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Under räkenskapsåret 2018-07-01 till 2019-06-30 var 73 betalande medlemmar, varav 43 familje-

medlemmar. Föreningen har förutom årsmöte och konstituerande möte haft sju styrelsemöten.  

Arbetet med leden 

Nätverk av medhjälpare 

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

framkomlig. Till detta har vi ett nätverk på cirka 70 personer som ideellt hjälper tar hand om olika 

avsnitt av leden, genom att ha uppsikt, röja gräs och sly, ta bort nedblåsta träd, märka upp, sätta upp 

skyltar, göra spångar köra ut bord med mera. Stort tack till er alla!  

Skötselträff 

Den 22 maj hölls den årliga skötselträffen, i år på Kulturfabriken i Mjällom. Det var 36 personer som 

kom. Träffen är främst till för våra medhjälpare, men även nyfikna är välkomna. Tack vare träffen kan 

styrelsen bättre överblicka leden. Vi vill också visa de som hjälper oss att deras insatser är delar av ett 

större och väl fungerande sammanhang – Världsarvsleden. I år deltog även flera från Nordingrås 

övriga leder, deras leder planeras komma med på den nya kartan. 

              

Återkoppling 

En utmaning för oss i styrelsen är att få återkoppling från alla delar av leden, vi vill ju veta att 

Världsarvsleden är i bra skick. Skötselträffen var ett tillfälle. Vi höll också kontakt med våra 

medhjälpare via telefon, sms och mejl där vi var osäkra om ledens skick.  

Extra insatser längs leden 2018–19: 

Märkning vid Storskravlet, Högklinten 

Över det väldiga klapperstensfältet Storskravlet på Högklinten märkte vi upp genom att sticka ner 

lösa bambukäppar mellan stenarna och tog på så sätt hänsyn till lavar på stenarna, vandrare och 

skoterled.  

 

 



Räcke vid Bredviken 

Ett räcke av järnstänger och tross sattes upp längs ett mycket brant avsnitt från Bredviken till 

Breviksstugan. Därmed åtgärdades ett sedan länge känt problem.  

    

Informationsmaterial / Marknadsföring 
Vi har fått ambitiös hjälp av Länsstyrelsen att gå hela leden med GPS, för att på sikt föra in leden på 

lantmäteriets kartor. Därmed blir leden sökbar på ett helt nytt sätt. En långsiktig skötsel och 

administration underlättas med ett bra kartmaterial som bas. 

Kartmaterial 

Världsarvsledens befintliga kartor från år 2016 har varit otroligt populära, efterfrågan ökar. Under 

verksamhetsåret 2018 – 19 påbörjades arbetet med en uppdaterad version som planeras vara färdig 

år 2020.  

Webb 

Hemsidan www.varldsarvsleden.nu används flitigt, sakinnehåll och länkar till mat och boenden har 

uppdaterats. För att ytterligare sprida information om Världsarvsleden och föreningens arbete finns 

FB-sidan Världsarvsledens Vänner, där bildmaterial och länkar regelbundet läggs upp.  

Arrangemang 

VV var representerad på Nordingrådagen, ett arrangemang i NIFF:s regi. VV informerade om 

Världsarvsleden, lockade fler att bli medlemmar och sålde tygmärken. Vår vanligtvis årliga aktivitet, 

Världsarvsledens dag, sköts fram till nästkommande år. 

Externa kontakter och bidrag 

Markägare Allt som sker längs leden utöver den ordinarie skötseln sker efter markägares 

godkännande.  

Andra föreningar Raststugor och delar av leden sköts av andra föreningar och byalag. Med den nya 

kartan har kontaktnätet utökats, eftersom fler leder kommer med i kartbilden. 

Kramfors kommun beviljade Världsarvsledens Vänner ett ekonomiskt bidrag på 25 000 kr förra 

verksamhetsåret. Det har utbetalats efter att kvitton för utgifter redovisats. 

Naturrum Höga Kusten, Länsstyrelsen läst igenom och justerat textmaterial till nya kartan 

Länsstyrelsen Västernorrland Leden sammanfaller med stigar som går genom naturreservaten. De 

hjälper oss med GPS-spår och att för in Världsarvsleden lantmäteriets kartmaterial. VV sköter stigen 

till Rödklitten på uppdrag av länsstyrelsen. 
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