Eliasleden

Eliasleden som sammanlagt är 26 km, består av flera olika delsträckor, och leden är utan tvekan
Piteås mest spännande led, både vad gäller natur- och kulturhistoria. Leden sträcker sig från
Svensbyn genom ett kuperat och vackert landskap upp mot Kalahatten i Kalamark, och passerar inte
mindre än sju bergsknallar; Larssonberget, Högberget, Krossberget, Rödmyrberget,
Björnberget, Tryträskhällorna och Kalahatten. Dessa erbjuder en storslagen vy över det
kustnära skogs- och jordbrukslandskapet.
Du når leden ca 12 km sydväst om Piteå via väg 373 till Svensbyn, där du svänger in mot Bodsjön.
Strax söder om Sörbyn startar leden med en träportal och parkeringsplats. Härifrån går leden upp
mot Högberget och Eliasgrottan (ca 940m), som liksom leden fått sitt namn efter stortjuven Elias.
Enligt sägnen använde Elias grottan som boning och tjuvgömma. Om du är vig kan du krypa ned och
utforska stortjuvens tillhåll.
Efter grottan kan du ta av en kort sträcka (560 m) mot Larssonberget med fantastisk utsikt över det
låglänta jordbrukslandskapet kring Svensbyn just nedanför berget, men också vyer ut över bland
annat Svensbyfjärden och Infjärdenbygden. Här finns ett vindskydd och eldstad.
Från Högberget kan du ta en avstickare till Mjösjöberget ca 800 m med vacker utsikt över Mjösjön
och Mjösöliden. Du kan även efter toppen på Högberget ta en avstickare mot Krossberget ca 480 m
med milsvid utsikt norrut.
Från Högberget går leden ned mot Kocksjön och via Rödmyrberget upp till Vitsjön ca 3 km, en
populär fiskesjö. Uppe på Rödmyrberget finns ett vindskydd liksom vid Vitsjön. Här finns även en
lappkåta som du kan övernatta i. Vid Vitsjön delar sig leden och du kan vandra en avstickare på 9
km till det pittoreska kronobygget Nötmyrbodarna med restaurerad skogskoja, stall och tjärdal. Den
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andra avstickaren är 6 km och tar dig upp på kalottberget Kalahatten i Kalamark, 240 meter över
havet.
Från Vitsjön kan du via Djuptjärn vandra tillbaka till Högberget via Mjösjön, en slinga på 9,4 km.
Djuptjärn är liksom Vitsjön en populär fiskesjö med inplanterad ädelfisk (fiskekort från Svensbyns
fiskevårdsförening) med fina fiskebryggor, vindskydd och raststuga. Efter Djuptjärn finns ytterligare
en avstickare på 1,5 km till Björnberget sydöst om Bodsjön.
Den kuperade terrängen och vildmarksvandringen gör att en vandring längs hela leden är en
utmaning även för vana vandrare. Vandringen kan med fördel fördelas på två dagar med
övernattning förslagsvis vid kåtan vid Vitsjön eller skogskojan vid Nötmyrbodarna.
Leden löper genom en mycket varierad terräng med områden av gammal skog, frodiga våtmarker
och lättgångna häll- och bergsområden. Informationsskyltar finns utplacerade längs leden på vilka
man kan läsa om ledens dragning, områdets geologi, flora och fauna.
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