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Styrelsen: Ordförande Anna Renström, kassör Mika Olli, sekreterare Liselotte Eriksson,  

ledamöter Hans Oscarsson och Ann-Britt Hägglöf, suppleanter Göran Westin och Anna Greta Tjäder. 

Revisorer: Linda Björklund och Erik Hägerlind 

Valberedning: Peter Norlin och Jörgen Backéus 

Under räkenskapsåret 2015-07-01 till 2016-06-30, har föreningen förutom årsmötet haft åtta möten. 

Antalet medlemmar har varit 48 stycken varav 28 familjemedlemmar. 

 

Världsarvsledens Dag 
Denna första ”Världsarvsledens Dag” genomfördes i Norrfällsviken den 12 juni. Med en speciell dag 

vill vi göra  Världsarvsleden mer känd och locka fler att vandra i vår vackra natur. Banderoller, 

reflexvästar och vägvisande skyltar är material som togs fram och som kan återanvändas fler år. 

Starten var i Storsand, där Världsarvsledens nya karta delades ut. På vandringen därifrån till Hägget, 

var det tipspromenad och en station med fågelskådning. I Hägget bjöds alla på korv och dryck. 

Därifrån kunde man gå vidare till tre olika stationer i Norrfällsvikens naturreservat, med visning av 

klapperstensfält, visning av gravrösen och den tredje stationen där man kunde göra upp eld med 

eldstål och dessutom lägga ett första förband.  

Världsarvsledens Dag blev lyckad. Ca 70 personer deltog i det vackra vädret. Dagen blev omskriven i 

Tidningen Ångermanland, vars tillhörande inslag i webb-TV även sändes i de lokala nyheterna. Länk: 

http://www.allehanda.se/vasternorrland/kramfors/spannande-dag-i-naturen-nar-varldsarvsleden-

fick-alldeles-egen-dag-bra-att-omradet-uppmarksammas Dagen uppmärksammades även i ett 

uppslag i gratistidningen Collage, som har stor spridning i Örnsköldsvik och Höga Kusten. Allt detta 

innebar att Världsarvsleden fick massor av positiv publicitet!  

 

För att Världsarvsleden ska användas, måste den gå att hitta och 

vara väl framkomlig. Stora insatser har gjorts både med 

informationsmaterial och med ledens praktiska skötsel. 

Informationsmaterial 
Samtliga 14 informationstavlor har uppdaterats 

med ny karta, höjdprofiler och specifik information med engelsk och svensk text om vandringen i 

båda riktningar, aktuell information om boenden och mat längs hela leden och även en träskylt med 

byns namn där tavlan är placerad. Kartorna som är upplimmade på plåt har även satts upp på några 

fler ställen. 

    

 
      Världsarvsledens Dag 2016, i Norrfällsviken  
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Ny vandringskarta 

Under vintern togs Världsarvsledens nya vandringskarta fram, med karta på ena sidan och 

Världsarvsledens och därmed Nordingrås sevärdheter på andra sidan. 10 000 stycken trycktes upp. 

Texten är både på svenska och engelska. Kartorna kan hämtas gratis bl.a. på turistbyråerna i Höga 

Kusten. Vi beräknade att kartorna skulle räcka två år och hälften distribuerades till turistbyråer i Höga 

Kusten, samt till lokala turistställen i Nordingrå. 

 

Hemsidan 

www.varldsarvsleden.nu har uppdaterats med nya kartutsnitt och med de höjdprofiler som även 

finns på informationstavlorna. Hemsidan uppskattas och många andra sidor länkar till vår. Statistiken 

för unika besökare passerade 100 000 i somras. 

FB-sidan 

För att ytterligare sprida information om föreningens och Värdsarvsleden finns FB-sidan 

Världsarvsledens Vänner, där bildmaterial och länkar kontinuerligt läggs upp. 

 

Arbetet med leden  

Skyltningen har förbättrats 

Stolpar med nya plåtskyltar och fler träskyltar med bynamn har satts upp, bl.a. på norra 

Mjällomshalvön, mellan Klocke och Omne i Mjällom, vid Östervalto, Älgsjö och i Bönhamn. 

Skyltningen har även förbättrats i Bönhamn och vid Rödklitten. 

 

Märkningen har förbättrats  

Fortsatt förbättrad märkning av Världsarvsleden. Gula prickar är målade bl.a. inne i Mjällom där 

märkning under alla år helt har saknats, på den nya ledsträckningen mellan Bönhamn och Näsänget, 

samt  längs nedre ledalternativet vid Högklinten och från Mädan till Sund.  

