
 
Inventering av spår och leder i Junsele  

 
Inventeringen utförd av Åsa Hedman under juni - december 2020 på uppdrag  
av Sollefteå kommuns turistprojekt Arena Höga Kusten Inland, med säte i Junsele. 
 

 
Vandring längs Isälvstigen i Långvattnets naturreservat. Foto: Åsa Hedman 
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Innehållsförteckning 
 

• Inledning 
• Sammanfattning 
 
• LEDERNA 

- Ådalsleden – hela sträckan 
 

- Junsele – befintliga leder 
o Ådalsleden – delsträcka Kullberg - Fransåsen 
o Isälvsstigen Långvattnets naturreservat 
o Stig upp till Bastuberget i Vallen 
o Naturstigen  
o Kyrkvägen/Pilgrimsleden Mo-Eden-Rängsjön-Kläppsjö 

- Junsele – föreslagna leder/leder på G 
o Slinga Krånge – Eden – Kvarnå 

 
- Röåforsens Naturreservat 

 
- Ramsele – befintliga leder 

o Skidspår 
o Kyrkstigar från Ramsele 
o Andra spår och leder från Ramsele 
o Tre stigar och fyra vindskydd runt Vangforsen 
o Finnfors Vandring & Historia 
o Leder och stigar kring Lungsjön 

 
- Edsele – befintliga leder 

o Gideåbergsmyrarna 
o Edsele gruva 
o Stigen upp till Byberget 

- Edsele – föreslagna leder/leder på G 
o Utanedeleden 
o Bybergsleden 
o Ledförslag i anslutning till Edsele Gruva 

 
- Näsåker– befintliga leder 

o Ådalsleden – delsträcka Fransåsen - Lidgatu 
o Fäbostigen till Moflo gamla fäbodar 
o NIPSTIGARNA - 4 stigar 
o Stig till Nävernäsan 
o Stig till Forsåsbodarna. 
o Stig till Hundforsberget 
o Strövområden 

- Näsåker – föreslagna leder/leder på G 
o En res i tid och rum genom Näsåker 
 

- Resele – befintliga leder 
o Ådalsleden – delsträcka Lidgatu - Österå 
o Naturstigen vid Björnstugan 
o Mobodarna och Oringe naturreservat 

- Resele – leder på G 
o Broarna runt 

 
• Bilaga & Länk 
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Inventeringen – ett levande dokument 
 
Syftet med inventeringen har varit att få en överblick över vilka leder och stigar som finns och 
används mer eller mindre aktivt i området och att ta reda på hur det lokala engagemanget ser ut 
när det gäller underhåll och tankar om framtiden.  
Samt också undersöka intresset för eventuella nya leder. 
 
Informationen om lederna har i första hand inhämtats via intervjuer med lokalt engagerade 
ortsbor eftersom de är dessa som bäst kan sina trakter. En del information har kunnat hämtas 
från tidigare inventeringar. På grund av Corona-läget har det inte gått att kunna kalla till några 
stormöten utan fysiska möten har skett med enstaka eller i mindre grupper. Många intervjuer 
har skett via telefon. 
Det har varit roligt att träffa eller bara tala med olika ortsbor. Här finns ett fantastiskt 
engagemang och stora kunskaper. Många brinner verkligen för sina leder.  
Redovisningen av lederna ser lite olika ut, dels beroende på hur utförlig information som kunnat 
inhämtas inom tidsramen för uppdraget och dels beroende på nyttjandegrad idag. 
 
Målsättningen är att inventeringen ska utgöra ett diskussionsunderlag för att: 
A/ komma fram till vilka stigar och leder som i förstone behöver prioriteras när det gäller 
upprustning, underhåll och marknadsföring. 
B/ skapa hållbara modeller för en långsiktig förvaltning av lederna.  
 
Tanken är att rapporten ska vara ett levande dokument, något att utgå ifrån, där angiven fakta 
och olika synpunkter och förslag kan fyllas på allt eftersom. 
 
MÅLGRUPPER 
• Arbetsgruppen i projektet Arena Höga Kusten Inland. 
• Lokalt engagerade ortsbor. 
• Politiker och tjänstemän hos Sollefteå kommun som arbetar med näringslivs- turism- och 
fritidsfrågor. 
 
 

 
 

Inventeringsmöte i 
Näsåker. 
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Sammanfattning 
 
• RÖJNING 
Röjningsbehovet är oändligt. I princip alla stigar behöver röjas minst en gång årligen. I dag sker 
röjning i huvudsak på ideell basis och bygger på att det finns lokalt engagerade ortsbor som har 
tid och motivation att ta hand om en hel- eller delsträcka av en stig eller led.  Övriga leder växer 
igen. På sikt är detta en av de stora knäckfrågorna att lösa. 
Från Näsåker finns förslaget att det ska finnas en centralt anställd person hos kommunen som 
har ett övergripande ansvar för röjning av lederna och som även kan röja själv. 
 
• PILGRIMSLEDER OCH KYRKSTIGAR 
Det finns ett starkt engagemang för att upprätthålla befintliga kyrkstigar eller alternativt leta 
fram gamla dito. Hembygdsintresserade betonar vikten av det kulturhistoriska perspektivet 
medan de som vandrar menar att det känns på ett speciellt vis att veta att andra har gått före 
och vandrat samma väg hundratals år. 
Skyltar med historiska fakta längs leden hjälper till att förhöja känslan av historiens vingslag. 
De ursprungliga kyrkstigarna kan även användas för att binda samman flera byar eller orter 
med varandra för att kunna skapa en längre sammanhållen led eller kanske pilgrimsväg. 
Byalagsforum i Junsele och Ramsele Forskarförening har arbetat med detta. 
 
• MÖJLIGA SAMORDNINGSVINSTER MED ÅRET RUNT-LEDER 
I den mån underlaget är det rätta kan det vara klokt att satsa på leder som går att använda året 
runt – till vandring, ridning, cykling och mountainbike när det är torrt och bart och till 
längdskidåkning eller skoteråkning när det är mycket snö. Ett samarbete mellan skoterklubbar, 
idrottsföreningar och övriga föreningar kan ge samordningsvinster när det gäller underhåll och 
marknadsföring. 
 
• VIKTIGT ATT FÅ RESPONS OCH KÄNNA STÖD ”UPPIFRÅN” 
Många har lagt ner många, många timmar av ideellt arbete under årens lopp, både på 
inventering, administration och handfast fysiskt arbete. Från flera håll efterlyses en större 
tydlighet kring vem eller vart man ska vända sig hos kommunen eller Länsstyrelsen då man vill 
ha någon form av stöttning kring arbetet med att underhålla och marknadsföra lederna. 
Här efterfrågas både hjälp med konkret röjningsarbete, men ibland även hjälp med att 
exempelvis fylla i projekt- eller bidragsansökningar. 
 
• LÄNGRE SAMMANHÅLLNA LEDER ELLER SLINGOR 
Längre leder 
Det finns vandrare som vill vandra långt och kanske genomkorsa ett helt eller flera 
landskap. Den längsta uppmärkta leden i Västra-området idag är den cirka 10 mil långa 
Ådalsleden. Men det finns flera andra möjligheter att skapa längre sammanhållna leder. 
Exempelvis: Att förbinda Ådalsleden I (Kullberg – Ed) med Ådalsleden II (Från 
Boteå/Undrom – Barsta fiskeläge vid kusten) genom att skapa en sammanhållen led 
mellan Sollefteå och Boteå/Undrom.  
Ådalsleden I skulle sannolikt även kunna förbindas norrut med Djuptjärnsleden i 
Backe. Kanske via stigar i Långvattnets reservat. 
En annan möjlighet till en längre sammanhållen led är att återskapa den gamla Norge-
leden som gick genom norra Ångermanland och Jämtland ut till norska kusten och 
användes av såväl vanligt folk som pilgrimer på väg till Trondheim. 
Kortare slingor 
Landsbygdsutvecklaren Hans-Erik ”Hacke” Näslund (Docksta BTK) med mångårig 
erfarenhet av vandringsturism i Höga Kusten menar att det är viktigare att satsa på 
leder som går i slingor istället för sträckor som går från A till B. 
Folk vill kunna komma tillbaka till bilen, säger han.  
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• GEMENSAM MARKNADSFÖRING UNDER SAMMA TAK 
Det finns intresse eller öppenhet för både sampaketering och gemensam 
marknadsföring. Det önskas vägledning angående digital marknadsföring. 
En fråga är var på nätet man ska finnas. ”Det finns en uppsjö av olika plattformar.”  
Det räcker dock inte med enbart digital marknadsföring utan broschyrer behövs också. 
 
• SKYLTNING OCH MÄRKNING 
Det finns behov av både skyltning och märkning av lederna. 
SKYLTNING: Tydliga skyltar när man anländer till ett samhälle och/eller inne i 
samhället, om vad som finns att se och uppleva. Och kanske en särskild skylt med 
rubriken ”HÄR KAN DU VANDRA” med lista över leder och en enkel karta under. 
MÄRKNING: Märkning som står sig och håller för väder och vind under många år 
behövs också. 
 
• LEDER GENOM NATURRESERVAT 
Det finns många naturreservat i det inventerade området. En del finns enbart till för att 
flora och fauna behöver skyddas, medan andra marknadsförs som besöksmål för 
allmänheten. I dessa reservat finns i de flesta fall befintliga stigar som i högre grad än 
idag skulle kunna gå att marknadsföra lokalt. Och kanske även sammanbinda med stigar 
utanför reservaten. I slutet av dokumentet finns en bilaga över naturreservat. 
 
TILLGÅNG TILL ARBETSKRAFT – ”NATURNÄRA JOBB” 
Satsningen på naturnära jobb har återupptagits, verksamheten på fältet kom igång igen 
den 1 oktober 2020. Än så länge finns dock inget gäng i Sollefteå-området.  
I september 2020 fanns inte heller någon prognos eller tidsplan för Sollefteå. 
 
 

 
Inventeringsmöte på Edsele hembygdsgård. 
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Lederna 

 

      
 
Spår och leder i Junsele 
 
Redovisade spår och leder: 
• Ådalsleden I, delsträcka Kullberg – Mo – Fransåsen 
• Isälvsstigen, Långvattnets naturreservat 
• Stig upp till Bastuberget i Vallens by 
• Naturstigen från Junsele Camping 
• Kyrkvägen/Pilgrimsleden Mo – Eden – Rängsjön. 
 
Led på gång: 
• Slinga Krånge – Eden – Kvarnå 
• Skiss med ledförslag från Roger Johansson 
 
Övriga spår och leder: 
• Skidspåren sköts av Junsele IF. Säsongen 2019-2021 användes elljusspåret på 3 kilometer 
samt ett is-spår längs Betarsjöns strand som är 7 km enkel väg.  
Elljusspåret går att använda till vandring eller cykling vid barmark. 
Två tidigare spår på 5 respektive 12 kilometer (Naturstigen) kan användas till vandring om 
sankare partier spångas. 
Planer finns på att utöka spårsystemet och skapa flera längre spår. 
• Ett stigsystem bakom hembygdsgården Lillegård och österut mot Bölen. 
• Paddlingsled mellan Junsele båthamn och övre delen av Röåforsen. Lions har tagit på sig att 
renovera vindskydd och rastplatser i anslutning till leden. 
• Röåforsens naturreservat är på väg att bildas. (Remisstiden går ut i början av december) 
I och med reservatsbildningen kommer Länsstyrelsen att ta på sig ansvaret för skötseln. 
Länsstyrelsens övergripande mål är att reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten. 
• Vintervägen mellan Tara och Lillterrsjö. Från lokalt håll finns önskemål om att den gamla 
Vintervägen längs den kringelikrokiga Tarån mellan Tara och Lillterrsjö röjs och rustas upp.  
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Ån Uman /Foto: Margaret Lundvang 

 
Ådalsleden, delsträcka Kullberg – Mo – Fransåsen 
Uppgifter hämtade från flera olika källor, såväl skriftliga som personliga. Jennifer Nylén, Magnus Nilsson, 
Monica Blomström. Skriften: Vandra i Västernorrland. 
 
Här ingår Ridvägen/Pilgrimsleden mellan Mo och Fransåsen 
 
VAR: Cirka 4 mil av den cirka 10 mil långa Ådalsleden går genom Junsele socken. 
Leden börjar i Kullberg ca 1 mil norr om samhället och passerar öster om centralorten över 
Ångermanälven och söder om älven förbi byarna Eden och Mo och vidare mot det gamla 
bostället Fransåsen som ligger på gränsen till Ådals-Lidens socken/Näsåker.  
Själva Ådalsleden fortsätter sedan vidare nedströms Ångermanälven till Ed, norr om Sollefteå 
där den knyter an till Nipleden. 
 
BESKRIVNING: Leden går ömsom längs grus- eller asfaltvägar och ömsom genom terräng. Det 
finns en del problem med sly och nedfallna träd de 2 första kilometrarna efter Kullberg. Därefter 
är leden mycket lättvandrad hela vägen fram till Mo. 
Längs den gamla ridvägen från Mo och fram till Fransåsen vandrar man i terräng som i stort sett 
är lättgången, en del nedfallna träd behöver tas bort. Här finns också en del fuktiga partier. 
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INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: Det finns många fina utsikter utmed 
Ångermanälven längs början av leden. Två vattenkraftverk passeras och några kilometer 
nedanför Degerforsens kraftverk finns fångstgropar. Edens by är klassad som kulturhistoriskt 
riksintresse och här finns två vindskydd, vid ån Uman finns en rastplats med bänkar.  
I den gamla kyrkbyn Mo finns vindskydd och en rastplats med bänkar. Här finns även mycket 
intressant lokalhistorisk information. Längs leden finns även en hälsokälla, en lappgrav, rester 
av gamla kvarnar och en cementfabrik samt en gammal kolbotten. 
Längs ridvägen/pilgrimsvägen mellan Mo och Fransåsen finns rester av gamla milstenar, 
och efter ett par kilometer ligger en hälsokälla en bit från stigen. Efter cirka 5 kilometer finns en 
liten sidostig som går ner till Lill-Herrsjön där det finns ett vindskydd och möjlighet att bada. 
Efter 4 kilometer finns ytterligare ett vindskydd. Därefter går leden delvis längs en skogsbilväg 
förbi Mjösjön och Stor-Hammartjärnen där det finns ett vindskydd söder om tjärnen. Den sista 
sträckan upp till Fransåsens boplats går åter längs en stig. I Fransåsen finns ett vindskydd, men 
också ett boningshus med kök, öppen spis och sovkammare med en våningssäng där man kan 
övernatta, samt en övernattningskoja med två sängplatser.  
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN: I samband med den årliga ”Återvändarveckan” 
arrangeras många aktiviteter längs delsträckan Eden – Mo  
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Delsträckan mellan Eden och Mo används mest flitigt. 
 
