
Välkommen till en vandring längs den 2400 m långa kyrkstigen mellan Styrnäsgården och Myckelby. Kyrkstigen har använts sedan medeltiden 
för att ta sig till kyrkan eftersom det på den tiden var kyrkoplikt. Man hade sin givna plats i kyrkan och det syntes väl vem som var borta. 
Sommartid gick man barfota för att ej nöta på helgdagsskorna som togs på när man kom fram till kyrkan. Först år 1873 byggdes en väg med 
nuvarande sträckning mellan Myckelby och Styrnäsgården. Kyrkstigen har tidigare använts även för transporter med häst och vagn.

K Y R K S T I G E N

Kartan över Styrnäs byskogar är upprättad år 1748 av 
lantmätaren Anders Elwing, från Lantmäteriets Historiska 
kartor.

Längs kyrkstigen finns ett antal intressanta
kulturminnen och en förteckning över 
objekten finns angiven på översiktskartan.

Informationsskyltar med faktauppgifter om
varje objekt, och i förekommande fall 
väganvisning hur besöksobjektet skall nås, 
finns utefter vandringsleden.

Från Styrnäsgården kan man välja att gå 
den 700 meter långa sträckan direkt upp till
utsikts- och rastplatsen på Åskottsberget
och överblicka en av Ådalens vackraste 
utsikter. Styrnäs kyrka och klockstapeln 
nere vid älven är andra sevärdheter i
området.

Uppdateringen av skyltningen längs kyrkstigen 2017 är
ett samarbetsprojekt mellan Styrnäs Hembygdsförening 
och Kulturenheten i Kramfors kommun och delvis
finansierad av Länsstyrelsen Västernorrland.

Här är Du.
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