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Verksamhetsberättelse 2020–2021   

Världsarvsledens Vänner  
Styrelsen: Ordförande Anna Renström, kassör Joakim Kjellgren, sekreterare Ingrid Sandström, vice 
ordförande Hans Oscarsson, ledamöter Jörgen Backéus, Anders Dahlin. Suppleanter Lasse 
Häggkvist och Åsa Nordius. Ledamöterna Fredrik Lindström och Mirja Lindström avslutade sina 
uppdrag halvvägs in på verksamhetsåret.  
Revisorer: Linda Björklund och Erik Hägerlind. Valberedning: Malin Norlander och Görel Thurdin  
 
Under räkenskapsåret 2020-07-01 till 2021-06-30 hade föreningen fem styrelsemöten, samt årsmöte  
och konstituerande möte.  
För 2021 inklusive sista kvartalet 2020 var det var det totalt 103 betalande medlemmar, varav 46 
enkelmedlemmar och 57 familjemedlemmar. Glädjande nog var det 60 nya betalande medlemmar. 

Skötseln av leden  
Tack till det stora nätverket av medhjälpare  
Vi kan inte nog understryka hur tacksamma vi är för att så många hjälper till med lederna. Insatserna 
varierar efter förmåga, intresse och platsens behov. Flera föreningar i Nordingrå har långt innan 
Världsarvsledens existens skött sina leder och fortsätter att göra det på ett föredömligt sätt! Nya 
intressegrupper har tillkommit. Många markägare och privatpersoner gör stora insatser.  
Tusen tack till er alla!  
 
Återkoppling 
Tyvärr kunde vi inte heller i år ha en skötselträff, något vi verkligen beklagar. Kontakten med er som 
sköter lederna är mycket betydelsefull och några av oss i styrelsen har, liksom förra året, 
ringt runt och även haft viss mailkontakt med en del av er.  Ni är många som hjälper till och vi 
försöker att nå er allteftersom. Genom denna återkoppling får vi i styrelsen och ni som hjälper till svar 
på sådant man funderar på gällande skötseln. Denna vinter föll till exempel många träd längs en del 
avsnitt och markägare har kontaktats. Läget kring våra leder är i stort sett bra men vi konstaterar 
också tillsammans med våra medhjälpare att slyrensningen måste ske kontinuerligt. 
 
Världsarvsleden kan bli ännu bättre 
Trots alla fantastiska insatser som görs längs leden, märker vi att slyets växtkraft är större på vissa 
delar. Vi når inte riktigt målet att samtliga delar av leden är lättframkomliga under hela 
vandringssäsongen. Våra avsnitt som kan förbättras är i grunden samma tungskötta delar som  
när vi övertog skötseln 2015, områden där växtligheten är intensiv.  
 
Övergripande ansvar nödvändigt  
Vi hör genom diskussioner med folk att många uppfattar/tror att Världsarvsleden sköter sig själv när 
många är med och hjälper till. Vi i styrelsen vill ändå understryka att leden inte är självgående. Utan 
styrelsens övergripande ansvar och ibland akuta hjälpinsatser skulle leden som helhet snabbt förfalla. 
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Hänsyn till Nordingrås generösa markägare  
Världsarvsledens markavtal innehas av NIFF, Nordingrå intresse och företagarförening. Leden 
bildades 2009, och markavtalen gällde i tio år fram till september 2019. Idag kan avtalen sägas upp 
med cirka ett års uppsägningstid. När Världsarvsledens Vänner, i överenskommelse med NIFF, tog 
över skötseln 2015 var leden i ett miserabelt skick. Målet för VV var att få ordning på leden innan 
2019. Då skulle leden ha hunnit bli en stolthet för bygden, ingen skulle då vilja säga upp sina 
markavtal. Grundläggande för VV har alltid varit att fråga markägare om lov innan något utöver 
ordinarie röjning och märkning görs. Markavtalen gäller endast för vandringsled och ledens 
fortlevnad är helt beroende av markägarnas goda vilja. 

Vi i VV försöker att vara lösningsorienterade. I Sund har leden dragits om, eftersom nya markägare 
vill ha det mer privat kring sitt hus.  

Sociala medier lever sitt eget liv och ett exempel på vad som kan hända utanför vår kontroll är när 
vändplanen i Jössvika i Älgsjö blev en husbilsparkering i en app. Resultatet blev att markägaren 
stängde av vägen för biltrafik till vändplanen, eftersom det blev ett problem med ständiga 
övernattningar och eldning. 

Världsarvsleden – en vandringsled 
Föregående verksamhetsår 2019 – 2020 var mycket krävande för oss, med bland annat helt ideellt 
arbete med Världsarvsledens nya karta. Resultatet blev en fin användbar karta som är mycket 
populär och uppskattad av användarna. Efter allt detta arbete beslutade styrelsen att ta ett par 
månaders ledighet från Världsarvsleden under hösten 2020, för att samla kraft och motivation till 
att orka med det viktigaste – skötseln av leden och det kontinuerliga underhållet.  

