
 

 

  

I Järnriket Gästrikland längs Tidernas väg 

vackert omgivet av Nedre Dalälvens strida 

forsar och vida fjärdar ligger Gysinge, ett 

välbevarat vallonbruk med anor från 1600-

talet. Idag är bruket en plats för möten, 

konferenser, rekreation, evenemang, 

aktiviteter och naturupplevelser i vacker och 

genuin miljö.  
Inne på bruksområdet är naturen tämjd till en vacker park. 

Den stora herrgården, uppförd i början av 1800-talet, 

tronar i mitten. Vit sten möter grönskande växtlighet och 

älvens omväxlande vattenscenarior. I de gamla 

brukshusen frodas nya verksamheter. Hammarslagen har 

bytts ut mot besökarnas skratt. 

I Gysinge behöver du inte välja mellan naturupplevelse, 

kultur och god mat. Här finns allt samlat. 

Mitt i Gysingeforsarna ligger Granön med den engelska 

parken. En kilometerlång naturstig slingrar sig fram över 

ön. 

 

Nedre Dalälvsområdet är utnämnt till Biosfärområde av 

Unesco, detta tack vare områdets unika samt höga natur-

och kulturvärden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gysinge Herrgård 

Här kan du bo och konferera i en vacker och avkopplande miljö. En 

idealisk plats för företagsaktiviteter, fest och bröllop. Du kan även 

boka ställplats intill Gysinge Herrgård.   
www.gysingeherrgard.se 

 

 

Gysinge Wärdshus & Hotell   

Familjärt mindre boutiquehotell i genuin miljö med fokus på aktivitet 

och rörelse samt vällagad och hälsosam mat. 

www.gysingewardshus.se 
 

 

Gysinge Vandrarhem  

Bo i enkel-, dubbel- eller fyrbäddsrum. Självhushåll och TV-rum. WC 

och dusch i korridor. Lakan och städ bokar du extra.  

www.gysingevandrarhem.se 

 

Ställplatser 

20 ställplatser med el för husbil och husvagn vid Gysinge Herrgård. 

Tillgång till servicehus med dusch, WC samt färskvatten. Plats bokas 

på www.easypark.se.  

Finns även sju ställplatser vid Flottningsområdet utan förbokning där 

man kan stå om det är ledigt. Tillgång till dricksvatten och WC. 

Betalas på plats med swish.  

www.aventyrsservice.se 

 

Färnebofjärdens Camping 

Intill Färnebofjärdens Nationalpark ligger Färnebofjärdens Camping. 

På campingen finns ställplatser med el, tältplatser och stugor samt 

servicehus med WC, tvätt-och diskmöjligheter. Här kan du köpa 

fiskekort och hyra båt.  

www.farnebocamping.se 
  

 

Mattöns B&B ”Hus och Balans”  

På Mattön i Gysinge bor du i en mysig stuga för två. Självhushåll eller 

ekologisk frukost. Tillgång till bastu, spabehandlingar och trädgård. 

www.mattonsbnb.com  

 

 

 

 

 

Benedicks 

”Nedre Dalälvens unikaste butik med kläder, inredning & outdoor. 

Här hittar man allt ifrån knivar, kåsor, tändstål till snygga sportiga 

kläder eller en snygg duk, urna eller ljusstake.” Noggrant utvalda 

märkesvaror i en härlig mix i en unik miljö. 

www.facebook.com/Benedicks-Gysinge 

 

Gysinge Brukshandel 

Obemannad butik med fokus på närproducerade varor. Det 

finns även Loppis-och hantverksbutik i samma byggnad som 

Brukshandeln där öppettiderna är varierande.  

www.gysinge.se 

 

Café Udden 
Njut av fantastisk utsikt över Nedre Dalälvens forsar, lättare maträtter 

och gott fika på terrassen. Här arrangeras även kultur och 

musikkvällar.  

www.gysingeherrgard.se 

 

Restaurang Orangeriet 

I herrgårdens gamla orangeri serveras dagens lunch varje dag samt 

a´la carte-meny från onsdag till lördag. Öppet alla dagar i veckan med 

reservation för ändringar. Här kan du också beställa middagar till stora 

och små sällskap. 