BARNVÄNLIG: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Där det är grusväg eller asfaltväg är det möjligt att ta sig fram med 
permobil eller rollator. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Från Eden går det att fortsätta den gamla kyrkvägen 
österut mot Rängsjön och Kläppsjö. 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Kost och logi finns i Junsele året runt. Enklare förtäring finns i 
Kvarnå under turistsäsongen samt under begränsade öppettider vår och höst. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: Sträckan Eden – Mo marknadsförs på hemsidan Junsele.nu som en 
kyrkväg/pilgrimsled samt via Höga Kustens hemsida och av Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet som en del av Ådalsleden. 
 
MARKÄGARE: Markägare är delvis kända, delvis inte.  
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Sträckan mellan Eden och Mo sköts idag av byarna längs leden. 
Ansvar när det gäller övriga delar är oklart. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Röjning av sly och bortforsling av nedfallna träd behöver 
göras årligen. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: Det finns ett stort behov av särskilda insatser.  
Såväl röjning som bortforslande av nedfallna träd, nya spänger och nya vindskydd. Märkning 
och skyltning behöver också ses över.  
Då leden idag börjar vid ett skrotupplag, vore det lämpligt att välja en mer inbjudande start för 
den. 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
TIDIGARE: Mellan 2007 och 2010 arbetade Kjell Bäckvall på uppdrag av Länsstyrelsen med att 
ta fram förslag till nya vandringsleder i Västernorrland.  
Ådalsleden I, blev en av tre leder som valdes ut. Projektet finansierades bland annat med EU-
medel. I samband med projektet arbetade Junsele Byalagsforum med att finna, dokumentera, 
röja och märka upp ca 3,8 mil gamla kyrkleder i anslutning till Junsele.  
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Arbetet inbegrep bland annat sträckorna Eden - Mo – Fransåsen. Och i samband med 
invigningen i juni 2010 fick sträckan status som pilgrimsled. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Sträckan på södra sidan älven har varit populär. 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: I november 2011 togs ett beslut i Sollefteå kommunfullmäktige att 
Fritidskontoret skulle ansvara för underhåll av leden med hjälp av AME, men åtagandet gick av 
olika skäl inte att genomföra. Sommaren 2018 gjordes en utförlig inventering av leden. 
 
KONTAKTPERSON: 
Monica Blomström, aktiv i Byalagsforum och Junsele lokala råd 
Tel: 070 – 366 35 91 
E-post: monica.blomstrom@telia.com 

 
 
Isälvstigen - Långvattnets naturreservat 
Uppgifter från Länsstyrelsens hemsida, kompletterat med info från Håkan och Monika Lundgren. 
 
I norra delen av Junsele finns Långvattnets naturreservat som spänner över 
närmare 1340 hektar varav drygt 300 ligger på Jämtlandssidan. Långvattnet 
betraktas som ett friluftsområde av högsta klass. 
 
VAR: På ömse sidor av väg 346 mellan Backe och Junsele. 
 
BESKRIVNING: Isälvsstigen som går i en slinga genom reservatet är 7 kilometer lång. Utöver 
Isälvsstigen finns flera kortare stigar. Stigarna är förhållandevis lättgångna och går längs 
strandkanterna av de många sjöarna eller över tallbevuxna åsar.  
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: Reservatet är mycket intressant ur geologisk 
synpunkt. Här finns även gott om fina fiskevatten. 
På området finns både en raststuga med kamin, flera rastplatser och vindskydd samt flera 
badbryggor. Dricksvatten finns i ett tappställe vid uppställningsplatsen för husvagnar. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN: Sommaren 2019 arrangerades en vandring genom 
reservatet i samband med den årliga ”Återvändarveckan”. Samma dag erbjöds  
 
ANVÄNDNING IDAG: Reservatet är populärt hos såväl vandrare som fiskare. 
 
BARNVÄNLIG: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Vissa delar är framkomliga med permobil eller rollator. Det finns ett 
handikappanpassat dass och en handikappanpassad brygga. Raststugan har en handikappramp. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Vintertid kan man ansluta till en skoterled till Backe. 
Det ska även finnas en (mer eller mindre igenväxt?) gammal kyrkstig in mot Junsele. 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Det finns tre uppställningsplatser för husvagnar samt möjlighet 
att campa.  
 
MARKNADSFÖRS VIA: Västernorrlands och Jämtlands länsstyrelser, Långvattnets FVO:s 
hemsida och junsele.nu med flera. 
 
MARKÄGARE: Skötselavtal finns. SCA är den enskilt största markägaren. 
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Länsstyrelsen i Västernorrland. 
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BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Fungerar enligt avtal och ombesörjs av Håkan och Monika 
Lundgren. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Betydligt fler besökare än tidigare somrar. 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: Planer finns på en fisketävling post Coronapandemin. 
 
KONTAKTPERSONER: 
Johan Rytterstam, Enheten för skyddad natur hos Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Tel: 0611-34 92 92 
E-post: johan.rytterstam@lansstyrelsen.se 
Håkan Lundgren, Ordförande i Långvattnets FVO och ansvarig för skötsel av reservatet. 
Tel: 070 - 342 57 85 
E-post: hakan@langvattnetsfvo.se 

 
 

 
Utsikt över Betarsjön. Foto: Margaret Lundvang 

 
Stigen upp till Bastuberget – en natur- och kulturvandring 
Uppgiftslämnare: Ingegerd Granquist 
 

VAR: I Vallens by, ca 15 km nordväst om Junsele. Väg 346 mot Backe. Efter 6,4 kilometer tar man 
till höger mot Vallen och kör ca 9 km. 
 
BESKRIVNING: Leden är cirka 3 km och börjar vid föreningshuset Vallencia som ligger till 
vänster när man kommer in i samhället. Där finns en tydlig skylt. Till en början går leden på plan 
mark och passerar en gammal landsväg innan den börjar slutta utför ner mot Sågbäcken. 
Därefter börjar en ganska brant stigning uppför Bastuberget ända tills man kommer upp på en 
platå, då är det åter plan mark fram till utsiktsplatsen som kallas för Paviljongen. Stigen 
fortsätter på plan mark ett tag till innan den går utför ner mot landsvägen tillbaka söder om byn. 
Där passerar man Sågbäcken på nytt och fortsätter uppför en liten backe tillbaka till Vallencia. 
Stigen är vältrampad och tydligt skyltad och snitslad. Uppe vid utsiktsplatsen finns bord och 
bänkar. 
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INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS:  
Utmed stigen finns skyltar med information om intressanta platser att stanna till vid. Som 
berättelsen om Mikkels eller den om Junseles första vattenkraftverk vid Sågbäcken. Uppe vid 
utsiktsplatsen har man en milsvid utsikt över Betarsjön. Här finns också information om den 
gamla paviljongen som gett namn till platsen. Från utsiktsplatsen kan man göra en avstickare 
upp till toppen på berget. 
Längs den fortsatta vägen finns en skylt med information om Sjökvisttorpet. 
En sidostig på vägen ner leder fram till den så kallade Mjölkstenen, som har sin egen alldeles 
speciella historia. Det finns stegar ställda mot stenen så att man kan klättra upp på den. 
Ytterligare en skylt märker ut var orkidén Jungru Marie nycklar växer. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN: Varje sommar under Återvändarveckan i juli 
arrangeras en gemensam vandring som avslutas med fika och varmkorv. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Alla åldrar mellan 5 och 85 vandrar leden.  
 
BARNVÄNLIG: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Nej 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Nej 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Junsele 
 
MARKNADSFÖRS VIA: Hemsidan Junsele.nu och Vallens Byalags hemsida samt affischer i 
samband med Återvändarveckan. 
 
MARKÄGARE: Flera olika privata markägare. Inga ingångna avtal, men stigen har funnits så 
länge att den sorterar under begreppet ”Urminnes hävd”.  
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Ingegerd Granquist och Bosse Boman röjer och snitslar stigen 
där det behövs varje år. De sköter även om skyltning av leden. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Snitsling, röjning av sly och bortforsling av nedfallna träd. 
Underhåll av broar. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: Gärna stolpar för varaktig märkning. Gärna plåtskyltar till 
all information. Idag är skyltarna inplastade utom den på toppen som är av plåt.  
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
Sedan Vallens byalag bildades 1973 har man strävat efter att hålla stigen öppen.  
Bland annat har en ny bro anlagts över Sågbäcken. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Fantastiskt många som har gått leden under 
sommaren. Många nya som inte har någon egentlig anknytning till byn. 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: Vallen har och har haft ett mycket aktivt byalag som arrangerat 
många aktiviteter under årens lopp. Men det är samma människor som är engagerade, de flesta 
äldre. Därför behövs en föryngring, men frågan är hur detta ska kunna gå till. 
 
KONTAKTPERSON: 
Ingegerd Granquist, ordförande i Vallens byalag 
Tel: 073 – 81 73 479 
E-post: igranquist@hotmail.com 
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Junsele Naturstig 
Uppgiftslämnare: Magnus Nilsson 
 

VAR: En ca 10 km lång led som börjar och slutar vid Junsele Camping.  
 
BESKRIVNING: Leden startar genom att man går upp till Kåtabyn och fortsätter genom den 
anläggningen, där övergår leden till skogstig. Leden är relativt kuperad och kan på sina håll vara 
blöt. När man gått ungefär halvvägs kommer man till Sandnästjärnen, där finns vindskydd och 
möjligheter till grillning. Vägen från Sandnästjärnen och tillbaka till Junsele Camping är mycket 
mindre kuperad men fortfarande på blöt på sina håll. 
Leden är lätt att följa men tyvärr är den i nuläget väldigt dåligt uppmärkt. Viss röjning måste 
också utföras för att den ska bli riktigt bra. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: Det första man stöter på är Kåtabyn som är en 
intressant anläggning i privat regi. På vissa ställen utefter leden finns det klippor och en nästan 
trolsk skog. En matpaus vid Sandnästjärnen är ett måste. På vissa höjder kan man även se ut 
över Betarsjön, Ångermanlands största oreglerade sjö. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN:  
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Vandring. 
 
BARNVÄNLIG: Ja  
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Nej 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Nej 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Junsele Djurpark, Junsele Camping och Kåtabyn. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: Inte i dagsläget. 
 
MARKÄGARE: Det finns en lista över markägare. 
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ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Ingen har något ansvar för leden idag, men Junsele IF har den i 
tankarna och är positiv till att leden hålls öppen och även utvecklas. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Röjning. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: Uppmärkning och röjning krävs. Längs vissa blöta partier 
har det tidigare funnits spänger att gå på men dessa har idag börjat ruttna bort. 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:   
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Den här leden har nog inte besökts så mycket under 
2020. Tidigare år har detta varit en populär led att ta en dagsutflykt efter. 
  
TANKAR OM FRAMTIDEN: Eftersom största delen av turismen i Junsele cirkulerar runt 
området där leden startar och slutar är det en helt perfekt dagsled att vandra, man behöver 
absolut inte vara en van vandrare för att gå den. Leden ligger så lämpligt till att den även skulle 
kunna nyttjas vintertid. T.ex. skulle det kunna köras upp ett skoterspår med jämna mellanrum. 
 
KONTAKTPERSONER: 
Stig Palmén, Ordförande i Junsele IF 
Tel: 070 – 340 45 26 
E-post: stig.palmen@gmail.com 

 
 
Kyrkstigen/pilgrimsleden Mo – Eden - Kläppsjö 
Uppgifter hämtade från flera olika källor, såväl skriftliga som personliga. 
 
VAR: Sydöst om Junsele. Man kör riksväg 90 söderut, efter 2,5 kilometer finns en 
avtagsväg på vänster sida som fortsätter cirka 4 km fram till Mo. 
 

BESKRIVNING: Leden är sammanlagt 18,5 km och startar vid den gamla klockstapeln i 
Mo. De första 6,5 kilometrarna går längs en grusväg österut förbi Bräntlandet över bron 
vid ån Uman och vidare mot den kulturminnesmärkta byn Eden. Från Eden går leden till 
en början över åkrar och ängar och sedan genom skog. Fram till till Rängsjön är leden 
röjd, uppmärkt och lätt att hitta och förhållandevis lättgången. Mellan Rängsjön och 
Kläppsjö kan det vara svårare att hitta olika markeringar. Terrängen längs den sträckan 
kan bitvis vara förhållandevis stenig, utom den sista kilometern fram till Kläppsjö som 
går genom fin gammal urskog. I Mo finns vindskydd och en rastplats med bänkar. Vid ån 
Uman mellan Bräntlandet och Eden finns en rastplats med bänkar. I Eden finns 2 
vindskydd. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS:  
I den gamla kyrkbyn Mo finns vindskydd och en rastplats med bänkar. Här finns även mycket 
intressant lokalhistorisk information. Vid ån Uman finns en fin rastplats med bänkar.  
Edens by är kulturminnesmärkt, här finns två vindskydd.  
 
EVENEMANG/AKTIVITETER MED KOPPLING TILL LEDEN:  
Under den årliga ”Återvändarveckan” i mitten av juli anordnas olika aktiviteter i byarna längs 
leden. Området har då uppskattningsvis uppemot 3000 besökare. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Alltfler vandrar denna sträcka. 
 
BARNVÄNLIG: Både och, vissar partier kräver att man kan lyfta ordentligt på benen.   
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HANDIKAPPVÄNLIG: Delvis, där det finns grusväg går det ett framföra permobil och rollator. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Leden ansluter till och går jämsides med Ådalsleden 
mellan Mo och Eden. Från Eden går det också att fortsätta den gamla kyrkvägen österut mot 
Kläppsjö. (Och vidare mot Anundsjö, Bredbyn och ut till Salusand vid kusten.) (Det finns 
uppgifter om att pilgrimer under medeltiden vandrat från Salusand till Mo och kanske vidare 
mot domkyrkan i Trondheim) 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Kost och logi finns i Junsele året runt. Enklare förtäring finns i 
Kvarnå under turistsäsongen samt under begränsade öppettider vår och höst. 
 
MARKNADSFÖRS IDAG VIA: På hemsidan Junsele.nu som en kyrkväg/pilgrimsled. 
 
MARKÄGARE: Holmen äger skogen mellan Kläppsjö och Rängsjön. De har tagit upp ett nytt 
hygge, men tagit hänsyn till stigen och lämnat högstubbar längs med den. 
De kommer att göra ytterligare avverkningar i vinter.  
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Varje by ansvarar för skötseln av sin delsträcka. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Röjning och bortforsling av nedfallna träd där stigen går i 
terräng. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: Bättre skyltning på en del ställen. 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
Mellan 2007 och 2010 arbetade Byalagsforum med att finna, dokumentera, röja och märka upp 
kyrkvägar och pilgrimsleder i Junsele. Leden invigdes i juni 2010.  
 
 

Leder på gång: 
 

    
 

Slinga centrala Junsele - Eden - Kvarnå 
 

Uppgiftslämnare: Roger Johansson, ordförande i Junsele Byalagsforum. 
 
