
 

 

Pråmleden 
i gränslandet mellan Dalarna och Gästrikland 

Pråmleden är en gammal malmtransportled över sjö-

systemet Grycken, Fullen och Edsken, sydväst om Hofors. 

Idag är den en natur- och kulturled tillsammans med 

Husbyringen och visar Järnrikets historia. Här hittar du 

ett fantastiskt område med leder för cykling, vandring 

och paddling och vintertid även plogad skridskobana. 

Du färdas i en gammal bruksmiljö med Stjärnsund, Silf-

hytteå och Edske masugn som centralpunkter. År 1872 

byggdes en sluss vid Silfhytteå för att underlätta tran-

sporterna mellan sjöarna Grycken och Fullen. Pråmsläpen 

passerade slussen på sin väg till Glaså där omlastning 

skedde till järnväg och transport vidare till Borns station 

vid Gävle-Dala järnväg. Transportleden, som var en del i 

den kombinerade sjö- och hästjärnvägsleden från Långs-

hyttan via Stjärnsund, användes för att frakta de varor 

som tillverkats vid bruken längs leden. Slussen finns kvar 

än idag och används för slussning av fritidsbåtar och tur-

båten Elise II. 

Längs Pråmleden kan man besöka gamla gruvor, masug-

nar och åldriga bruksmiljöer. Cykla längs slingriga grus-

vägar med anor från medeltiden, njut av det vackra böl-

jande jordbrukslandskapet och tystnaden i skogarna! 

Slussen och lederna förvaltas av Intresseföreningen 

Pråmleden, Ekonomisk Förening. 

På nästa sida ser du hur man beställer cyklingskartor.  
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Kartblad som PDF-filer för utskrift 

Kartblad med information om ledens sträckning, rastplatser, sevärdheter och 
service hämtar du hem från hemsidan här under fliken Kartor. Tryck på länken för 

det kartblad du önskar skriva ut. 
 

Digitalt utförande av lederna 

De leder som finns som PDF kartblad finns i stor utsträckning även tillgängliga 

digital som Google Map filer. Det digitala utförandet saknar den tilläggsinformation 

som PDF-bladen visar. Den digitala kartan visar var du befinner dig på leden om du 
har laddat ned den i din mobil och har Plats-sökning påkopplad. 

Kartor gratis 

Ja, Naturkrafts kartor hämtar du faktiskt gratis på hemsidan. Men eftersom vår 

förening är ideell och alla kartor framställs till största delen på ideell väg välkomnar 
vi varje litet stöd till verksamheten. Många hundra timmar har lagts på 

kartproduktionen och successivt revideras kartorna och tillkommer nya.  

Vid varje revidering och nyproduktion får föreningens medlemmar 
meddelande härom i ett mejl. 

Medlemsavgiften i föreningen är 100 SEK per år.  
 

Betalning sker till Swish-konto 1230426296 eller till bankgiro 896-7572. 
 

Ange ditt namn och din e-postadress vid betalning av medlemsavgift och stöd. 
 

 
 

 

 

 