Efter klagomål från markägare i början av 2021, kom det dock till vår kännedom att Höga Kusten 
Destinationsbolag inlett en kampanj för att marknadsföra delar av Världsarvsleden för cykling på 
sin hemsida hogakusten.com, bland annat mountainbikecykling på flera skogsstigar. 
Världsarvsledens Vänners ideellt framtagna kartor användes till detta. Att destinationsbolaget 
hade tillgång till kartorna berodde på att de hjälpt oss att skicka kartor till de som velat beställa 
och även till viss del hjälpt till att distribuera kartor. Att börja marknadsföra delar av 
Världsarvsleden för cykling skedde utan att tillfråga markägare, Världsarvsledens Vänner styrelse 
som ansvarar för ledens övergripande skötsel och vars kartlicens endast gäller vandringsled, eller 
NIFF som innehar markavtalen som också endast gäller vandringsled. Det blev en tung nystart 
2021. HK-destination tog ganska omgående bort informationen om cykling längs Världsarvsleden 
från sin hemsida, efter att VV uppmärksammat NIFF om problemet, som i sin tur kontaktade HK-
destinationsbolag. 

VV har haft cykling på dagordningen många gånger, för självklart finns det delar av 
Världsarvsleden som lämpar sig för cykling. VV har kommit fram till att det är ett enormt projekt 
att också anlägga cykelleder och ansvara för dem. Andra krav på röjning ställs, blöta delar blir 
sönderkörda. Det skulle kräva tillstånd av markägare, separat skyltning för att det i terrängen ska 
vara begripligt var cykling påbjuds – hela leden lämpar sig ju inte. Påbjuden cykling skulle i 
praktiken innebära ytterligare en led. Det är ett ansvar som vår styrelse varken kan eller vill ta.  
Det är heller inte självklart att kombinationen cykelled och vandringsled är lyckad.  

Kartdistribution 
I samband med att HK Destinationsbolags kampanj för cykling, kom vi i VV till insikt om att vi 
tidigare hanterat vår kartdistribution på ett lite felaktigt sätt. Världsarvsledens Vänners kartlicens 
gäller endast vandringsled och ideell verksamhet. Vi såg att kartan användes i andra syften än vad 
licensen avsåg, likaså att vår utdelning varit alltför generös i förhållande till vad en ideell kartlicens 
medger. Därför begränsas hädanefter vår distribution som en anpassning till vad licensen medger. 
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För närvarande har Naturum vid Skuleberget, Världsarvsledens Vänners kartor bakom disk, en 
karta gratis per person. Här i Nordingrå samarbetar vi med kyrkan, som under sommaren har haft 
en kombinerad vägkyrka och turistinformation med ideell bemanning, en karta gratis per person. 
Vi visste också att många kartor i början av sommaren fanns kvar runt om i bygden från 
föregående år. 

Kartlicensen medger inte försäljning av kartor, den ska vara gratis. Efter att ha rådfrågat en av 
föreningens revisorer, fick vi dock klartecken att ta ut en porto- och administrationsavgift om 
någon ville beställa en karta, så nu sköter vi själva utskick av kartor mot en avgift. Vi informerar 
om det på hemsidan. 

Webb 
Vår mycket uppskattade hemsida www.varldsarvsleden.nu har uppdaterats under verksamhetsåret. 
Från hemsidan får vi många frågor som vi regelbundet besvarar. Likaså besvarar vi många frågor på 
FB-sidan Världsarvsledens Vänner, där vi också lägger ut vandringstips och visar upp en del 
arbetsinsatser längs leden.  

Övrigt 
VV kontrollerade de 14 informationstavlorna under våren och såg att de var i gott skick. 
Parkeringsfickan vid Omne färdigställdes och P-stolpe i Gärde sattes upp. Vi hann inte med att 
uppdatera den utskrivbara boendelistan som vi länkar till från hemsidan, inte heller boendelistorna 
på de 14 informationstavlorna. På grund av pandemin planerade vi inte för Världsarvsledens Dag  
den här sommaren. 

Tack till er alla! 
Tack till alla medhjälpare som hjälper till att sköta ledens olika avsnitt! Tack till alla medlemmar som 
stöttar föreningen genom medlemskap! Tack till alla markägare som upplåter sin mark och i flera fall 
står för röjning!  Tack till NIFF, Nordingrå Intresse och företagarförening, som ger oss förtroendet att 
sköta leden! Tack till bygdens alla föreningar och byalag för att ni sköter era leder! Tack till Kramfors 
kommun som under åren gett oss föreningsbidrag!  Tack till Svenska kyrkan som distribuerade våra 
kartor i Nordingrås kombinerade vägkyrka och turistinformation. Tack till Naturum Höga Kusten för 
det goda samarbetet, all hjälp och goda råd vi fått under åren! Tack till Länsstyrelsen Västernorrland 
för god dialog kring stigarna i Nordingrå! Världsarvsleden övergår ibland till stigar som går genom 
naturreservat och dessa sköts av Länsstyrelsen. Tack i förhand till HK Destinationsbolag för ett gott 
samarbete framöver! Tack till alla turistföretag och matbutiker, vars boenden och matställen är till 
gagn för hela Nordingrå och Världsarvsleden! 

 
Styrelsen för Världsarvsledens Vänner 2021-09-21  
Ordförande Anna Renström och sekreterare Ingrid Sandström  
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