VAR: En 25 km lång led som börjar på Gunillavägen i höjd med butiken Skog och Trädgård i 
centrala Junsele och fortsätter österut via den gamla bruksvägen nedanför niporna längs 
Ångermanälven genom byarna Östanbäck, Lillegård, Bölen och Nybygget och korsar älven 
nedströms Edens kraftstation innan den kommer fram till Edens by där den vänder västerut 
tillbaka längs älven över Bräntlandet, Uman och genom Mo för att sluta i Kvarnå. 
 
BESKRIVNING: I huvudsak lätt att ta sig fram på. Går ömsom på gräsmark, grusväg och över 
tallmo. Förhållandevis flack utom vid ett parti där det finns en brant stigning. 
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INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS:  
På norra sidan älven finns ett fågeltorn med utsikt över ett fågelskyddsområde.  
I Lillegård kan man vika av ner mot en liten halvö i älven där det finns en slinga med två 
rastplatser och en grillplats. 
Edens by är kulturminnesmärkt, här finns två vindskydd, vid ån Uman finns en rastplats med 
bänkar. I den gamla kyrkbyn Mo finns vindskydd och en rastplats med bänkar. Här finns även 
mycket intressant lokalhistorisk information. Längs leden finns även en hälsokälla, en lappgrav, 
rester av gamla kvarnar och en cementfabrik samt en gammal kolbotten. 
 
EVENEMANG/AKTIVITETER MED KOPPLING TILL LEDEN:  
NUVARANDE: Under den årliga ”Återvändarveckan” i mitten av juli anordnas olika aktiviteter i 
byarna längs leden. Området har då uppskattningsvis uppemot 3000 besökare. 
FRAMTIDSPLANER: Ett eller flera motionslopp för att hålla leden öppen. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Fungerar för cykling, vandring och fyrhjuling. Södra sidan 
älven används förhållandevis flitigt, medan det behöver vidtas en del åtgärder längs norra sidan 
av älven för att hela slingan ska kunna nyttjas. 
 
BARNVÄNLIG: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Delvis, där det finns grusväg går det ett framföra permobil och rollator. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Leden ansluter till och går jämsides med Ådalsleden 
mellan Eden och Mo. Från Eden går det också att fortsätta den gamla kyrkvägen österut mot 
Kläppsjö. (Och vidare mot Anundsjö, Bredbyn och ut till Salusand vid kusten.) (Det finns 
uppgifter om att pilgrimer under medeltiden vandrat från Salusand till Mo och kanske vidare 
mot domkyrkan i Trondheim) 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Kost och logi finns i Junsele året runt. Enklare förtäring finns i 
Kvarnå under turistsäsongen samt under begränsade öppettider vår och höst. 
 
MARKNADSFÖRS IDAG VIA: Sträckan Eden – Mo marknadsförs på hemsidan Junsele.nu som en 
kyrkväg/pilgrimsled och via Höga Kustens hemsida samt av Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet som en del av Ådalsleden. 
 
MARKÄGARE: Alla markägare är kända. Inga avtal är skrivna.  
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Varje by ansvarar för skötseln av sin delsträcka. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Inga större behov. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: I Kvarnå behöver det byggas en bro över ån. 
På norra sidan älven behöver det byggas en del spänger. 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
TIDIGARE: Mellan 2007 och 2010 arbetade Byalagsforum med att finna, dokumentera, röja och 
märka upp ca 3,8 mil gamla vandringsleder i anslutning till 
Junsele. Kyrkvägarna/pilgrimslederna invigdes i juni 2010.  
Sträckningen mellan Eden och Mo var en del av detta projekt. 
IDAG: Under sommaren 2020 har byarna längs den planerade leden inventerat sin respektive 
delsträcka och kommit fram till en del nya dragningar längs olika delsträckor. Man har sökt 
bygdemedel från Länsstyrelsen för att kunna bygga en bro över Kvarnån samt en del spänger 
över sankmark på norra sidan älven. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Alltfler utnyttjar den del av leden som går mellan Mo 
och Eden. 
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TANKAR OM FRAMTIDEN: Enhetlig, hållbar och tydlig skyltning. Motionslopp och 
sampaketering. Bäverspaning. Eventuellt bygga en bro över till Moön. 
 
KONTAKTPERSON: 
Roger Johansson, ordförande i Junsele Byalagsforum 
Tel: 0730 – 730 631 
E-post: roger.johansson@solleftea.se 

 
 
Skiss med förslag till olika leder 
Idé: Roger Johansson 
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Röåforsens naturreservat 
 
Bildandet av Nedre Röåns naturreservat är inne i sin slutfas och kommer sannolikt att 
kunna bli klart under hösten 2020. Röån är Sollefteå kommuns enda helt oreglerade 
fors. Från Betarsjön rinner Röån cirka 2,5 mil innan den löper ut i Ångermanälven. 
Reservatet kommer att omfatta det nedersta partiet där ån faller 40 meter innan den 
rinner ut i Ångermanälven. 
 
Röån utnyttjas för fritidsfiske och som kanotled. 
 
Ett av syftena med reservatsbildningen är att ge allmänheten möjlighet till friluftsliv. 

I Sollefteå kommuns översiktsplan från 2017 föreslås området som riksintresse för friluftsliv. 

Länsstyrelsens övergripande mål är att reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten. 

Redan befintliga vindskydd i naturreservatet kommer att stå kvar och skötas om av 
fiskevårdsområdet/byaföreningen.  

 
Målindikatorer: 
Aktuell information om reservatet finns på länsstyrelsens hemsida. Informationstavlor 
är på plats och i gott skick. 

 

Åtgärder 
Information på hemsida: Beskrivning av reservatet läggs ut på länsstyrelsens hemsida. 

Informationstavlor: Sätts upp i reservatet. 

Stigar: Underhålls och röjs. 

Dialog: Dialog om ansvar och skötsel friluftsanordningar med fiskevårdsområde och 
byaföreningen. 

Rastplats/tältplats: Anläggs och underhålls. 

Kanotplats: Anlägga kanotramp för att enklare kunna lägga till vid rastplats vid älven. 
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Spår och leder i Ramsele med omnejd 
 
Befintliga leder 
• Skidspår 
• Kyrkstigar från Ramsele 
• Andra spår och leder från Ramsele 
• Tre stigar och fyra vindskydd runt Vangforsen 
• Finnfors Vandring & Historia 
• Leder och stigar kring Lungsjön 

 

Skidspår: 
RAMSELE: Skidspåren sköts av Ramsele IF. Idag finns ett elljusspår på 2,5 kilometer som till 
stora delar går över myrmark. Det finns planer på att skapa en vandringsled av det så kallade 
Solspåret på 8 kilometer. 
LUNGSJÖN: Spåren sköts av Lungsjöns Fritidsförening. Idag finns ett elljusspår på 2,5 kilometer 
och ett obelyst spår på 5 kilometer. 
 

 
Kyrkstigar från Ramsele 
Sammanställt av Torbjörn Brorsson och Ann-Katrin Dahl Samuelsson 

 
Alla kyrkstigar utgick från Ramsele gamla kyrka på Grannäset vid Faxälven.  
Kyrkan byggdes omkring 1200. 
 
Kyrkstigen Grannäset – Lafsjön – Sandviken 
Sträckan Grannäset – Lafsjön är cirka 6 km.  
Stigen går västerut över Rågåsen och vidare fram till Lafsjöviken. Den är röjd och märkt. 
Utefter stigen passerar man vacker skog och vackert landskap. En sevärdhet är den gamla 
Liktallen med inskriptioner från 1600-1700-talet. 
Tydlig märkning vid start och mål behövs, där även skyltar med information och historik saknas. 
Inga bänkar eller eldstäder finns. Kyrkan är ägare av marken. 
Stigen fortsätter på andra sidan sjön vid Lafsjöedet. Den sträckan är cirka 2 km. Här är stigen 
röjd och märkt av den privata skogsägaren. Skyltar med historik finns också. Ytterligare en 
liktall finns utefter denna sträcka. Ett rastställe finns men ingen eldstad. 
En plan för underhåll och skötsel behövs för denna sträcka då skogsägaren inte längre är i livet. 
Den här kyrkstigen var en del av färdvägen som användes för transporter till och från hamnarna 
vid norska kusten, först Levanger och senare även Trondheim.  
Vid stranden av Sandvikssjön finns en mycket gammal tall. Den ligger på gränsen mellan byarna 
Sandviken och Bölen. Tallen är inritad och omgärdad med gärsgård på en bykarta från år 1695 
och benämns då som Korstallen. 
Skylt med historik finns men skall monteras. Även märkning av stig från Hammerdalsvägen ner 
till tallen behövs. 
 
Kyrkstigen Grannnäset – Lungsjön 
Stigen är densamma som den ovanstående fram till Drickesbäcken där den delar sig. Sträckan 
härefter är cirka 2 km. 
Den här stigen är delvis röjd eller märkt från Lungsjöhållet. Delar av stigen används också som 
skoterled. 
Utefter stigen passerar man Nöttjärn och vackra Nöttjärnsbodarna. Hela bovallen är intakt med 
bostuga, lagård och häbbre. Den är i privat ägo. 
Man passerar också naturreservatet Slammerstaden intill Nöttjärnsbodarna. 
  
Kyrkstigen Grannäset – Strömnäs och Meåfors 
Man får angöra stigen via Materialvägen i Krången. Skylt finns och ska monteras nere vid 
Materialvägens början.  
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Man följer Materialvägen i 3 km och sen börjar den synliga stigen. Här är stigen märkt med band. 
Sista kilometern ner till Fjällsjöälven är omärkt. Sträckan mellan Materialvägen och Fjällsjöälven 
är cirka 3-4 km. 
Delar av stigen är en djupt upptrampad fåra. På sträckan utefter Materialvägen finns en liksten 
där man ställde ner kistorna, gamla odlingsmarker på Storskyflon och Lillskyflon, och en 
gammal bovall som kallas Gammbovallen. 
Det är olika privata ägare till markerna. 
Stigen delar sig cirka 1 km efter kraftledningen där den högra går till Strömnäs och den vänstra 
till Meåfors. Båda byarna ligger på andra sidan Fjällsjöälven. 
 

 
Andra spår och leder kring Ramsele 
Sammanställt av Torbjörn Brorsson och Ann-Katrin Dahl Samuelsson 
 
Flottarstigen 
Flottarstigen börjar vid Vangede fotbollsplan. Hela sträckan är cirka 11 km. 
Man följer vägen ner till Faxälven. Där, vid Holmeselet, börjar märkningen av stigen utefter 
älven. Därifrån är stigen röjd och märkt. Det finns en bro över Krångsågbäcken. Stigen går uppe 
på älvkanten. Det finns två vägar att välja där, dels flottarstigen utefter älven och dels kärrvägen 
som går genom slåttermarken. 
Utefter älven finns klådris. Mellan kärrvägen och nipsippsreservatet finns guckusko. Utefter 
stigen växer många olika blomsorter. Bland annat enbladig vild törnros. Det är också rikligt med 
liljekonvaljer där.  
Man går igenom reservatet och passerar över väg 345. På andra sidan 345an följer man en 
skogsbilväg cirka 75 meter. Sedan tar man höger och följer en enklare körväg cirka 200 meter. 
Där kommer man upp till Lokriset. Där kommer man in på den gamla kärrvägen som byggdes 
mellan Ramsele och Strömsund år 1878. Den följer man och passerar Lappgraven med historisk 
skylt. Därefter kommer man på den gamla bilvägen. Den första mellan Ramsele och Nordantjäl. 
Den följer man cirka 1 km. Då passerar man ett fångssystem med ett 30-tal fångstgropar. Man 
passerar också platsen där Ramsele Skans låg. Därifrån går man över 345an igen och följer den 
gamla kärrvägen ner till Krångsågbäcken och en bro över den. Nu är man åter på vägen från 
fotbollsplanen och där går man tillbaka igen. 
Utefter stigen och vägarna finns inga bänkar eller rastplatser. 
 
Turistvägen mellan Ramsele och Näsåker 
Turistvägen kallas så för att det på 1800-talet kom engelsmän till Näsåker och Ramsele för att 
fiska i älvarna, det var lax man var intresserad av. Stigen och denna förbindelse fanns redan vid 
den tiden. Nu började engelsmännen, som inte var få, att vandra mellan Näsåker och Ramsele. I 
Ramsele tog man sig ner till den då stora och mäktiga Vangforsen där man fiskade. Från den 
tiden fick den namnet Turistvägen. Nere på Vangede finns vägen fortfarande kvar. Och kallas 
fortfarande Turistvägen. Det är sträckan rakt ner från Krångvägen och ner till Vangforsen. 
Pelle Molin gick den här Turistvägen från Näsåker till Ramsele på sin vandring in till Norge och 
Bodö. 
Sträckan mellan Ramsele och Fjällsjöälven är cirka 1 mil. Ingen har såvitt vi vet försökt hitta den 
här färdvägen igen uppe på skogarna. Men, den passerade förbi Hamntjärn, över berget och på 
övre sidan av Ranasjön och vidare ner mot Grönbäck. 
Från Forsmo på andra sidan Fjällsjöälven fortsatte Turistvägen ner till Näsåker. 
Ramselevallen - Finnfors 
Från Hammerdalsvägen strax utanför Ramselevallen börjar en gammal bilväg som går till 
Rystedts boställe i byn Finnfors. Den är cirka 3,5 km och passerar ett gammalt boställe vid namn 
Ingelssons som tillhörde byn Vallåsen. Vägen är skyltad. Den ingår till vissa delar i Finnfors 
Vandring & Historia som är ett stigsystem uppe på Finnforsbergen. 
Området ägs av SCA och bostället Rystedts är intakt och kommer förmodligen att K-märkas. 
 
Sandviken - Harrsele 
Från Hammerdalsvägen vid byn Sandviken börjar en gammal bilväg som går ner till byn 
Harrsele nere vid Faxälven. I Harrsele gick vägen ner till färjestället. Numera är den delen 
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överdämd. 
I Harrsele finns husgrunder och rester av dom två boställena i byn. Delar av odlingsmarken går 
fram till det som idag är Ramselesjön. Vid strandkanten finns fin sand och badmöjligheter. Det 
som saknas är bänkar och en eventuell eldstad. På den här platsen har man enastående vackra 
vyer över blånande berg och vatten. 
Vägen börjar numera med en skogsbilväg och där skogsbilvägen och den gamla bilvägen delar 
sig börjar kulturmärkningen med band från SCA.  
 

Tre stigar och fyra vindskydd runt Vangforsen 
Sammanställt av Torbjörn Brorsson och Ann-Katrin Dahl Samuelsson 
 
VAR: 
I höjd med Vangede, Storön och Vangforsen, på båda sidor om Faxälven, centralt inne i Ramsele. 
  
