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AXMAR BRYGGA 
HAVSKROG 

AXMAR 
BRUKSBOD B&B 

 

 

VÄLKOMMEN TILL 

AXMAR BRUK 
DET IDYLLISKA BRUKET 
VID HAVET 

 
 
I Axmar bruk finns mycket att se 

och upptäcka. Här finns ett rikt 

utbud av kultur, industrihistoria, 

natur och rekreation. 

Varmt välkommen hit! 
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Stigar och entréer är 
tillgänglighetsanpassade 

LADDA NER VÅRA APPAR 

NATURKARTAN 
– vandrings- och cykelleder 

 
KULTURJAKTEN 
– upptäck Axmar bruk 
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LUSTHUSET 

AXMAR 
BRUKSCAFÉ 

Söderhamn 

34 km 

AXMAR BRUK 

50 km 
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AXMAR BRYGGA HAVSKROG 

HAVSNÄRA RESTAURANG 
I slaggstensbyggnaden där restaurangen och konferens- och 
festlokalerna är inhysta har man panoramautsikt över orörd 
skärgårdsmiljö smyckat med ett otroligt rikt fågelliv och djurliv. 
Gäster från både när och fjärran erbjuds en unik kombination av 
kustatmosfär och en vällagad meny med fisk, skaldjur, kött, vilt och 
flera vegetariska alternativ. 

Konferenser – gastronomi – hög service 

axmarbygga.se 0297-320 00 

BLÄCKHORNET – BÅTHUSET 
Konst- och hantverksutställning i det gamla hamnmagasinet, 
Bläckhornet. Ca 25 konstnärer och hantverkare ställer ut. 

I båthuset intill visas en utställning om det maritima Axmar. 

Öppet dagligen 29 juni–18 augusti kl 12-18. 

Vi finns vid Axmar Brygga i Axmar bruk. 

isidesign.se 

Inger Skoglund, 070-591 46 17 

AXMAR BRUKSBOD B&B GÅRDSBUTIK 
Gårdsbutik och B&B med fyra rum intill den romantiska engelska 
parken. Här är hyllorna fyllda av egentillverkade och ekologiska 
produkter: marmelad, saft, te och kryddor, honung och pollen från 
egen ekologisk biodling. 

Butiken öppen 21 april–30 september – se hemsida för tider. 
Bed & Breakfast öppet året runt. 

axmarbruksbod.se 

Ulrike 076-775 52 32 

STÄLLPLATSER FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 
Intill Axmar Brygga finns ca 40 ställplatser med och utan el. 
Servicebyggnad med dusch och WC, latrintömning/gråvatten. 

Börja dagen med en promenad i Bruket och Engelska parken med både 
avkoppling och historia. Avsluta kvällen med middag och fantastisk utsikt 
i restaurangen. 

axmarbygga.se/stallplatser 

0297-320 00 

AXMAR BRUKSCAFÉ – IDYLLISKT CAFÉ 
I det gamla orangeriet serverar Lena med personal hembakt 
kaffebröd, smörgåsar, lättare rätter, glass m.m. 

Råvaror från lokala producenter. Trädgårdsservering under 
äppelträden. 

Öppet dagligen 1 juni–25 augusti kl 11-17. 
Övriga året öppet vissa helger. Se hemsida för tider. 

lenasmatverkstad.se 

070-828 58 97 

GÄSTHAMN 
Den nyprickade farleden in till Axmar Bryggas gästhamn är djup nog för 
både mindre och större segelbåtar. En 25 m lång flytbrygga är anpassad 
för småbåtsfolket med plats för upp till 15 mindre båtar. Den större 
bryggan rymmer upp till 15 stora båtar. Här finns också flytbojar för de 
som vill ligga på redden. 

Dusch och WC finns i intilligande servicebyggnad. Sopkärl och 
latrintömning finns intill gästhamnen. Färskvatten och el finns 
direkt vid bryggorna. 

axmarbygga.se/gasthamn 0297-320 00 

NATUR- & KULTURUPPLEVELSER 
 

    

 
 

AXMAR BRUKS EGNA KARTOR 

VANDRING 
https://www.naturkraft-gestrikland.se/ 

hamta-kartor/vandringskartor/lokala-leder 

KANOTPADDLING 
Pdf-karta 

Digital karta 

KULTURJAKTEN 
Upptäck Axmar bruk 

VANDRING 
Pdf-karta 

Digital karta 

CYKLING 
Pdf-karta 

Digital karta 

 
CYKLING 

https://www.naturkraft-gestrikland.se/ 

hamta-kartor/cyklingsleder 

SERVICE I AXMAR BRUK 
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AXMAR BRUK Det idylliska bruket vid havet 
 

Axmar bruk ligger längs Jungfrukusten, på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland, och blev tack 

vare den värdefulla industri- och kulturhistorien, kulturreservat 2011. Området ligger precis vid Axmar 

naturreservat, som är södra Bottenhavets största sammanhängande oexploaterade skärgårdsområde. 

