomar. Av dans-
banan finns inget kvar idag utom de 
järnfästen i stenblocken som vittnar 
om den svunna tiden. Vid Åsjöbergets 
fot ligger det gamla Hedenstorpet. 
Var: Kör väg 511 från Erikslund mot 
Ånge. Passera byn Parteboda. Uppe på 
backkrönet går en liten väg in åt höger. 
Parkera bilen direkt och börja gå efter 
stigen åt höger. Åsjöbergets topp når 
man efter någon kilometers promenad. 
Tel 0690-205 50

Bergåsen i Borgsjö
Med vacker utsikt över Borgsjön. 15 
minuters bilväg från Borgsjöbyn ligger 
Bergåsen. Det är en grusväg som leder 
upp till toppen, men det är lämpligt 
att lämna bilen vid parkerings-
platsen ca 100 meter eftersom 
vägen är dålig sista biten. Från 
parkeringsplatsen tar det ca 
5 minuter att gå upp där 
det finns vindskydd och 
grillplats. Var Bergåsen, 
841 97 Erikslund. 
Besök utkikstornet 
på egen risk.

350
mÖH

559
mÖH

501
mÖH

387
mÖH

533
mÖH

352
mÖH

465
mÖH

285
mÖH

239
mÖH

578
mÖH

493
mÖH

med familjen

Vy
 fr

ån
 R

an
kleven Foto: Upplev Ånge