1. Stig och vindskydd längst ner på Vangede vid stranden av Faxälven och Vangforsen. Tillverkat 
av kommunen. 
2. Stig på mitten av sträckan ner till stranden vid Vangforsen till den gamla badplatsen Vita Sand. 
Stigen fortsätter uppmärkt utefter strandkanten från Vita Sand, genom Björnhärna och vidare 
upp tilbaka till Vangede fotbollsplan. Gjord av kommunen. 
3. Stigen från Vita Sand fortsätter ut på Storön och där finns ett vindskydd. Gjort av kommunen. 
4. Vindskydd intill Vangforsen på motsvarande sida av Faxälven. Tillverkat av kommunen. 
5. Vindskydd vid utloppskanalen från Ramsele kraftverk några hundra meter nedströms från 
föregående vindskydd. 
 
BESKRIVNING:  
1. Den här stigen når man med bil från väg 331 tar man bilvägen, den gamla Turistvägen, ner till 
Vangede fotbollsplan. Man kör vidare ner över Vangede och över en färist. Där nedanför kan 
man parkera och sen tar den rödmärkta stigen vid. Stigen leder ner till älvstranden och 
vindskyddet. Stigen är slät och lättgången. Vindskyddet är utrustat med bänkar och utanför finns 
en eldstad som är murad av natursten. Vindskyddet ligger i sydsluttnigen och är därför ljus och 
fin, och solig vid klarväder. 
2. Via samma bilnedfart stannar man ungewfär på mitten nedanför färisten. Där tar man den 
rödmärkta stigen ner till den gamla badplatsen Vita Sand. Stigen går nerför nipan. 
3. Stigen ut till Storön går på piren ut till Storön. På Storön finns ett vindskydd med bänkar. 
Utanför finns en fin grillplats med galler och ett handikappanpassat utedass. 
4. Man åker förbi Ramsele gamla kyrka och vidare förbi ridskolan, upp till t-korsningen där man 
svänger höger och kör Holmevägen. Man kör ungefär 1 km och svänger ner höger (skylten som 
fanns är nerkörd). Man kör ungefär 500 meter och parkerar. Här är du nu alldeles intill 
vindskyddet som ligger på stranden av Faxälven intill Vangforsen. 
Det här vindskyddet har bänkar och en eldstad och utsikt över Faxälven och niplandskapet på 
motsatta sidan. 
5. Det här vindskyddet når man om man fortsätter vägen nedströms. Vindskyddet ligger vid 
nedre delen av Vangforsen. Vindskyddet har bänkar och eldstad utanför. Härifrån ser man 
Storön, niplandskapet på andra sidan älven, och ner till Ramsele gamla kyrka och Grannäset. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: 
1. Strax intill vindskyddet finns rester av laxkaret i Vangforsen Det är en äldre anordning för att 
fånga lax på våren. Kronan arrenderade ut laxkaret till en viss penningsumma. När man står vid 
vindskyddet kan man se stensättningar i älvfåran gjorda för flottningen. Man ser uppströms den 
så kallade spegeldammen. 
2. Stigen går på skrå utefter nipan ner till Vita Sand. Vita Sand är den gamla lyxiga badplatsen 
med vit sandstrand och härlig sand ut i vattnet. Badplatsen användes i första hand av dom 
välbesuttna i Ramsele under 18-1900-talet fram till när det blev allmänt med bil. Då började 
man åka till Nässjö istället. 
3. I det här området finns det urgamla tallar, det växer liljekonvaljer och andra sommarblomster. 
Det här är bra fiskevatten både vinter och sommar. Här är det gratis fiske. Utge på sStorön ser 
man dom vackra träden och niplandskapet på båda sidor älven, och man ser dom historiska 
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platserna Yxhammaränget, Hermansböle och Björnhärna som tidigare hette Bertilsänge. Alla 
dom här ligger på kyrkans mark.Man ser också Grannäset från Storön. 
4. I det här vindskyddet finns det bänkar och grillplats utanför. Från det här vidnskyddet ser 
man stensättningar från flottningen. Man ser också vindskyddet på andra sidan älven. 
5. Från vindskyddet ser man den konstgjorda piren på andra sidan älven. Den gjordes för 
flottningen så att stockarna skulle kunna passera utan att bröta in sig mot stranden.   
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN:  
Inga evenemang vid 1-5. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: 
1. Ingen användning, stigen full av vindfällen. 
2. Några få känner till och använder stigen. Själva stranden är bra men badet är igenväxt. 
3. Stigen och vindskyddet används av fiskare relativt frekvent. Det går betande kor i hela 
området. 
4. Eftersom vindskyddet är lättillgängligt med bil ända fram är det relativt väl använt. 
5. Det här vindskyddet och den här platsen användsav fiskare men även av andra på utflykt då 
även den här platsen är lättillgänglig med bil. 
 
TID FÖR VANDRINGEN: 
 
BARNVÄNLIG: 
Ja. 
 
HANDIKAPPVÄNLIG: 
4 och 5 är handikappvänliga. Se texten ovanför. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: 
1, 2 och 3: Från Vangede fotbollsplan kan man ansluta till Flottarstigen uppströms utefter älven. 
Flottarstigen är redovisad på särskilt blad med andra stigar i Ramsele. 
Bilvägen från väg 331 är den gamla Turistvägen som är redovisad på samma dokument som 
Flottarstigen. 
 
NÄRHET TILL KOST OCH LOGI: 
Eftersom alla dessa stigar och vindskydd finns centralt i Ramsele så har man närhet till alla typer 
av service som finns där. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: 
Ingen marknadsföring förekommer. 
 
MARKÄGARE: 
SCA och Eon.  
 
ANSVARIG FÖR SKÖTSEL IDAG: 
Eftersom det är kommunen som tillverkat det hela så borde det vara dom som har tillsyn och 
skötsel men inget sånt förekommer idag. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: 
Allt behöver skötas. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: 
1. Många vindfällen ligger rätt över stigen. 
2. Kommunen hade byggt en bro vid Björnhärna men den har strömmen tagit och nu ligger 
endast några stockar och flyter där, vilka knappast är användbara av den som inte är våghalsig 
och har god balans. 
Existerande skyltar är antingen nedkörda, nerfallna eller i dåligt skick och i stort sett oläsliga. 
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TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN: 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: 
Närheten till centrala Ramsele och dom delar som är handikappvänliga talar för att dessa 
utflyktsmål borde ha hög prioritet hos kommunen.  
Det finns ett stort uppdämt behov av lättillgängliga utflyktsmål för dom boende i Ramsele.  
Få vet om dessa ställen numera, kommunen har släppt allt ansvar och det, tillsammans med det 
bristande underhållet och marknadsföringen gör att dom flesta som skulle ha glädje av dessa 
platser aldrig kommer dit.   
 
KONTAKTPERSON: 
Torbjörn Brorsson, boende i Krången Ramsele. 
Tel: 070 3312540 
E-post: tobbehagav@gmail.com 

 
 
Finnfors Vandring & Historia 
Uppgiftslämnare: Ann-Katrin Dahl Samuelsson,  
huvudansvarig för och kontaktperson för Finnfors Vandring & Historia 
 
VAR: 2 mil väster om Ramsele uppe på Finnforsbergen. Går att nå från sju olika bilinfarter med 
parkeringsplatser där stigarna börjar. 
 
BESKRIVNING:  
Området är vackert med gamla boställen, odlingsmarker och skogliga sevärdheter. Stigarna är 
cirka 6,5 km, därtill tillkommer anslutningsstigar på sammanlagt cirka 4 km.  
Stigarna och infartsvägarna är tydligt skyltade och markerade.  
Stigarna är lättgångna och väl underhållna. En 150 meter lång myr vid Mattisbodarna saknar 
dock spång. Det finns två välutrustade vindskydd med eldstäder, ved, kaffepannor och muggar. 
Vatten medtages. Vid bostället Branders finns utedass. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: 
Varje boställe utefter stigarna har en skylt med ”Gårdens Historia” eller andra personliga 
berättelser. Vid Sjöberget, som är privatägt, välkomnas man att stiga in i stugan där man kan se 
sig omkring, läsa familjehistoria, skriva i gästboken och sitta ner en stund.  
Om man går stigen därifrån ner mot Hammerdalsvägen passerar man en gammal plåtkolugn 
som står kvar sedan andra världskriget då man kolade mycket i området för att tillgodose 
gengasbilarna. 
Vid Rystedts finns en bagarstuga tillgänglig där man med varsamhet och hänsyn kan kliva in och 
ta del av familjens historia. 
Vid Mattisbodarna finns en liten jordkällare och bovallstuga. Där kan man gå in och upptäcka att 
tiden ibland står stilla. Lagården och en av ladorna har sitt näver- och torvtak kvar. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN:  
En gång per år anordnar gruppen ”Öppet hus” med olika varianter av guidningar i området. Man 
kan också beställa personliga guidade vandringar och arrangemang vid andra tillfällen. När 
något extra tillkommit utefter stigarna brukar gruppen bjuda in till invigning av detsamma. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG:  
Vandrare använder stigarna. Rastplatserna används även som utflyktsmål i sig, av olika grupper 
och familjer. Intresset och användningen av området har ökat stort denna sommarsäsong. 
 
TID FÖR VANDRINGEN: 
Tillgängligt hela året. Det går att åka skidor där på vintern då stigarna är preparerade beroende 
på snötillgång. 
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BARNVÄNLIG: Ja. 
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Nej, men det finns möjlighet att handikappanpassa anslutningsstigen från 
parkeringen på Skogsväg 4 så att man exempelvis kan ta sig fram med rollator.  
Väl uppe efter 330 meter är man vid bostället Branders som är ett fullt tillräckligt och vackert 
utflyktsmål i sig. Bänkar finns att vila på, men fler kan i så fall behövas.  
Arrangemang och hjälp på plats är också möjligt att beställa av gruppen Finnfors Vandring & 
Historia. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: 
• En av stigarna ansluter till Fiskevårdsföreningens flottarkoja vid Storbodvattnet där eldstad 
finns och båt finns att hyra. Info och kontakt med Fiskevårdsföreningen finns på hemsidan 
Ramsele.com. • Fiskevårdsföreningen kommer att göra en anslutning från Storbodvattnet till 
byn Terrsjö och till Kvarnbrännan. 
• Ytterligare en anslutning är följande: Om man väljer Harrsele-Finnforsvägen för att komma 
in till Finnfors Vandring & Historia passerar man den lilla byn Harrsele som på sin tid bestod av 
två gårdar. Nu är bara husgrunder och en jordkällare kvar. Men här har man en vacker utsikt 
över blå berg i fjärran och den stora Ramselesjön. Hit kan man göra en utflykt eller stanna på 
vägen för att ta sig ett dopp då en del av de gamla odlingarna nu är en vacker strandäng med 
sandbotten. Ett trevligt ställe att ta ett dopp på. 
 
NÄRHET TILL KOST OCH LOGI: 
I Ramselevallen har Ramselevallens Byalag ett vandrarhem och Vallens Lantbruk har stugor 
att hyra ut. Matbutik, bensinstation, camping, hotellrum och andra sociala inrättningar samt 
matställen finns inne i Ramsele. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: 
Foldern Finnfors Vandring & Historia finns på Medborgarkontoret och Ramsele Konferens och 
Forskarcentrum inne i Ramsele.  
Information och korta berättelser om vandringar utefter gruppens stigar brukar dyka upp på 
Facebook, dock är Ramsele Facebooksida en sluten grupp som man söker medlemskap i. Men 
många deltar där och många har där fått vetskap om Finnfors Vandring & Historia och sedan 
tagit sig en tur ut på stigarna. 
På hemsidan Ramsele.com och Sollefteås och Höga Kustens hemsidor finns information och en 
karta över området med kontaktuppgifter till ansvarig för Finnfors Vandring & Historia. 
Kontaktuppgifter finns utefter stigarna. 
 
MARKÄGARE:  
SCA är den största markägaren. 
 
ANSVARIG FÖR SKÖTSEL IDAG: 
Den ideella gruppen Finnfors Vandring & Historia. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: 
Årlig röjning på stigarna och boställena. Röjning av eventuella vindfällen över stigarna. Skötsel 
av vedtillgången och övrig skötsel på rastplatserna samt bänkar, broar och skyltar utefter 
stigarna. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER:  
En spång på den cirka 150 meter långa myren vid Mattisbodarna. Ytterligare några broar utefter 
stigarna. Fler permanenta skyltar där nu provisoriska finns. 
Önskvärt med handikappanpassning av den 330 meter långa stigen mellan parkeringen vid 
Skogsväg 4 och bostället Branders. Den stigbiten skulle iså fall behöva jämnas till med till 
exempel barkflis eller den typ av sand som packar sig.  
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN: 
Finnfors Vandring & Historia är en liten ideell grupp bestående av tre personer. Gruppen har 
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etablerat en god kontakt och ett gott samarbete med SCA:s lokalkontor i Ramsele som också 
markerat in på sina kartor de ”fynd” som gjorts, t.ex. gamla lågor och brandstubbar, 
odlingsrösen, husgrunder och sånt som enligt lag är miljöskyddat idag. Och naturligtvis gäller 
detta även de gamla stigarna och färdvägarna. 
Gruppen har genom historiska kartor och genom att röra sig mycket i området återfunnit, märkt 
ut och sedan röjt dom gamla färdvägarna och boställena.  
Ibland har gruppen fått extra arbetshjälp av andra eldsjälar eller sponsrats ekonomiskt. 
6000 arbetstimmar var nerlagda när gruppen slutade räkna och bokföra arbetet. Därefter ansåg 
gruppen att det ideella projektet var avslutat och att den ideella verksamheten fick ta vid. Under 
året därefter sökte gruppen samarbete med andra verksamma i området. Bland annat för att 
kunna tillhandahålla guidade historiska vandringar och andra typer av utflyktsarrangemang. Till 
viss del har detta fungerat bra. Men då i form av Öppet Hus-dagar då allmänheten bjudits in.  
I dagsläget fortsätter den lilla gruppen Finnfors Vandring & Historia på egen hand men står 
alltid öppen för olika samarbeten när så blir möjligt.    
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: 
Många besökare denna sommarsäsong och många som visar sitt intresse för Finnfors Vandring 
& Historia på Ramseles Facebooksida (sluten grupp som man kan söka medlemskap i).  
Det syns tydligt på stigarna att de i sommar har blivit väl trampade. Detsamma gäller runt 
boställena och rastplatserna. Men det är snyggt och prydligt och inget skräp har lämnats.  Det är 
väldigt roligt att alla hjälps åt att hålla rent och fint. 
Ingenting av vår utrustning i form av kaffepannor, stekpannor, muggar och annat har försvunnit 
eller förstörts. Vi är tacksamma och glada för alla våra besökare. Nu används det vi åstadkommit 
på det sätt vi önskade när vi startade vårt arbete.  
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: 
Ekonomiskt stöd för tillverkning av fler permanenta skyltar. Ekonomiskt stöd för tillverkning av 
en ny omgång foldrar. 
Ett hållbart bistånd för underhåll och skötsel av det vi skapat. 
 