I Axmar bruk finns många spännande besöksmål och aktiviteter både på land och i skärgården. 

 

Du känner historiens vingslag när du går genom grindarna in i slottsparken. Här bland lövträden och de 

vattenfyllda kanaler kan du slå dig ner med en picknick och lyssna till fåglarnas sång innan du börjar din 

upptäcktsfärd runt på bruket. Via de lättillgängliga stigarna kan du promenera runt på hela bruket och 

lära mer om brukets historia och områdets djur och växter genom skyltar med text och bilder som finns 

längs strövstigarna. Du kan även ladda ner appen Kulturjakten och anta utmaningen. 

 
Förutom den idylliska miljön erbjuder Axmar bruk en mängd aktiviteter: Guidade turer, marknads- 

lördagar, Axmar bruksdag, teater, konserter, utställningar, natursafari och mycket mer. Om du känner 

för en paus kan du stanna till på caféet eller restaurangen eller botanisera i gårdsbutiken. 

 
Vill du vara lite mer äventyrlig finns här fina vandrings- och cykelleder och i skärgården hittar du 

paddlings- och dykleder. Du kan utforska öarna med egen båt, t.ex. Kusön med sin bevarade fiskeby och 

fina badvikar eller Kusö Kalv, med orörd natur. 

Det finns en spännande undervattensvärld i den grunda skärgården. Här har vi valt ut platser 

(utmärkta med gula bojar i vattnet), som på olika sätt berättar om järnbrukets 300 åriga historia; från 

malmlastade skutor till uttjänta pråmar. Några ligger grunt och kan ses från ytan och andra kräver sportdy- 

karutrustning. 

 
Intressant historia. Redan år 1671 byggdes Axmars första hytta nära havet. Där tillverkades järn med 

kraft från Skärjeåns vatten och kol från omgivande skogarna i Ödmården. Axmar bruk har alltid legat 

avskilt från byar och allfarvägar och länge var havet den främsta kontaktvägen till omvärlden. 

 
Under 250 år som järn tillverkades har mycket byggts 

och förändrats på bruket. Den största förändringen 

ägde rum på 1860-talet när hela bruket revs och 

flyttades närmare den dåvarande havsstranden. Då 

byggdes den nya hyttan med masugn, modern för sin 

tid. Hyttan är väl bevarad och går att besöka än i dag. 

Här ordnas nu teatrar, konsterter och marknader. 

 
Mer info hittar du på axmarbruk.se 

 

 
KULTURRESERVATET AXMAR BRUK 
Idag är Axmar bruk en vilsam idyll med en engelsk park 

med gamla lövträd, ruiner och ett system av dammar 

och kanaler. Här finns också en bevarad hyttbyggnad 

med masugn och en hamn. 

 

Läs mer om kulturreservatet: lansstyrelsen.se 

 
 
 

NATURRESERVAT AXMAR 
Här hittar du södra Bottenhavskustens största samman- 

hängande skärgårdsområde. Har du båt eller kajak kan 

du ta dig runt mellan alla öar och skär och hitta badvikar 

med vindskydd och grillplatser.Det finns många vrak här. 

Några kan ses från ytan, andra kräver sportdykning. 

 
Läs mer om natureservat Axmar: lansstyrelsen.se 

 
NATURRESERVAT SKÄRJÅN 
Du kan vandra eller cykla på lederna läng åns 

lövskogsbeklädda stränder. Området är också ett 

populärt fiskeställe med flera fina rastplatser. 

 

Läs mer om naturreservat Skärjån: lansstyrelsen.se 

 
 
 
 

 

AXMAR BLUE PARK 
I den grunda skärgård finns flera skeppsvrak som är 

utmärkta med gula bojar så du lätt hittar dit. Några 

ligger grunt och kan ses från ytan och andra kräver 

sportdykarutrustning. 

Läs mer: axmarbluepark.se 
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