VV Märkning av Världsarvsleden
En tidskrävande insats som låter
enkel, men tänk på att:
•

Pricken målas i ögonhöjd
Detta för att de inte ska gömmas i undervegetation eller av ett snötäcke.

•

Prickarna bör vara synliga från varandra
När du målar en prick bör du redan där se ut lämplig plats för nästa prick.

•

Prydligt rund prick = tydlig och synlig
En ojämn form försvinner i naturen som ett kamouflagemönster.

•

Ca 7-8 cm i diameter (Anslutande leder blå, ca 6-7 cm)
En snusdosa är 7 cm i diameter.
Längs en väg där det är svårt att hitta bra ställen kan pricken behöva göras lite större.
Storleken för de blå följer Länsstyrelsen Västernorrlands rekommendation.

•

Ska synas från två håll.
Kom ihåg! Det behövs en prick på vardera sidan av stolpen / trädet /klipphällen.

•

Ofta målas pricken på träd.
Undvik björk då näver flagnar.

•

Underlaget skrapas/borstas av innan målning.
Detta för att färgen ska sitta flera år.
(var försiktig med gran, de skadas och kådar om du skrapar för mycket)

•
•

Klipp vid behov bort sly och grenar för att göra pricken
synlig.
Hyggen:
Normalt ska högstubbar ha sparats, då målas pricken där. (Lossa helst barken på
högstubbarna) Det går även att slå ner stolpar. Stenar på backen kan målas i
undantagsfall. Prickarna kan kompletteras med plastband över hyggen.

Färgen är en Oxidgul täckfärg som målas med pensel.
1-litersburkar finns på Nordingrå järn. Ange namn och delsträcka, VV har ett eget konto.
Färgen heter: Cuprinol täckfärg akrylat, nummer 5444 oxidgul 24.
Små färgburkar (praktisk storlek!) och penslar finns hos Anna Renström och Hans
Oscarsson, Edsätter 102 Nordingrå. Tfn: 0613-207 90 eller 070-643 61 79

Att ha med sig: Pensel, färg, burk med vatten att doppa penseln i så den inte torkar,
tygtrasor, skrapverktyg (ex. kniv, borste) sekatör.