KONTAKTPERSONER: 
Ann-Katrin Dahl Samuelsson: Huvudansvarig för Finnfors Vandring & Historia. 
Tel: 070 6430607 
E-post: annkatrindahl@gmail.com 
 
Torbjörn Brorsson: Gruppens hustomte och ”ögon” i skogen. 
Tel: 070-331 25 40 
E-post: tobbe.hagav@gmail.com 
Bo-Lennart Löfdahl: Ytterligare en hustomte och enträgen och noggrann skoterpreparerare av 
stigarna på vintern. 
Tel: 070-385 53 94 

 
 
Stigar och leder kring Lungsjön 
Uppgiftslämnare: Gunilla Lundin 
 

VAR: Det finns flera stigar kring byn Lungsjön cirka 16 km sydväst om Ramsele. Under 1980-
talet inventerades området av Länsstyrelsens dåvarande naturvårdsenhet som också såg till att 
gamla stigar och leder röjdes, skyltades och märktes upp. En broschyr med förslag på 
bygdesemester i byn togs fram 1986. Tryckningen bekostades bland annat av Sollefteå kommun 
och Lungsjöns Fritidsförening. 
Då iordningsställdes även ett 10-tal vindskydd med eldplatser i anslutning till spår och leder. ”Så 
allting finns redan, men flera leder behöver röjas medan spänger, vindskydd behöver renoveras och 
på en del ställen behöver skyltning och märkning bättras på.” menar representanter från 
Lungsjöns Fritidsförening. 
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Lungsjön runt 
VAR: Vandrings- eller cykelled på ca 10 km som utgår från Lungsjöns Lägergård. Först en bit 
västerut längs länsväg 316 innan den viker in på en grusväg till vänster mot Sönnansjön och 
söderut. Ett parti av leden går längs en stig innan den åter kommer ut på en grusväg och vänder 
norrut igen. 
INTRESSANT ATT SE LÄNGS LEDEN: En bit efter Sönnansjö går en stig till höger upp till 
Storberget med en fin vy över Lungsjön. Leden passerar sedan Vikekojan som står på byns 
tidigare fäbovall  Storsands badplats. (Vikekojan kan även nås med bil.) Efter någon kilometer 
kommer man fram till sjön igen och passerar då en badplats.  
ÄTA, SOVA: I Vikekojan kan man vila, fika eller sova över, här finns bäddar och en kamin. 
 

Stigar: 
Stig till Kvarnselet: Drygt 1 kilometer. Går österut från byn och delar sig så att man kan gå den i 
en slinga och komma tillbaka. Där stigen delar sig går den i nordöstlig riktning upp mot 
Kvarnselet vid Lungån. Därefter följer den Lungån söderut fram till en bro som går över Lungån 
igen och tillbaka in mot byn.  
SEVÄRT: Vid Kvarnselet byggdes Lungsjöns första kraftverksdamm 2018. Här finns också en 
flottarränna, en flottarkoja och ett stort vindskydd med grillplats.  
Det går även att ta sig till själva Kvarnselet med bil från väg 316. Rastplatsen är 
handikappanpassad. 
 
Flottarstigen: Cirka 500 meter enkel väg. Strax söder om den nedre bron över Lungån går 
denna stig längs ån och ner till ett sommarstugeområde vid Lungsjön. Vid utloppet från 
Lungsjön finns ett vindskydd. 
 
Stig till Trollklippen: Ca 4 km. Stigen kan endera nås via elljusspåret eller från länsväg 315 via 
en skogsbilväg som går västerut. Stigen går norrut mot Trollklippen, ett berg med en brant stig 
upp. Det finns rep att hålla sig i där det är som brantast.  
Om man följer elljusspåret en bit till istället för att slå in på stigen till Trollklippen direkt, 
kommer man fram till Trolltjärnen där det finns ett vindskydd med en grillplats. 
Stigen fortsätter norrut fram till Håsjöån och Håsjön, men oklart vilket skick de stigarna befinner 
sig i. 
 
Stig genom Slammerstadens naturreservat: Efter ca 4 kilometer in på vägen mot Lungsjön 
från Ramsele ligger Slammerstadens naturreservat på 51 hektar. Det finns ingen anlagd sig i 
reservatet, men en skoterled man kan följa. Reservatet har bildats på grund av sin 
brandpräglade skog. En del tallar är upp till 365 år gamla. 
 
Stig in i Lövlunds naturreservat: Efter cirka 9 kilometer efter avtagsvägen från Ramsele mot 
Lungsjön tar man av till höger och kör 4 kilometer genom byn Lövlund innan man kommer fram 
till själva naturreservatet som ligger i en östsluttning mot Lafssjön. Här finns en anlagd stig en 
bit in i reservatet. 
Reservatet på 33 hektar har bildats på grund av sin örtrikedom. Framför allt orkidéer. En 
sommar räknade man till över 2000 blommande plantor. 
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Spår och leder i Edsele 
434 invånare i augusti 2020 
 
Information från Lena Strandqvist, Cuno Bernhardsson, Lillemor Edholm, Ylva Eliasson,  
Anette Linné och Monica Thomasson. 
 
De stora turistattraktionerna i Edsele har under många år varit Gideåbergsmyrarna och 
Meåforsen som bägge är naturreservat.  
Under sommaren 2020 blev Edsele gruva en verklig turistmagnet.  
I dagsläget finns däremot inga längre eller riktigt etablerade vandringsleder på orten. 
Men det finns både intresse för och konkreta förslag till nya sådana. 
Under Corona-sommaren 2020 har Edsele Idrottsförening arrangerat flera olika 
vandringar där deltagarna varit med om att upptäcka ”nya” stigar i bygden. 
Edsele har ett aktivt föreningsliv och har b 
 
Befintliga leder 
• Stig från By till Bybergets utsiktplats 
• Pilgrimsstig 
• Paddling i Meåforsen 

 
Föreslagna leder/leder på G 
• Utanedeleden - tema historia 
• Bybergsleden 
• Led kring Edsele gruva 
 

Leder genom naturreservat 
• Gideåbergsmyrarna 

 
 

BEFINTLIGA LEDER OCH STIGAR: 
 

Gideåbergsmyrarna – orkidéernas myr 
Gideåbergsmyrarna betraktas som ett av länets finaste botaniska områden. 
Området på 139 hektar rymmer ett stort antal intressanta växter som t.ex. de 
flesta av Ångermanlands orkidéer, och däribland guckuskon som brukar börja 
blomma strax efter midsommar.  
 
HITTA HIT: Reservatet ligger cirka 15 kilometer söder om Edsele, väster om Faxälven. 
Från väg 331 mellan Sollefteå och Ramsele kan man korsa Faxälven endera i Ärtrik eller 
Edsele. Den första vägvisaren med reservatets namn finns i byn Meåstrand utmed 
landsvägen nedströms Edsele samhälle.  
PARKERING: Det finns tre olika parkeringsplatser med kortare stigar in i reservatet. 
INTRESSANT ATT SE: En mängd orkidéer, andra sällsynta växter samt den 
terassliknande myren Rävlarna som går att överblicka från ett utsiktstorn. 
SKICK: Acceptabelt skick. 
SKÖTS OCH FÖRVALTAS AV: Länsstyrelsens enhet för skyddad natur 
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING IDAG: Reservatet är förhållandevis välkänt och väl 
marknadsfört, såväl i broschyrform som digitalt. 
SPECIFIKA EVENEMANG ELLER AKTIVITETER KOPPLADE TILL LEDEN: Varje år genomförs 
myrslåtter. Det finns möjlighet att beställa guidade turer. 
TIDIGARE ELLER PÅGÅENDE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER:  
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ANSLUTNING TILL ANDRA STIGAR ELLER LEDER ELLER BESÖKSMÅL: Om man fortsätter 
ytterligare 2 km längs skogsbilvägen kommer man till Djupdalens naturreservat med myrar som 
innehåller sällsynta mossor, svampar och kärlväxter. 
 
Åtgärder som behövs i reservatet idag: 
• Spångar behöver rustas upp eller förnyas. 
• Röjning av sly kring stigen. 
• Gallring och bortforsling av träd som fallit över stigen. 
 
Utvecklingsmöjlighet på sikt: 
Skapa en ca X km lång stig/vandringsled från Gideåbergs by upp till myrarna. 
BEHÖVER GÖRAS 
• Lokalisera den gamla sträckningen av stigen från Gideåberg upp till Gideåbergsbodarna.  
• Kontakta markägare för överenskommelser och avtal. 
• Lokalisera eventuella sevärdheter längs vägen. 
• Röjning, spångning och skyltning. 
• Marknadsföring 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
Lillemor Edholm, Gideåberg 
Telefon: 073 - 8279884 
E-post: brakel1@yahoo.com 
KONTAKTPERSON HOS LÄNSSTYRELSEN: 
John Granbo eller Johan Rytterstam 
 
Länkar:  
https://ramsele.com/gideabergsmyrarna/ 
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/gideabergsmy
rarna.html 

 
 
Edsele Gruva 
Edsele gruva blev under sommaren 2020 en verklig turistmagnet.  
Besökarna fascineras av den dramatiska miljön där lodräta bergväggar omgärdar 
det turkosa vattnet i dagbrottet. Själva gruvan som var i drift mellan 1965 och 
1983 är Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott. Edsele Fastigheter AB 
som äger gruvan hoppas hitta någon entreprenör som vill återuppta driften. 
 
HITTA HIT: Från Edsele åker man först norrut mot Edsele Såg i Ramneå. Mitt emot sågverket 
tar man in på en ca 5 kilometer lång skogsbilväg som går till gruvan.  
Det finns även en alternativ väg att ta sig till gruvan; inne i byn tar man av mot Lövåsen, därefter 
tar man av tredje vägen på höger sida och håller höger, så når man gruvan efter ca 12 kilometer.  
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN: Längs vägen mot gruvan passerar man Rammsjön som är en 
populär sjö för vattenskidåkning. Här finns en fin badplats med brygga, bastu, badtunna, 
hopptorn i vattnet och en grillplats. Anläggningen går att hyra, den ägs och förvaltas av 
Vattenskidklubben. 
 
SKICK: Bra skick. 
SKÖTS/FÖRVALTAS IDAG AV: Edsele Fastigheter AB 
FORTLÖPANDE UNDERHÅLL SOM BEHÖVER GÖRAS ÅRLIGEN: Föremål för diskussion 
beroende på hur gruvan ska förvaltas och användas framgent. 
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING IDAG: Edsele gruva marknadsförs via ett antal olika 
hemsidor samt i pappersform. 
SPECIFIKA EVENEMANG ELLER AKTIVITETER KOPPLADE TILL GRUVAN: Inte i dagsläget. 
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TIDIGARE ELLER PÅGÅENDE PROJEKT KOPPLADE TILL GRUVAN: Ev, kolla LUS-PLANEN 
TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER: Går att köra med bil 
ända fram och till översta avsatsen. 
ANSLUTNING TILL ANDRA BESÖKSMÅL ELLER STIGAR ELLER LEDER: Man skulle kunna 
börja vandring genom att gå upp till utsiktsplatsen i By. Uppfart vid gamla Bygården (som brann 
ner i augusti) Och röja fram en gammal led för att sedan komma till gruvan. Från gruvan skulle 
man kunna röja ytterligare stigar för att exempelvis vandra till Lungsjön, bitvis längs stigar och 
bitvis längs skogsbilväg. (Se Ledförslag i bilaga X). 
 
ANVÄNDS ELLER KAN GRUVAN ANVÄNDAS TILL ANDRA AKTIVITETER ÄN VANDRING:  
Många besökare badar i den turkosa sjön, en del dyker ifrån någon av klippavsatserna, andra 
paddlar. En del har utövat yoga och några har sjungit och spelat musik. Akustiken är fantastisk. 
Det finns alla möjliga idéer angående användning.  
 
Åtgärder som behövs idag: 
• Samtal och överenskommelser mellan gruvans ägare och Edsele Intresseförening om gruvans 
funktion och roll som turistattraktion. 
• Ev. bestämma öppettider. 
• Skyltning längs vägen till gruvan. 
• Reda ut vem som är ansvarar för besökarnas säkerhet när de besöker gruvan. 
• Skyltar med säkerhetsföreskrifter. 
• Eventuellt sätta upp staket på vissa platser..? 
• Skyltar med information om själva gruvan. 
• Information om övrigt att se och uppleva i Edsele med omnejd 
 
Utvecklingsmöjlighet på sikt: 
Låta gruvan ingå som ett unikt besöksmål i ett stigsystem eller längs en nyskapad 
vandringsled/cykelled. (Se bilaga) Kanske skyltar med historiskt tema. Kanske knyta 
samman gruv- och skogshistoria med det historie-tema som är kopplat till den 
eventuella Utanede-leden..? 
BEHÖVER GÖRAS 
• Att olika ansvariga och intresserade träffas för att diskutera vad som är möjligt. 
• Komma fram till en gemensam viljeinriktning och förankra förslag hos berörda.  
 
KONTAKTPERSONER: 
Lena Strandqvist, lokal koordinator 
Tel: 070-22 33 711 
E-post: lena@letsdesign.se 
Torbjörn Wilhelmsson, Edsele Fastigheter AB 
Tel:070-697 65 61 
E-post:wikanki@gmail.com 
Robert Vik, Edsele Intresseförening (ideell förening) 
Tel:070-347 26 09 
E-post:edseleintresseforening@gmail.com 

 
 
Stigen upp till Byberget 
Förhållandevis kort och brant stig som går direkt upp till en platå på Byberget där 
det finns en grillplats med en milsvid utsikt över landskapet. 
 
HITTA HIT: Stigen utgår från By, som ligger ett par kilometer uppströms Faxälven från Edsele. 
START OCH SLUT: Start vid gamla ålderdomshemmet. Byvägen 123 i Edsele.  
LÄNGD: ca 1100 meter  
STIGNING: 28-34 grader vid kortare sträcka. 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN: Liten bäck där det går att fylla på vatten, eventuell kallkälla. 
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SKICK: I bra skick, men se nedan under ”Åtgärder som behövs.” 
SKÖTS IDAG AV: Lars och Anette Linné. 
FORTLÖPANDE UNDERHÅLL SOM BEHÖVER GÖRAS ÅRLIGEN: 
 
Åtgärder som behövs idag: 
• Skyltning, ny snitsling. 
• Spång/bro över den lilla bäcken. 
• Någonting att hålla sig i när man vandrar uppför branten, ev. ett rep förankrat i berget eller 
någon typ av trappa/stege. 
• Skriftligt avtal med markägare angående användning. 
• Märka ut stigen/leden på en karta. 
• Marknadsföring. 
 
