THE EGGASPÅRET TRAIL IN
HÄSBODALEN Hiking / MTB
The Eggaspåret Trail, a trail open in summer for hikers
and mountain bikers, offers trail distances of 7.5 km,
10 km, 15 km and 22 km. There is also a 30-km trail for
hiking only. The trail starts at Skålsjögården at the state
highway Riksväg 50 (Rv 50) in Alfta Finnskog. You can
also park and join the trail at Häsbo (take the turnoff
just north of Skålsjögården).
The trail leads out and back through the Häsbodalen
valley, which is considered unique in Sweden for its
geomorphology (geological landforms) and the
opportunities it offers for active outdoor life. The name
“Eggaspåret” comes from the name of the Egga esker
ridge, which in turn got its name from the knife-edge
shape of the ridge. The 5.5-km stretch along the crown
of the ridge is widely considered the finest hiking trail
in Ovanåker Municipality. Some preserved cultural
buildings can also be seen along the trail – a complete
dry sauna, a bog-haymaking barn, a former forest stall,
and two wind shelters. The trail passes by the Häsbo
pasture-keepers’ farmyard and the Häsbosjön sportfishing lake (char), and partly follows the Häsboån river.
Guided hikes starting from Häsbo and other points are
arranged by Maths Östberg.
Summer-opening Eggaspåret Trail: Key Facts
Trail name: The Eggaspåret Trail
Starting point and destination: Skålsjögården, 30 km
south of Alfta and 75 km north of Falun on the state
highway Riksväg 50 (Rv 50).
Trail lengths: 7.5 / 10 / 15 or 22 km (30 km hiking only).
Information: Maths Östberg, Tel: 070-566 01 68
Email: finnskogsmuseet@swipnet.se
Website: www.skalsjogarden.se
A detailed map of Finnskogen can be purchased
from: www.finnskogsriket.com
Starting-point coordinates: 61.156291, 15.882186
Recommendation for accommodation and meals:
Skålsjögården, 0271-520 40
Recommendation for a local Forest Finnish tourist
destination: Finnskogsmuseet in Skräddrabo

EGGASPÅRET I HÄSBODALEN
Vandring / MTB
Eggaspåret är en sommarled för vandring och mtb, som
finns i längderna 7,5 km, 10 km, 15 km, 22 km. Ett
längre spår på 30 km finns även, men då endast för
vandring. Leden startar vid Skålsjögården vid Rv 50 på
Alfta Finnskog. Du kan också parkera och ansluta vid
Häsbo (kör in strax norr om Skålsjögården).

EGGASPÅRET
I HÄSBODALEN

Leden går fram och åter i den för geomorfologin (de
geologiska landskapsformerna) och rörligt friluftsliv
riksklassade Häsbodalen. Namnet Eggaspåret
kommer av namnet på rullstensåsen Egga, som
i sin tur har sitt namn av åsens kniveggsform.
Den 5,5 km långa ledsträckningen uppe
på åsens krön är omvittnad som det
finaste vandringsstråket i Ovanåkers
kommun. Längs leden finns också
några bevarade kulturbyggnader
i form av en komplett torkbastu,
en myrslåtterlada och ett f.d.
skogsstall samt två vindskydd.
Leden passerar vallvaktargården
Häsbo med ädelfiskevattnet
Häsbosjön (röding) och följer
delvis Häsboån.
Guidade vandringar med utgångspunkt
från t.ex. Häsbo ordnas av Maths Östberg.
Faktauppgifter – Sommarled – Eggaspåret
Namn på led: Eggaspåret
Start o målplats: Skålsjögården, 3 mil söder Alfta och
7,5 mil norr Falun vid Rv 50.
Längd: 7.5 / 10 / 15 / 22 km (30 km endast vandring).
Information: Maths Östberg, 070-566 01 68
E-post: finnskogsmuseet@swipnet.se
Hemsida: www.skalsjogarden.se
Detaljerad karta över Finnskogen kan köpas:
www.finnskogsriket.com
Koordinater på startplats: 61.156291, 15.882186
Förslag på boende & mat: Skålsjögården, 0271-520 40
Förslag på skogsfinskt besöksmål i omgivningen:
Finnskogsmuseet i Skräddrabo
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