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SPÄNNANDE 
STIGARTärnaåleden

KORTA FAKTA:
Hitta hit: Från Tärnaby, sväng av från Blå 
Vägen mot Sandvik och Tärnaby Camping. 
Strax efter campingen finns parkeringsplats.
Från Solberg, sväng av  från Blå vägen mot 
Solberg och Norra Fjällnäs. Sväng sedan mot 
Solberg och bara ett par hundra meter efter 
bron svänger man in på en liten grusväg till 
vänster. 
Parkering: Parkering för 3-4 bilar. Tänk på att 
inte parkera vid fritidshusen, som har privata 
infarter.
Tillgänglighet: Väl framkomligt sommartid 
med cykel, barnvagn och rullstol. Bron över 
Tärnaån kan vara lite svajig.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: Tärnaby: 7291246/1478323, Solberg: 
7293377/1478763
Stigar: Välpreparerad stig på 2,4 km

Hängbron över Tärnaån i Solberg

Denna vandringsled sträcker sig mellan Tärnaby och 
Solberg. Det är en populär sträcka för fiskare och 
vandrare. Stigen är så bred och fin att man kan 
välja att cykla hela vägen om man vill.

« Vindskydd vid 
hängbron i Solberg

Allemansrätten
Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen. 
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden, 
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad 
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning 
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Stigen vid Tärnaåleden 

Från Tärnaby Camping i Tärnaby går en 
fin, naturskön stig längs Tärnaån fram till 
fritidshusområdet i Solberg. 
Stigen har rustats upp på västra sidan 
av ån och den ses som handikappvänlig 
fram till hängbron ungefär 2,5 kilometer 
uppströms. Hängbron har också byggts om 
för att göra det möjligt att ta över rullstolar 
och barnvagnar.
Det är fullt möjligt att cykla hela leden. Då 
kan man passa på att trampa hela vägen 
runt - en sträcka på ca 7,8 kilometer.
Tag med fika och sätt er ner och njut av 
utsikten över de olika fjällvyerna, Norra 
Storfjället i Solberg och Ryfjället i Tärnaby.

Fiske
Tärnaån ingår i Tärna fiskevårdsområde. 
Nedanför bron i Solberg är det inte tillåtet 
med maskmete utan här gäller flugkast, 
spinnfiske och kastflöte. Bästa tiden 
för fiske är i mitten av juli till mitten av 
september och här har man chans att få 
kanadaröding, röding, öring och sik. Vilka 
regler som gäller får man veta när man 
löser fiskekoret. 

Köp fiskekort på:
Hemavan Tärnaby Turistbyrå 0954-104 50
Statoil Tärnaby 0954 - 100 14
Tärnaby Sport 0954-100 44
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