Utvecklingsmöjligheter på sikt: 
Stigen skulle kunna fortsätta mot Näs by, där man sedan kan ta den relativt lågt trafikerade 
asfaltvägen tillbaka till By. ”Bybergsleden” får då en sammanlagd sträckning på omkring 10 km. 
Delar av leden skulle kunna gå via den redan befintliga skoterleden. 
Det finns även naturliga förutsättningar för att skapa en klättervägg i anslutning till stigen upp 
till Byberget. Den omvittnade kallkällan skulle också kunna letas fram och röjas kring. 
BEHÖVER GÖRAS: 
• Inventera var en ny led skulle kunna dras. 
• Kontakta skoterklubben. 
• Kontakta markägare. 
• Röja där det behöver röjas. 
• Skriftligt avtal med markägare angående användning. 
• Märka ut stigen/leden på en karta. 
• Marknadsföring. 
 
LOKALA KONTAKTPERSONER: 
Anette Linné, engagerad markägare och idékläckare 
Telefon: 073 – 835 50 129 
E-post: anette_linne@hotmail.com 
Ylva Eliasson, engagerad vandringsledare i Edsele AIK 
Telefon: 070-685 35 09 
E-post: ylvael@live.se 

 
 
FÖRSLAG TILL NYA LEDER OCH STIGAR 
 

Utanede-leden – se bilaga 
En 8-9 kilometer lång led som börjar vid Edsele Kyrka, och följer Faxälven söderut mot 
Edsele kraftverk ända fram till Utanede Brygga. Vid den gamla kajen viker leden av mot 
Edsbacka Gård och följer den gamla skogslandsvägen tillbaka till kraftverket och Edsele 
Kyrka som slutdestination. Se bilaga sid X 
Åtgärder som behövs: 
Bred lokal förankring, lokalisering av hur den gamla skogslandsvägen gick. Kontakt med 
markägare. Röjning, skyltning och marknadsföring. 
Utvecklingsmöjligheter: 
Utanede-leden representerar en 150-årig historia och kan dels knyta an till utställningen 
om Utanede-dräkten som förhoppningsvis kommer att få en permanent plats i Edsele 
församlingshem. (Se bilaga.) Dels representera och knyta an till modern industrihistoria 
i form av vattenkraftens och elektrifieringens betydelse för Ångermanlands inland. 
KONTAKTPERSONER: 
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Monica Thomasson, utställningsansvarig och utvecklare av Utanededräkten 
Lena Strandqvist 
Cuno Bernhardsson 
 
 
Vandra i Edsele – Utanedeleden – Där gårdarna står på rad 

BAKGRUND Utmed Faxälvens dalgång i byn Utanede i nordvästra Ångermanland står de 
stora gårdarna på rad. Gårdarna får ofta samma namn som ägarna. Henrikssons. Hedlunds. 
Eliassons. Edséns. Erikssons. 

Från 1800-talets mitt och fram till sekelskiftet var byn Utanede ett kraftfullt centrum i 
nuvarande Edsele. Nere vid älven mitt i byn – vid Utanede Brygga – startar Per Olof Olsson 
hotell, öppnar affär 1887 och blir delägare i ångbåten ”S/S Edsele” som går upp längst med 
Faxälven. 

Hemmansägaren Per Olof Olsson – egentligen Olofsson – är gift med hustrun Karin Sellstedt 
som fått med sig föräldrahemmet vid giftermålet. Här lever de sitt liv på ”Edsbacka gård” i 
Utanede by, Edsele socken, med många tunnland skog och åkermark kring timrad 
mangårdsbyggnad och födorådsstuga. Per Olof och hustrun Karin är morfars farföräldrar till 
Karin Edsén. Grannen, Johan Hedlund, är hustruns kusin och Monica Thomassons farfars far. 
Johan lever sitt liv med familjen Hedlund på grannfastigheten Utanede 1. Släkterna möts och 
arbetar jämsides i vardagen, i kärlek och sorg. 

Tidens tand tär hårt på husen. Per Olofs mangårdsbyggnad rivs 1931, men födorådsstugan 
bevaras och återställs varsamt med gamla metoder. I mer än 300 år har gården och ägorna gått 
i arv inom familjen i rakt nedstigande led. Platsen är densamma – på höjden mitt i byn med 
storslagen utsikt över blånande berg och branta nipor. 

Per Olofs svärmor Anna Jonsdotter, troligen ägde och bar kläderna som senvintern sjuttio år 
senare hittades av Karin Edsén, instoppade som tätning mellan stockarna vid det gamla husets 
fönster och dörrar. Detta är förlagan till det som ska bli ”Utanededräkten”. Karin kontaktar Bo 
Skräddare i Stockholm och tillsamman med honom konstruerar de tillsammans en 
halvhärdagsdräkt, där förlagan kommer från hennes familj i direkt nedstigande led. 

Under sommaren 2002 börjar Monica Thomasson sy ”Utanededräkten” med utgångspunkt 
från Karins mönster. Även Monica tillhör familjen och därför känns det naturligt att ta upp 
produktionen för just denna dräkt. Vi vet vem som burit förlagan, vi vet hur livet såg ut vid 
Faxälven vid 1800-talets mitt. Men det är svårt att få fram tygerna, det har gått för många år 
sedan Karins produktion. På gården i Utanede hittar dock hon sin mor Einas gamla vävgarner 
och där finns garnet som saknas. Inger Jacobsson väver sedan kjoltyget som är varprandat 
med drygt 1 400 bomullstrådar och svart ullinslag. I april kommer 

tyget med posten och nu startar ett febrilt arbete för att bli färdig till Edseledagen i juli 2003. 

Bouppteckningen från Anna Jonsdotter och Abraham Sellstedt visar att det även funnits ett 
rött livstycke. Karin hittar dessutom förlagan till en särk med lång ärm och manschett med 
stripade veck. Nu tas nästa steg i dräktens utveckling, en härdagsdräkt. 

Utanededräkten lever upp igen och får nya användningsområden. Dräkten bärs ibland vid 
serveringen på Hembygdsgården i Edsele där den passar in i miljön. Detta är en liten del som 
bidrar till att stärka profilen av Edsele med budskapet ”ett genuint stycke norrländsk 
kulturbygd”. 

Edsele värnar om sin historia, men vill också förnya bilden av sig själv. Nya produkter 
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produceras med inspiration ur källan: Keramik, möbler, textilier, vykort, webbplats. Genom 
att använda ursprungskällorna för nutida formgivning bygger vi kontinuerligt upp en ny bild 
som tilltalar både bofasta och utflyttade. Bilden som förmedlas ska vara sann, ha sitt ursprung 
från orten och vara unik. Det ger både uppmärksamhet och trovärdighet och därmed också 
möjlighet att långsiktigt profilera bygden på rätt sätt. 

En stor utställning om Utanededräkten, dess tillkomst och produktutveckling visas på 
Textilarkivet i Sollefteå sommaren 2005. Därefter visas den vid skilda tillfällen i Edsele och 
Ramsele, men till slut hamnar den i en källare eftersom en permanent plats saknas. 

Sommaren 2020 planerar vi nu för en ny utställning! Vi har talat med Edsele kyrka och 
planerar för en permanent plats i församlingshemmet med öppning vid årsskiftet 2020/2021. 

UTANEDELEDEN: Sommaren 2020 pågår inventering av befintliga och tänkbara 
vandringsleder i västra delarna av Sollefteå Kommun – Junsele, Näsåker, Ramsele, Edsele. 

Nu finns tillfälle att lyfta fram Utanedeleden som en tänkbar vandringsled, som har en 150-
årig historia och som kan knytas samman med pågående planering för permanent utställning 
av Utanededräkten i Edsele församlingshem. 

Förr fanns landsväg direkt utmed Faxälven i Utanede och i skogsområdet på andra sidan väg 
331. Det kan vara en idé att försöka återskapa delar av den landsvägen så långt det är möjligt, 
för att knyta samman denna med nuvarande vägar till Edsele kyrkby. 

Den bästa sträckningen borde troligen vara från Edsele Kyrka, via grusväg söderut mot 
kraftverket, upp till Nordanåker och vidare mot Utanede. Det går troligen att hitta delar av 
den gamla landsvägen som löper längst älven hela vägen fram till ”Utanede Brygga”, troligen 
genom att följa skoterled dit. Vid den gamla kajen borde det vara möjligt att gå helt uppför, 
passera över nuvarande väg 331, komma förbi nuvarande ”Edsbacka Gård” och ansluta till 
eventuell skoterled för att därefter följa den via den gamla skogslandsvägen tillbaka till 
kraftverket och slutdestination Edsele Kyrka. 

Dock krävs rejält röjningsarbete för att de gamla ursprungliga landsvägarna ska gå att komma 
åt. Här borde finnas gamla kartor som visar dåvarande landsvägssträckning, samt kartor över 
nuvarande skoterleder. 

MARKERINGAR: Vid platserna Utanede Brygga, Edsbacka Gård, Gamla Sjukhemmet i 
Utanede (ett av två sanatorium i Sollefteå Kommun) samt Edsele Kvarn vid nuvarande 
kraftverket, kan tex informationstavlor finnas med historiska beskrivningar, foton mm som 
visar hur det såg ut när verksamheterna var i full gång. 

Hela vandringen avslutas förslagsvis med besök på kyrkogården vid Edsele Kyrka där de 
gamla gravstenarna för bla Johan Hedlund fortfarande finns kvar. 

Dessutom finns möjligheten för vandrarna att även låna nyckel till Edsele församlingshem för 
att ta del av den permanenta utställningen om Utanededräkten. 

RASTPLATSER: Det finns idag ett privat vindskydd med grillplats vid Utanede Brygga. Ägs 
av familjen Gunnar Eliasson. 

Det finns en liten damm vid Kvarnån, där det möjligtvis kan bli plats för bänkar. Dock 
behöver troligen dessa rastplatser både röjas och repareras. 

Edsele och Malmö, augusti 2020 
Monica Thomasson 070-640 86 14 monica.thomasson@thomassongroup.se 
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Spår och leder i Näsåker med omnejd 
 

Skidspår: 
Skidspåren sköts av Ådals-Lidens SK och utgår från skidstadion ovanför riksväg 90. 
Elljusspåret är på 2,5 kilometer. Ett spår på 5 kilometer har delvis samma sträckning som 
elljusspåret. Elljusspåret går mycket bra att vandra när det är barmark eftersom det har grusats 
upp. 5 kilometersspåret har en del blöta partier, men kan funka att vandra då det är riktigt torrt. 
 
Leder: 
• Delsträcka av Ådalsleden 
• Fäbostigen till Moflo gamla fäbodar 
 
Stigar med utflyktsmål: 
• 4 stigar i Näsåkers nipor 
• Stig till Forsåsbodarna 
• Stig till Hundforsberget 
• Stig till Nävernäsan 
 
Strövområden: 
• Råsmon 
• Forsåsmon – Häxmo – Åsmon 
 
Stig/led på gång: 
• En resa i tid och rum genom Näsåker 
 

Leder: 
 

Ådalsleden delsträcka Fransåsen - Lidgatu 
Sträckan mellan Fransåsen och Näsåkers samhälle går ömsom längs en stig och ömsom 
längs väg. Längs stigen finns flera lite längre partier av fuktig till riktigt blöt mark. 
Stora delar av sträckan mellan Fransåsen och Näsåker går över kalhyggen. 
I Västanbäck korsar leden Riksväg 90 norr om samhället för att komma ner till 
Ångermanälven och fortsättningsvis gå längs älvstranden. 
Den kommer fram ett par hundra meter ovanför Nämforsens kraftverk och följer en väg 
fram till bron över älven. Därifrån går den ömsom längs en stig och ömsom på grusväg 
fram till i höjd med Lidgatu. Leden går emellanåt alldeles intill vattnet och emellanåt lite 
högre upp i terrängen. Sträckan nedanför Näsåkers samhälle och Lidgatu är i huvudsak 
lättvandrad. 
ÄR I MYCKET STORT BEHOV AV RUSTNING 

 
 

Fäbostigen till Moflo gamla fäbodar  
Uppgiftslämnare: Anton Sjödin, Moflo byförening 
 
VAR: På norra sidan Fjällsjöälven i Norrmoflo, väst-nord-väst om Näsåker. 
Från samhället kör man ner till älven och tar till höger på Länsväg 975 i korsningen efter 
kraftverket. Efter 3,3 km kommer man till Åsmon, där tar man av till höger mot Betåsen och kör 
vidare 1,2 km tills man kommer till en skylt som pekar till vänster som det står Moflo på. Efter 
en knapp kilometer kommer man fram till Moflo 119 där leden börjar. 
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BESKRIVNING: Leden är 7,2 kilometer. Från starten i höjd med Sjödins gård följer den först en 
plan grusväg genom Moflo by. Sedan viker den av till höger upp i skogen och stiger konstant hela 
vägen utom längs myrarna där den flackar ut något.  
Leden är i mycket bra skick och förhållandevis lättgången, bredden varierar. Alla myrar och 
bäckar är spångade. Själva stigningen på totalt 217 meter kan dock upplevas prövande för alla 
åldrar. I början av leden finns ett vindskydd. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: Levande jordbrukslandskap genom Moflo by 
där man bland annat passerar den anrika Erik Ers-gården och en före detta lanthandel från 
1950-talet som håller öppet för visning ibland.  
Där leden går genom skogen finns partier av orörd urskog. De många myrarna är fulla av 
hjortron under juli, och höst och vår kan man höra orrspel.  
Framme vid Moflobodarna finns fyra övernattningsstugor, två som härstammar från 
fäbotiden och två som är ditflyttade. Här finns också en grillplats. 
Om man viker av från leden och går upp på Flakabergets topp har man en milsvid utsikt över 
västra Ångermanland, östra Jämtland och niporna längs Fjällsjöälven.  
Vid klart väder ser man Junsele kyrka i norr. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN: Sommaren 2015 etablerades Fäboloppet av Moflo 
Byförening i samarbete med Ådals-Lidens Sportklubb (ÅSK).  
Sommaren 2020 var man först ut i landet med att lansera ett alternativt och corona-säkert lopp 
genom att potentiella deltagare kunde genomföra loppet vilken dag de ville under en dryg 
månad och själva dokumentera sitt deltagande via en app + ta en selfie. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Folk vandrar, springer eller rider längs leden.  
Vintertid används den till skoteråkning. Bör passa för mountainbike.  
 
BARNVÄNLIG: Ja, men krävande för alla åldrar.   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Den allra första sträckan längs grusväg funkar för rollator eller permobil. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Via Imnäsvägen går det att ansluta till en gammal 
kyrkled som höggs upp på på 1990-talet, men den har nu åter vuxit igen. 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: I nuläget gäller 7 km till Näsåker eller 2 mil till Backe. 
Näsåker 7 km eller Backe 2 mil.  
 
MARKNADSFÖRS: I samband med Fäboloppet via Facebook och lokalpressen. 
 
