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Ledens skötsel 

Vi vill bibehålla nuvarande nivå på skötseln och på några delar förbättra den. Det gör vi 
genom goda kontakter med ledens nuvarande medhjälpare och genom att vi hittar fler 
personer som kan hjälpa till. 

Den största utmaningen för ledens skötsel är avsnitt med frodig växtlighet. Dessa kräver 
återkommande och tunga arbetsinsatser under vår och sommar. Avsnitten hör inte alltid till 
ledens mest attraktiva, men de har mycket stor betydelse för leden som helhet.  

Alla delar av Världsarvsleden är värdefulla. Vår ambition är att fortsätta att öka intresset för 
ledens mer okända delar. Med väl upptrampade stigar förenklas skötseln och 
arbetsinsatserna längs hela leden blir mer meningsfulla. Kan vi med enkla medel höja 
standarden på vissa avsnitt? Kanske behövs en enkel bänk för en kort vilorast? Vi planerar 
att lägga till fler dagsturer på hemsidan, för att locka vandrare till fler avsnitt. 

Pandemin har under ett par år förhindrat den traditionsenliga skötselträffen. Vår 
förhoppning är att kunna arrangera en skötselträff under våren 2022, då ska vi kunna utbyta 
idéer och erfarenheter. Det är viktigt att vi i styrelsen ger en bra återkoppling till alla som 
hjälper till.  

Ledens märkning håller en hög nivå, men de gula prickarna behöver kontinuerligt bättras på 
och det är mycket tidskrävande. Vi hoppas på att få nya medhjälpare till både röjning och 
märkning genom att kontakta personer som kan tänkas vilja hjälpa till.  

 

Information om leden 

Hemsidan www.varldsarvsleden.nu uppdateras kontinuerligt och ett par till sidor om 
dagsturer kan läggas till. Vi uppdaterar den utskrivbara boende- och matlistan till 2022. För 
att förenkla det långsiktiga arbetet byter vi till våren ut mat- och boendelistan på de 14 
informationstavlorna mot allmänt hållen information. Vi utvärderar kartdistributionen från 
föregående verksamhetsår och funderar över hur vi gör kartan tillgänglig på ett bra sätt 
framöver. 

Världsarvsledens Dag är ett bra och trevligt tillfälle att informera om leden och också ett bra 
tillfälle att samarbeta med Naturum Höga kusten. Vi måste dock prioritera ledens skötsel 
och styrelsen får längre fram besluta om Världsarvsledens Dag kan bli aktuell 2022. 

Vi behöver se över informationen om skötsel som finns tillgänglig på hemsidan. 
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Administration 
Vi fortsätter att hålla god ordning på ekonomin och vi ser möjligheter att oftare uppdatera 
medlemslistan så att vi får bättre överblick.  

 

Externa kontakter 

Bra dialog eftersträvas med alla som är delaktiga i Världsarvsleden. 
Medhjälpare 
Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete!   
 
Medlemmar 
Vi eftersträvar att ha en bra medlemsförteckning och att medlemmarna ska få våra digitala 
nyhetsbrev per e-post.  

Markägare 
Vi är tacksamma över generositeten från markägare som låter Världsarvsleden gå på deras mark, 
flera gör även stora praktiska insatser för leden. Om VV gör något utöver ordinarie skötsel tillfrågar 
VV markägaren. 

Andra föreningar 
Vi samarbetar med andra föreningar då Världsarvsleden ansluter till gamla klassiska besöksmål, samt 
att andra föreningar har med sina leder på vår karta. I frågor som rör markavtal samarbetar vi med 
ledens huvudman Nordingrå intresse- och företagarförening, NIFF. 

Kramfors kommun 
Hela Nordingrå och Världsarvsleden ligger i Kramfors kommun. Bra dialog med representanter för 
Kramfors kommun eftersträvas, samt hopp om fortsatt ekonomiskt stöd. 

Svenska kyrkan 
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Nordingrå vägkyrka.  

Länsstyrelsen och Naturum Höga kusten 
Världsarvsleden ansluter till flera naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen. Stigen till det 
geologiska besöksmålet Rödklitten sköts av VV på uppdrag av Länsstyrelsen. Vi samarbetar med 
Naturum Höga Kusten under Världsarvsledens Dag och för kartdistribution.  

Turistföretag 
Vi samverkar med stuguthyrare och caféer med kartsymboler och Mat- och Boendelistor. 
Världsarvsleden stärks när det finns boenden och matställen utmed hela leden. Företagen i sin tur 
har stor nytta av en välskött vandringsled.  

Skogsbolag 
När skogsbolagen är medvetna om att Världsarvsleden finns, vilket är ännu mer tydligt nu när leden 
finns med på Lantmäteriets kartor, ökar chansen att hänsyn tas till leden vid avverkning. Genom att 
leden är väl märkt, röjd och skyltad i terrängen så syns den väl för maskinförarna. 
 

VV Styrelsen för Världsarvsledens Vänner 

 