Fantastiskt nätverk av medhjälpare! 

För att leden som helhet ska fungera måste samtliga delar av leden gå att hitta och vara framkomlig. 

Till detta har vi det fantastiska nätverket av medhjälpare som tar hand om olika avsnitt av leden, 

genom att röja gräs och sly, ta bort nedblåsta träd, märka upp, sätta upp skyltar, göra spångar, köra 

ut bord m.m. Övervägande nöjda och positiva reaktioner har inkommit. Stort tack till er alla!  

Viss kritik  

Denna har handlat om frodig sommarväxtlighet som inte röjts i tid, samt bristande märkning och 

skyltning på vissa avsnitt. På en del var det även bristande slyröjning kring skyltningen, vilket gjorde 

att det var svårt att hitta. Kända brister har åtgärdats av medhjälpare och styrelse. Vi tar dessa 

erfarenheter med oss till nästa säsong, med ett större nätverk av medhjälpare och den enkla 

erfarenheten att vissa ställen behöver tidigare gräsröjning än vad man trott. Det är också viktigt att 

komma fram till vad som är en grundläggande nivå, vilket måste ske i samråd med medhjälparna 

eftersom allt arbete är ideellt.  

Nya rastbord 

Fem nya rastbord har placerats ut. Detta för att skapa trivsamma utflyktsmål och höja kvalitén och 

därmed vandringsfrekvensen på vissa sträckor. När fler trampar upp stigarna blir leden enklare att 

sköta. Placeringar: 1) Sandtjärnen mellan Björnån och Högklinten. 2) Vid ”Rödingtjärna” väster om 

Mjällomsvikens Motormuseum. 3) På höjden norr om Klocke. 4) Vid Edsätterfjärden, där stigen gör 

en omväg kring raset. 5) Mellan Älgsjö och Bönhamn.  

http://www.varldsarvsleden.nu/


Stigen till Älgsjöberget 

Många har velat gå upp på Älgsjöberget, men har inte känt till befintlig stig. Stigen till berget är nu 

skyltad och börjar på samma plats där rastbordet står. Stigen har även ritats in på den nya kartan.  

Nya leddragningar 

Inför nytryck av kartan har VV jobbat intensivt för en ny leddragning mellan Barsta/Näsviken och 

Bönhamn. VVs ambition var att från Barstaberget följa det populära gångstråket längs Näsvikens 

norra strand förbi Rövfarklippan till Bönhamn. Detta blev  inte möjligt då det inte accepterades av ett 

par av markägarna. Lösningen blev istället att gå genom ett trivsamt skogsparti och sedan följa 

asfaltsvägen.  

Vid Ulvikssjön i Östervalto har leden dragits om. Den har därmed undvikit översvämningar p.g.a. 

bäverbygge, kortats något och följer en mer använd och lättskött stig i riktning mot Björnån och 

Högklinten. 

Satsningarna är lyckade, allt fler vandrar längs Världsarvsleden!  

Länk till Allehanda: http://www.allehanda.se/vasternorrland/kramfors/upprustningen-ger-resultat-

allt-fler-vandrar-varldsarvsleden 

 

Ekonomiskt bidrag och annat stöd 

Kramfors kommun beviljade i april ett driftbidrag på 10 000 kr och 50 000 kr till investeringar till 

Världsarvsledens Vänner. Skogsstyrelsen har till en låg kostnad märkt upp avsnitt av Världsarvsleden, 

tillverkat träskyltar och två bord som de dessutom körde ut. Länsstyrelsen 14 st. utskrifter A3-format 

till informationstavlorna och Skule naturrum informationsmaterial till Världsarvsledens Dag. 

Föreningen Höga Kustenleden har skänkt tre rastbord. Skidstahus har skänkt tryckimpregnerat virke.  

Vinster Världsarvsledens Dag: Fiskarfänget i Norrfällsviken, Gårdsbutiken Själand, Skule naturum, 

Länsstyrelsen Västernorrland, Bearbetningscenter AB, Sportringen Kramfors.   

Två av Ulrika Sjölanders Sommarvandringar följde Världsarvsleden. 

 

 

 

Styrelsen för Världsarvsledens Vänner 
Genom ordförande Anna Renström  

den 9 september 2016 
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