MARKÄGARE: Diverse privata, inga skrivna avtal finns, men eftersom leden är dokumenterad 
sedan 1600-talet betecknas det som kulturminnesbrott om någon åverkan sker. 
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Moflo Byförening. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Röjning och underhåll av märkning. Uppskattningsvis 20 
timmar totalt. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: Informationsskyltar med olika beskrivningar samt att 
märka ut olika vilstenar. Att skylta och hugga upp stigen till toppen av Flakaberget vore 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN: 
Skogsstyrelsen sköt till en summa i samband med att leden röjdes upp igen våren och sommaren 
2015. Men det mesta arbetet skedde på ideell basis. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Många passade på att delta i det alternativa 
Fäboloppet. 
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TANKAR OM FRAMTIDEN:  
I byföreningen är man öppen för att någon ska kunna arrendera fäbovallen, både för att hålla i 
uthyrning, men kanske även ordna olika arrangemang; allt ifrån fiske- och bärplockning till 
stjärnskådning- eftersom det är långt till närmsta nattbelysning får man en enormt fin bild av 
stjärnhimlen, säger Anton Sjödin.  
 
KONTAKTPERSON: 
Anton Sjödin, Moflo byförening. 
Tel: 0730 – 26 11 00 
E-post: anton.sjodin@gmail.com 

 
 
NIPSTIGARNA:  
Strandstigen, Kärleksstigen, Kallkällestigen och stigen till Blomsternipan 
Uppgiftslämnare: Nisse Humlesjö, Jimmy Hofsö, Jonathan Lange. 
 

VAR: Alla stigarna finns i eller nedanför niporna i centrala Näsåker.  
 
BESKRIVNING: Strandstigen som tillika är en del av Ådalsleden börjar vid Notstugan nedanför 
hällristningsområdet och fortsätter ca 1,5 kilometer nedströms Ångermanälven till Bastuvallen. 
Underlaget varierar från berggrund och grus till tuvig ängsmark, den sista biten går längs en 
riktig väg. Ett parti är försett med en lång och bred träspång med räcken på bägge sidor. Stigen 
har flera rejäla träskyltar. 
Kärleksstigen börjar på vänster sida alldeles i början av backen ner mot Nämforsen och går 
utmed niporna ner mot ängarna och upp igen bakom och upp till hotellet. 
Kallkällestigen börjar vid första kurvan på Ängsvägen och går 1 knapp kilometer utmed nipan 
ner till Bastuvallen. I början genom gammal skog, men landar i ett hygge innan Bastuvallen. 
Delvis sank och fuktig. Stigen är förhållandevis lättgången, men på vissa ställen lutar den brant i 
sidled. Vid Ängsvägen finns en träskylt med utrymme för information, men information saknas. 
Stigen till Blomsternipan börjar i kroken på Ängsvägen och går alldeles i början på plan mark 
men därefter brant upp och ner på nipkammarna tills den kommer fram till själva 
Blomsternipan. Därifrån sluttar den mycket brant ner mot samma grusväg som leder fram till 
Bastuvallen. Längs de brantaste partierna finns det ledstänger att hålla sig i. Vid Skyltning? 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS:  
Strandstigen: Vid Laxbäcken finns en fiskarstuga och laxfällor. Här finns också en skvaltkvarn 
som man kan gå in och titta i. Längre fram passerar man 6 renoverade ängslador som härrör 
från 1800-talet, den äldsta från 1812 och vid Bastuvallen finns en bastu och en öppen rastplats 
med eldstad i mitten. Öster om Bastuvallen finns en trefaldighetskälla. 
Kärleksstigen: Från de högsta partierna har man en fantastisk utsikt över Nämforsen och 
Ångermanälvens dalgång. I mitten av det nedersta partiet finns en stig som ansluter ner mot 
Strandstigen. 
Kallkällestigen: Halvvägs ner mot Bastuvallen finns en kallkälla som aldrig fryser. 
Blomsternipan har fått sitt namn eftersom här växte gott om nipsippor ända fram till 1950-
talet, men när betesdriften upphörde växte niporna igen och blommorna försvann. Sommaren 
2005 gjordes försök till återplantering, men det tog 15 år innan det syntes något resultat. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN:  
Strandstigen: Under Urkultfestivalen arrangeras tillfälliga campingar på två platser.  
Kärleksstigen: Här har det arrangerats en del motionslopp. I september 2020 ingick stigen som 
en del Backyard ultra Nämforsen https://backyardultranamforsen.wordpress.com 
Kallkällestigen: Exkursioner med Bernt Ove Wiklund  
Blomsternipan: Under åren har det genomförts både botaniska och ornitologiska exkursioner. 
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ANVÄNDNING AV STIGARNA IDAG: Stigarna används främst till vandring. 
 
BARNVÄNLIGA: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIGA: Den del av Strandstigen som utgörs av väg går att ta sig fram på med 
rollator eller permobil. Dasset vid Bastuvallen är handikappanpassat. Byalaget hade en gång en 
vision och en strävan om att försöka göra stigen från Bastuvallen fram till hällristningsområdet 
farbar med rullstol. AME uppförde en lång handikappramp längs en delsträcka, men genom att 
underlaget hela tiden rör sig har rampen blivit mycket omjämn. Och fortfarande saknas vidare 
förbindelser från rampen åt bägge håll mot Laxbäcken och förbi Ängsladorna. 
De övriga stigarna kommer inte att kunna handikappanpassas. 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Strandstigen är en del av Ådalsleden. 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Finns inom fem minuter i centrala Näsåker. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: Kärleksstigen marknadsförs via Höga Kusten Inlands hemsida.  
 
MARKÄGARE: Flera olika markägare, Sollefteå kommun är en av dessa.  
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Det finns inga överenskommelser eller ingångna avtal angående 
skötsel och underhåll av stigarna idag. Dock har Byalaget Näsåkers Samverkan har tagit på sig 
att sköta dem. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Alla stigar behöver röjas vår och höst. Under sommaren 
och hösten 2020 har frivilliga lagt ner ett stort arbete på att röja Kärleksstigen och Strandstigen 
från sly. Årlig översyn behöver även göras gällande skyltning då underlaget hela tiden rör sig. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER:  
Strandstigen: De nedruttnade och inte längre brukbara spängerna mellan Laxbäcken och viken 
längre in, behöver tas bort. Bråte vid fiskarstugan behöver tas undan och brännas upp. 
Laxfällorna behöver repareras eller byggas nya. Den ”nya” spången från 2012 behöver riktas 
upp. 
Kallkällestigen: Skylten till entrén vid nedfarten från Ängsvägen behöver förses med 
information. 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
Mellan 2001-2006 pågick ett stort projekt med att återskapa det öppna niplandskapet kring 
Näsåker och Nämforsen. Byalaget Näsåkers samverkan Undergruppen Näsåkers Nipor 
samverkade med Arbetsförmedlingens dåvarande projekt Gröna Jobb och byalaget hade som 
mest 6 anställda som arbetade med att gallra, röja och stängsla niporna och återskapa 
Kärleksstigen och Kallkällestigen. Delar av stigarna stängslades med gärdsgård. Men 
anställningarna upphörde då medel till långtidsarbetslösa drogs in 2006-2007 Sedan dess har 
underhåll av stigarna skötts på ideell basis. 
I samband med Nip-projektet togs det också fram större och mindre skyltar med information om 
stigarna och området. 
Mellan 200X och fram till sommaren 2020 har betesmarkerna kunnat hållas öppna genom att 
kor har gått på bete. 
Mellan 2016 och 2019 har ängsladorna fått nya tak med hjälp av bygdemedel från Länsstyrelsen. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020:  
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: Byalaget Näsåkers Samverkan vill ha hjälp med att hitta hållbara 
lösningar för att de fyra stigarna i nipan ska kunna hållas i bra skick.  
Ett önskemål gentemot kommunen är att det anställs en röjningsansvarig som både röjer själv 
och ansvarar för att det röjs. 
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Det mest primära behovet i nuläget gäller Strandstigen och då främst sträckan mellan 
hällristningarna och strandängarna. Här vill man från Byalagets sida att ansvarsförhållanden 
klaras ut mellan olika intressenter och sakägare och att en skötselplan tas fram.  
 
KONTAKTPERSONER: 
Nils-Erik Humlesjö, Anders Hallin och Jimmy Hofsö, Arbetsplats, roll, funktion, ev. 
telefonnummer och adress. 
 
 

Stig till Nävernäsans naturreservat och utsiktstorn 
 
VAR: Ca 12 km nordost om Näsåker. Vid Riksväg 90 mitt emot Flintabaren svänger man in på 
Omsjövägen mot Grundtjärn. Efter cirka 9 kilometer går en väg in till höger mot Oringsjö 
naturreservat. Efter drygt 5 kilometer längs den vägen går en cirka 3 km lång väg upp till 
vänster mot Nävernäsans naturreservat. Vägen delar sig två gånger, första gången tar man till 
vänster och andra gången till höger. Här finns en vändplats att parkera på. Den sista vägsträckan 
plogas dock inte vintertid, men då kan man istället använda skoterleden. 
BESKRIVNING: Stigen är omkring 500 meter lång, och går först genom en granskog innan den 
kommer ut på en mosse och så in i skogen igen. 
SKICK: Stigen är spångad och i mycket bra skick. 
ATT SE: Många av träden längs stigen är över 200 år gamla. Brandtornet vid Nävernäsan är 18 
meter högt. Uppe i tornet har man 10 mils utsikt åt alla håll. Vid klart väder kan man bland annat 
se pylonerna på Höga Kusten-bron. 
RASTPLATSER: Nedanför tornet finns både en liten stuga med kamin och ett vindskydd med 
eldstad samt ett dass.  
 
Not: I söder skiljer det bara 300 meter till gränsen för Oringsjö naturreservat. Längre mot 
sydväst ligger reservaten Mo-Långsjön respektive Högberget. 
 

Stig till Forsåsbodarna 
VAR: På andra sidan älven söder om Näsåker. Från Näsåkers samhälle kör man ner över bron 
över Nämforsen, svänger till höger och tar första avtagsvägen till vänster efter viadukten och kör 
ända fram till Forsåssjön. Där börjar stigen. (Det går även att ta en annan väg och köra bil ända 
fram.) 
BESKRIVNING Just nu är själva stigen på 1,5 kilometer inte speciellt vacker eftersom SCA 
nyligen har avverkat i området. Men framme vid fäbodvallen är det fint. Marken ägs av SCA och 
de har huvudansvaret för att hålla stigen öppen.  
SE OCH UPPLEVA: Fäbodvallen är en välskött liten pärla. Här finns en stuga med bord och 
bänkar och en kamin. 
Och en välfylld vedbod och ett dass som är i fint skick. Byggnaderna som ägs och förvaltas av 
Ådals-Lidens hembygdsförening är i fint skick. Här finns även en kallkälla med friskt vatten. 
Det går att sova på bänkarna i stugan. Ingen bokning behövs. 
MARKNADSFÖRS IDAG: På Ådals-Lidens hembygdsförenings hemsida och emellanåt i det 
lokala Byabladet. 
 

Stig till Hundforsberget 
VAR: Från Näsåkers samhälle kör man ner över bron över Nämforsen, svänger till vänster och 
kör cirka 3 kilometer tills man tar in på en avtagsväg till höger. Efter cirka 1 kilometer går det in 
en liten stig till höger. 
BESKRIVNING: Stigen är fin och lätt att gå, den fungerar även som skoterled och hålls öppen 
med hjälp av Näsåkers skoterklubb. 
SE OCH UPPLEVA: Från Hundforsklippen har man en vidunderlig utsikt åt bägge håll längs 
älvdalen. Ett nytt och annorlunda vindskydd designat av elever på GB-skolan kommer att 
uppföras under våren 2021. 
MARKNADSFÖRS IDAG: På Reseles fysiska turistkartor som finns uppsatta runtom i byn. 
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Ströv-områden 
Råsmon: En knapp kilometer norr om samhället finns ett fint strövområde som fungerar 
utmärkt idag. Behöver bara skyltas lite bättre. Tidigare fanns uppmärkta slingor på 3, 5, 8 
respektive 11 kilometer. 
Forsåsmon – Häxmo – Åsmon: Ligger på andra sidan älven av samhället, en bit uppströms. 
Här finns ett utbrett system av stigar som främst används av de som bor i närheten. Mycket fina 
stigar. Det enda som behövs är skyltning. 
 
Stig/led på gång: 
En resa i tid och rum genom Näsåker 
En arbetsgrupp är igång med att paketera en vandringsslinga med berättelser om historia 
och kultur. Besökare har en karta med leden där ”points of interest ” är angivna. På de fysiska 
”points of interest” finns en QR-kod som man kan scanna med sin telefon.  
QR koden leder till en berättelse om platsen. Det skapas ljudfil och/eller filmklipp, max 3 
minuter per berättelse. Klippen finns på youtube, och man kommer åt dem via en QR kod på 
plats. Kartan finns som nedladdningsbar fil på hogakusteninland.com och via Höga Kusten appen 
och även att hämtas på affären eller på infopointen.  
Alla berättelser ska vara intressanta i sig själv, men de hänger ändå ihop som tidsresa  
Berättelsen ska handla om lokala historier och kultur, men berättat på ett sätt så att det även 
kan kännas igen av andra Svenskarna- ge en inblick i det Svenska samhället och historia även 
bredare. Man ska både kännas att det är lokalt, men även ’ Svenskt’  
• Berättelserna ska vara intressanta och begripliga för alla från 8 år.  
Det ska gynnas företagare och föreningar i bygden, t.ex. Hällristningsmuseet, Ingelas Café, m.m.  
Något ”spelelement” finns också med, så att det blir ett äventyr och uppgift för barnen också.  
Tillgängligt på Svenska och engelska. 
Kontaktperson:  
Börje Fredriksson och Maaike Smit 
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Spår och leder i Resele med omnejd 
 
Arbetar strategiskt med småskalig naturturism 
Det 3-åriga leaderprojektet Naturturism Resele Näsåker som avslutas 31 december 2020 har fokuserat 
på småskalig naturturism och arbetat med digitalisering, sam-paketering och varumärkes-byggande 
under begreppet Höga Kusten Inland. 
Länk till Höga Kusten Inland: https://hogakusteninland.com/vandring/ 
• Att lyfta fram och satsa på vandrings- och cykelleder har ingått som en del i projektet. 
Byalaget har också under flera års tid arbetat med att röja och skylta olika rastplatser.  
Flera av rastplatserna inklusive en del andra platser har med hjälp av leaderprojektet kunnat förses med 
väderbeständiga kartor och QR-koder som informerar om intressanta utflyktsmål. 
Resele har kommit långt med såväl storytelling som digital marknadsföring. 
Föreningar som arbetar kring småskalig turism i Resele är byalaget, idrottsföreningen och 
hembygdsföreningen. 
Inom Resele socken finns flera spännande naturreservat. En del med stigar, andra utan.  
Det skulle kunna gå att koppla samman stigar mellan flera olika reservat med varandra. 
 