www.gysingeherrgard.se 

 

Gysingehemmet 

Gysingehemmet hyr ut lokaler för olika verksamheter. I byggnaden 

finns en nyrenoverad matsal som går att hyra för konferens och fest. 

www.gysingehemmet.se 

 

Gysinge Centrum för Byggnadsvård  

I de gamla arbetarkasernerna finns Gysinge Centrum för 

Byggnadsvård – unikt i sitt slag. Utställningarna visar praktiskt hur du 

varsamt renoverar ett gammalt hus eller bygger nytt på gammalt vis. 

Här hittar du inredning, renoveringsmaterial och reservdelar till ditt 

hem.  

www.gysinge.com  

 

Brandbilsmuseet i Gysinge 
Beskåda trettiotal brandbilar, ambulanser och polisfordon. Här finns 

t.ex. brandbilar från 1920-talet till 1990-talet.  

www.brandnostalgi.com  
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Gysinge Bryggerisällskap 
I Gysinge finns Sandvikens enda lokala bryggeri. Här bryggs det 

hantverksmässig öl av hög kvalitet och anordnas arrangemang med 

ölprovningar. Gysinge Bryggerisällskap håller även kurser i 

bryggning av öl för nybörjare och mer erfarna bryggare.  

www.gysingebryggeri.se 

 

Loppis & Antik  

Fynda bland allt mellan himmel och jord.  

Öppet söndagar 10.00 – 16.00, avvikande öppettider kan 

förekomma.  

www.gysinge.se 

 

Äventyrs Service 

Arrangerar ledarledda event, aktiviteter, fiskeguidningar, 

naturupplevelser och övernattningar i nationalparken. Till gästens 

egna äventyr i parken erbjuds ett brett utbud av utvalda 

vattenfarkoster, fiske och fiskeutrustning.  

www.aventyrsservice.se 

 

Multiadventures Sweden 
Erbjuder guidade turer inom friluftsliv och uthyrning av kajaker, 

canadensare, Stand Up Paddleboard, och campingutrustning. 
www.multiadventures.se 

 

Fiske  

I Gysinge är chansen till fiskelycka god året om. Harr och öring 

trivs bra i Nedre Dalälvens strömmande vatten. Gös, gädda och 

abborre växer till sig i de omgivande fjärdarna. Fiskekort säljs på 

Gysinge Wärdshus & Hotell samt på ifiske.se. 

www.gysingeforsarna.se 

 

Färnebofjärdens nationalpark  
Fjärdar, forsar, våtmarker och skogar ger dig oförglömliga 

naturupplevelser. Här går den biologiska gränsen mellan nord och 

syd, vilket skapat ett mycket artrikt djur- och växtliv. Här hittar du 

vandringsleder, utsiktstorn, bra fiskevatten, fina paddlingsstråk 

samt vindskydd och raststugor där du kan övernatta.   

www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden 

 

Naturum Färnebofjärden 
Naturum är ett besökscentrum som förutom utställningar erbjuder 

guidningar, föreläsningar och temakvällar. Genom naturum får du 

veta mer om områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria. Du 

kan också få tips om utflyktsmål och vandringar i trakten. 

www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden 

 

Örngömsle  
Föreningen för fågelskydd och naturvård vid Nedre Dalälven 

erbjuder januari till mars platser i landets mest kända gömsle för 

örnfotografering. En bra dag kan du se 40 havsörnar och 5 

kungsörnar samtidigt på nära håll. 

www.eaglephotography.se 
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11. Stora Järnboden och flottningsområdet 

12. Loppis och Antik  

13. Gysinge Vandrarhem 

14. Gysinge Bryggeri AB 

15. Nedre Dalälven och Biosfärområde (kontor) 

16. F.d. Järnvägsbroarna 

17. Mattöns B&B  

 

 

Marknader, evenemang och mer information: 

www.gysinge.se 

 

 

För paddlings- vandrings- och cykelturer: 

www.naturkraft-gestrikland.se 
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Upplevelser i bruksmiljö 

Välkommen till 

Gysinge 
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