Verksamhetsplan 2020–2021

Ledens skötsel
Grundläggande för Världsarvsleden är den kontinuerliga skötseln med röjning,
märkning och skyltning.
Medhjälpare
Det är fantastiskt positivt att så många, ett 70-tal personer, hjälper till att sköta Världsarvsleden.
Medhjälparna och markägarnas insatser är helt avgörande för att Världsarvsleden ska fungera som
led. Vi har för första gången ett nätverk för samtliga delar av leden som inte följer vägar. På några
platser behöver vi tydliggöra vem som gör vad.
Skötselträff
Om Coronapandemin tillåter anordnar vi en skötselträff under våren. Det är ett trevligt tillfälle att
träffas och roligt för många att känna att det de gör på sitt avsnitt har stor betydelse för helheten.
Kedjan är ju inte starkare än sin svagaste länk! Gott fika och många tack ska delas ut.
Återkoppling
För att veta om en sträcka sköts eller inte, behöver vi få återkoppling. Skötselträffen är ett tillfälle då
många kan berätta hur det går. Vi har i övrigt kommit fram till att en personlig kontakt, helst per
telefon, är det bästa. Vi har tidigare skickat ut frågeformulär som det har varit mycket jobb med att
administrera, men som väldigt få svarade på.
Kontroll / inrapportering av ledens skick
På våren kontrollerar vi hela ledens märkning, skyltning och framkomlighet. I början av juli
säkerställer vi att avsnitt med frodigt gräs är väl framkomliga. Vi har extra uppsyn längs de
vägsträckor där telefonstolpar med märkning tas bort.
Grästrimmer
Föreningen har två grästrimrar att låna ut.

Några praktiska åtgärder att följa upp och eventuellt åtgärda
•

Mer grus till parkeringen i Omne för vandring till Klocke.

•

Eventuellt behövs grus till en ny P-plats i Älgsjö.

•

P-skyltar till Gärde och eventuellt också till Björnån och Trollarviken.

•

Ringkallen, borden vid toppen av Ringkallen behöver lagas (ej Världsarvsledens egentligen)

•

Några färdiga träskyltar med namn ska upp: Sandtjärnen, Lappkojmon, Vattenkälla, Häggvik,
Själand

•

Svårt att orientera sig i övergången mellan Världsarvsleden och naturreservatet vid
golfbanan i Norrfällsviken, där skulle det vara bra med en extra plåtkarta.

•

Vandringsspänger på Högklinten, plan för underhåll behövs.

•

Byta ut kartan vid motormuseet i Mjällom

1

•

En möjlighet för Ringkallen kan vara att alla de som hjälper till där bildar ett lokalt nätverk, så
att de enkelt kan kontakta varandra.
Frågor som indirekt rör Världsarvsleden

•

Vad gör skoterklubben med skoterramperna upp till Högklinten från Sandtjärnen? Ska man
kunna använda dem som gångramper också? De är i dåligt skick.

•

Parkeringen norr om Trollarviken för Världsarvsleden och Rammbergets naturreservat, hur
har Länsstyrelsen tänkt sig där? Ska de göra en informationstavla och stig till
naturreservatet?

Information /marknadsföring
Omtryck av kartor
Kartorna börjar ta slut och om ekonomin tillåter görs ett omtryck våren 2021, utan att kartan
redigeras. Tryckeriet har befintliga inställningar färdiga.
Distribution av kartor
De nya kartorna distribueras kontinuerligt runt om i Höga Kusten och Nordingrå.
Vi behöver fördela arbetet bättre i styrelsen för att underlätta distributionen. De företag som vill ha
kartor i sin verksamhet kan i högre grad hämta kartor.
Etapptavlor
De ses över och kontrolleras på våren. Samtidigt byts listorna med mat och boenden ut mot aktuella.
De är speciellt utformade för att få plats på tavlorna.
Mat- och boendelista
Vi uppdaterar listan med boenden och mat, en A4-sida som viks i tre spalter och som finns för utskrift
på hemsidans startsida.
Hemsida
Fortsätter att uppdateras, vi får hjälp med tyska översättningar.
FB-sida
Flera personer administrerar FB-sidan Världsarvsledens Vänner. Där visar vi upp vackra delar av
leden, förmedlar medhjälparnas insatser, sprider information om medlemskap och om
Världsarvsledens aktiviteter.
Världsarvsledens Dag
För att uppmärksamma leden är ambitionen att hålla en årlig temadag på olika platser längs
Världsarvsleden. Upplägget kan variera år från år. Vi samarbetar gärna med andra föreningar eller
personer utanför styrelsen. Vi hoppas även på ett fortsatt samarbete med Naturum Höga Kusten
kring tipspromenad.
Tygmärken
Säljs på Naturum Höga Kusten, Världsarvsledens Dag och till exempel på Nordingrådagen.
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Externa kontakter

Bra dialog eftersträvas med alla som är delaktiga i Världsarvsleden.
Medlemmar
Vi eftersträvar att ha en bra medlemsförteckning och att medlemmarna ska få våra medlemsutskick
med e-post.
Markägare
Vi är tacksamma att markägare låter Världsarvsleden gå på deras mark, att bord får placeras ut och vi
får anlägga och använda parkeringsplatser. Tusen tack!
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 samarbetet med ledens huvudman NIFF står vi
för förnyelsen av namnet Världsarvsleden hos patentverket.
Kramfors kommun
Hela Nordingrå och Världsarvsleden ligger i Kramfors kommun. Bra dialog med representanter för
Kramfors kommun eftersträvas, samt hopp om fortsatt ekonomiskt stöd.
Länsstyrelsen och Naturum Höga kusten
Världsarvsleden ansluter till flera naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen. Stigen till Rödklitten
sköts av VV på uppdrag av Länsstyrelsen. Vi samarbetar med Naturum Höga Kusten under
Världsarvsledens Dag.
Destinationsbolaget Höga Kusten, Höga kusten Turism
Gott samarbete eftersträvas för ömsesidig nytta.
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 den kända och välskötta Världsarvsleden och av kartorna.
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
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