Det äldsta och mest kända reservatet är Oringsjöreservatet (1985) med tillhörande fäbodvall. 
LÄNK TILL ORINGSJÖ NATURRESERVAT: 
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/oringsjo.html 
 
 
 
Befintliga stigar och leder: 
• Mobodarna och Oringe naturrservat 
• Naturstig vid Björnstugan 
 

 
Övriga stigar och leder: 
GENOM NATURRESERVAT: 
• Stig genom Mo – Långsjöns Naturreservat 
• Stig genom Jättjärns naturreservat 
 SKIDSPÅR: 
• 2,5 km-spår som fungerar att vandra längs under sommaren  
Leder på G 
• Broarna runt – PAKETERAD, DIGITALISERAD STORYTELLING 

 
 

Ådalsleden – delsträcka mellan Norrtannflo och Ed 
Uppgifter inhämtade från många håll. Olof Flemström har gått sträckan mellan Näsåker och Moforsenbron 
i sommaren 2020 
 

VAR: Plats samt beskrivning hur man hittar till ledens början. 
 

BESKRIVNING:  
 
Början, sträckning, och sammanlagd längd, eventuell brant stigning, naturskönhet eller 
inte. Rastplatser etc. Möjligheter att fylla på vatten. Vindskydd. Utsiktsplatser. Berätta 
om skyltning etc. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: T.ex. geologi, arkeologi, historia, 
botanik. 
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EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN: Xxx 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Vandring, cykling, skoterled, motor-cross. Användning 
året runt eller ej. 
 
TID FÖR VANDRINGEN: X 
 
BARNVÄNLIG: X   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: X 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: X 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Xxx  
 
MARKNADSFÖRS VIA: X  
 
MARKÄGARE: Kända markägare, finns avtal, Finns lista  
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Vilka som sköter om leden idag. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: X 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: T.ex. nya vindskydd 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  XXX 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: X 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: T.ex. angående marknadsföring 
 
KONTAKTPERSONER: 
John Doe, Arbetsplats, roll, funktion, ev. telefonnummer och adress. 
 
 

Naturstig från Björnstugan 
Uppgiftslämnare: Göran Tängdén 
 
VAR: Cirka 12 kilometer västerut från länsväg 953 i Tängsta by i Resele.  
 

BESKRIVNING: Från Björnstugan går en naturstig i en slinga på cirka 2 kilometer 
genom omväxlande och förhållandevis oländig terräng. Leden är snitslad med röda band 
och kan ibland vara något svår att hitta. Vid Björnstugan finns en kallkälla där man kan 
fylla på vatten. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: Lite till vänster om den korta stigen 
som leder fram till själva Björnstugan finns ett björnide som går att krypa in i. Inom 
området finns också ett spännande system med rester av gamla fångstgropar för älg och 
ren. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN:  
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Leden används främst för vandring. 
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TID FÖR VANDRINGEN: 
 
BARNVÄNLIG: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Nej 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED:  
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Björnstugan går att hyra. Den är utrustad med husgeråd, 
gasolkök, öppen spis och fyra sängar med kuddar och madrasser. Ved finns i en vedbod 
bakom stugan. I Tängsta finns en stugby med 6 stugor med 4 bäddar i varje som går att 
hyra året runt. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: Resele hembygdsförenings hemsida och Höga Kusten Inlands 
hemsidor. 
 
MARKÄGARE: Resele Hembygdsförening. 
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Resele Hembygdsförening. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Röjning av sly och bortforslande av nedfallna träd. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: Tydlig skyltning för att hitta fram till leden och 
bättre märkning längs leden. 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN: 
Resele hembygdsförening har arbetat med att ta fram leden och bygga stugan. 
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Inte så hög. 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN: Skyltar finns och ska plockas fram. Planer finns på att lyfta 
fram och göra något mera av utsiktsplatsen som ligger efter ungefär halva sträckan. 
 
KONTAKTPERSONER: 
Göran Tängdén, ordförande i Resele Hembygdsförening 
Tel: 070 - 652 01 90 
E-post: goran.tangden@tele2.se 
Harriet Boman, sekreterare i Resele Hembygdsförening 
Tel: 070-688 40 69 
E-post: bomanharriet@gmail.com 
 
 

Oringsjöreservatet med Mobodarna som besöksmål 
 

VAR: Mobodarna och Oringsjö naturreservat ligger inom Resele socken, och rakt 
västerut från Näsåker. Vid Flintabaren i Näsåker svänger man av från Riksväg 90 mot 
Grundtjärn. Efter cirka 9 kilometer kommer man till Jansjö, där svänger man till höger 
vid skylten Stugusjön. Efter cirka 7,3 kilometer tills ser man en skylt som det står 
Oringsjö Naturreservat och Mobodarna på, där svänger man höger. Efter mindre än en 
kilometer kommer man till en vändplan. Här finns en informationstavla och här börjar 
stigen till Mobodarna. 
 



Sida 42 av 47 

BESKRIVNING: Först en kort stig på ca 500 meter fram till Mobodarna och vidare 
därifrån en slinga på knappt 2 km norrut fram till Oringsjön och tillbaka. Stigarna är 
lättgångna. Men man behöver klättra över stegar över elektriska stängsel för att ta sig 
fram. Vissa sträckor är fuktiga och vissa spänger kan vara hala. 
 
INTRESSANT LÄNGS VÄGEN ELLER PÅ PLATS: Botaniskt intressant. 300-årig granskog 
och enstaka tallar som är ännu äldre. Spännande mossor, lavar och svampar att 
upptäcka längs vägen. Och även en del sällsynta insekter. 
På Fäbovallen finns stugor att övernatta i. 
 
EVENEMANG MED KOPPLING TILL LEDEN: Höga Kusten Inland erbjuder emellanåt en 
del aktiviteter med koppling till Mobodarna. 
 
ANVÄNDNING AV LEDEN IDAG: Leden används till vandring och får inte heller 
användas till något annat då den går genom ett naturreservat. 
 
TID FÖR VANDRINGEN: 10-30 minuter. 
 
BARNVÄNLIG: Ja   
 
HANDIKAPPVÄNLIG: Nej 
 
MÖJLIG ANSLUTNING TILL ANNAN LED: Oringsjö naturreservat ansluter i söder till 
Mo-Långsjöns reservat, norrut ligger Snobergskogen samt Nävernäsans reservat och i 
öster finns Lill-Brännkullen. Det finns en stig genom Mo-Långsjöns naturreservat. 
 
NÄRHET TILL KOST & LOGI: Mobodarna erbjuder två stugor för övernattning. Varje 
stuga innehåller två våningssängar, bord och stolar, en vedspis eller öppenspis för 
värme och matlagning, en kastrull en gryta och hinkar för att hämta vatten i en 
närbelägen bäck. 
 
MARKNADSFÖRS VIA: Höga Kusten Inland och Länsstyrelsens hemsidor.  
 
MARKÄGARE: SCA?   
 
ANSVAR FÖR SKÖTSEL IDAG: Länsstyrelsen ansvarar för underhåll. 
 
BEHOV AV LÖPANDE UNDERHÅLL: Röjning etc. 
 
BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER: 
 
TIDIGARE, PÅGÅENDE ELLER PLANERADE PROJEKT KOPPLADE TILL LEDEN:  
 
POPULARITETSGRAD SOMMAREN 2020: Många fler som besökt Mobodarna i år 
jämfört med tidigare år. 
 
TANKAR OM FRAMTIDEN:  
 
KONTAKTPERSONER: 
John Granbo, Länsstyrelsen, ansvarig för skötsel av naturreservatet. 
Lars Kårén, lantbrukare i Resele som sköter om Mobodarna. 
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Led på G: 
 

Broarna runt – cykel/vandringsled med story-telling 
Uppgiftslämnare: Maaike Smit 
 
Leden börjar och slutar vid Handlarn i Resele, men det är möjligt att ansluta på andra 
ställen. Samt att göra olika avstickare. 
Den går på asfaltväg längs Ångermanälven upp mot Tannflobron, tillbaka på andra sidan 
älven längs grusväg. En del branta backar, i övrigt förhållandevis flacka partier.  
 
NEDAN EN BESKRIVNING AV HELA KONCEPTET: 

MÅL 

 Locka fler besökare till Höga Kusten Inland och därmed skapa intäkter för 
företagare och föreningar i Resele och Näsåker 

 Öka kunskapen om lokal historia och kultur via lokalbefolkningen 

MÅLGRUPPER 

 Aktiva naturälskare som gillar att vandra eller cykla 
 Bil-semestrare på genomresa (såsom husbilare) och bilsemestrare som är i Höga 

Kusten och vill göra en utflykt till inlandet 
 Barnfamiljer 
 Lokalbefolkningen 

 
HUR GÖR VI 

 Vi paketerar vandrings-cykel och/eller kanotled med berättelser om historia och 
kultur. Besökare har en karta med leden där ´points of interest´ är angivna. På de 
fysiska ´points of interest´ finns en QR kod som man kan scanna med sin telefon. 

 QR koden leder till en berättelse om platsen. Det skapas ljudfil och/eller 
filmklipp, max 3 minuter per berättelse. Klippen finns på youtube, och man 
kommer åt dem via en QR kod på plats 

 Kartan finns som nedladdningsbar fil på hogakusteninland.com och via Höga 
Kusten appen och även att hämtas på affären eller på infopointen. 

 Man kan vandra rutten, cykla den, ta bilen eller paddla den (i Resele). I Näsåker 
beror det åpå rutten, men där blir det förmodligen en historisk vandringsslinga. 

 I Resele finns det 3 avstånd: en kort runda (Handlar´n-Tängstabron-Myrebron), 
en liten längre rut (Handlar’n- Moforsen- Myrebron) och den längsta (Handlar´n-
Tannflobron-Myrebron). Rutten är längs älven, med korta avstickare till Strand 
rastplats, Hövenbadet, Hundforsberget, Hembygdsgården och Resele Jakt och 
Hjort. 

 Alla berättelser ska vara intressanta i sig själv, men de hänger ändå ihop som 
tidsresa 

 Berättelsen ska handla om lokala historier och kultur, men berättat på ett sätt så 
att det även kan kännas igen av andra Svenskarna-  ge en inblick i det Svenska 
samhället och historia även bredare. Man ska både kännas att det är lokalt, men 
även ’ Svenskt’  

 N.B. berättelser ska vara intressant och begripligt för alla från 8 år. 
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 Det ska gynnas företagare och föreningar i bygden, t.ex. Handlar´n/Ingelas som 
kan sälja picknickkorgar, Resele Adventures som kan sälja kanotuthyrning i 
samband, gårdsbutiken på Resele Jakt och Hjort, Hembygdsgården som har 
möjlighet att hyra ut bagarstugan eller få in fler på loppisen. 

 Någon ´spelelement´ finns med, så att det blir ett äventyr och uppgift för barnen 
också 

 Tillgängligt på Svenska och Engelska 
 Om det är möjligt innan budgeten skulle man kunna göra olika spår kring olika 

teman, eller t.ex. en vuxen och en barnvariant. Näsåker- kanske intressant att ta 
med Barnen Hedenhös perspektivet igen? Där finns det redan mycket material 
(Maaike har det hemma). 

 Kopplingen i manusen mellan smultronställen/points of interest in Resele och 
Näsåker. Så t.ex. om det finns info om timmerflottning på Tannflobron, ska det 
hänvisas till plats X i Näsåker som också handlar om (en annan aspekt av) 
timmerflottning. 

 Eventuellt extra material utöver de 3 minuters klipp på youtube för varje 
sammanfattning/film, beroende på möjligheter i budget/tid. 

ETT MÖJLIGT UPPLÄGG FÖR RESELE 

Upplägget nedanför har gjorts för Resele. Efter varje punkt står ett namn för personen 
som ska ta fram information/ utkast till manus för denna plats. 

 Vart Vad Beskrivning av innehåll i ljudfilen 
0 Startpunkt: 

handlar´n Resele, 
parkering vid 
kyrkan 

Kartan med 
rutten finns att 
få här. 
Möjlighet att 
köpa en 
picknick korg. 
Första QR kod 
Man får även 
med en 
frågeformulär 
med frågor om 
varje berättelser 
(för barn)- som 
man kan fylla i 
och lämna på 
affären- sedan 
får man 
någonting? Eller 
kan köpa 
någonting med 
rabatt? 

Introduktion ´nu ska du få följa med på en 
tidsresa genom Resele i Höga Kustens Inland, 
etc.´. 
 
(Kolla på stadsmuseet i Stockholm- 
frågeformulär/ lyft x och då ligger någonting 
där/ skattjakt t.ex.) 

1 Strand rastplats? 
(Maaike) 

Stenålderstiden: 
hur isen 
skapade Höga 
Kusten Inland 

Vi börjar länge sedan, stenålderstiden. Här fanns 
det hav förut. Istiden kom, niporna skapades. 
Föreställ dig att landet reste sig ur havet, o.s.v. 
Kanske en klipp där Sara-Britta Edlund läser från 
sin barnbok där man förklara vad niporna är? 

2 Höven 
infoskylten 
(Göran) 

Bondesamhället: 
Fäbodliv 

Vi flyttar fram i tiden, till bondesamhället. Idag 
ser du kossor här. Men för i tiden hade man 
djuren på fäboden. Orsaken att det inte fanns fly 
vid älven, man fick flytta längre in i skogen. 
Göran Stenmark gör en introduktion på fäbodliv. 
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Det finns en orsak att man bor som man här. 
Varför bor man som man gör, längs älven? 
sedan kanske en intervju med Kerstin och Lars 
Kåren kring hur det var då? På slutet en 
kulningssång? Vi hänvisar till Mobodarna, där 
man kan upptäcka djuren i sin egen miljö. 
Stängslen hade man för i tiden för att hålla ute 
djur! De släppte hästarna i hela skogen, och man 
skulle leta rätt på hästen i skogen. Var inte 
supersvårt- för då fanns det många vägar. Pojkar 
i 10-12 års ålder fick sköta (höstgetare) hästan, 
hålla på något sätt reda på dem. Frihet man hade 
som kvinna på fäboden. Då hade kvinnor som 
roligaste! Besök från pojkar från andra byar för 
att hämta produkter. Fäbodana var befrielsen för 
kvinnor- biologisk diversitet. 
Sockenstämma: det delades ut stora summar när 
man skjöt ner vild, som björn, för att skydda sina 
djur. Bild av 2 getarjäntare i Resele (Sollefteå 
bilddatabasen). 
Hilder Moström lockar på djur- ljudfil 

3 Hövenbadet 
(Emelie) 

Bondesamhället: 
Barnens liv 

Idag är det här en underbar plats för barnen 
under sommaren. Men hur var livet för barnen 
för i tiden? Klippet av busresan med skolbarn 
som berättar vad de gjorde på sommaren. 
Kombineras med en intervju med Reseles 
skolbarn som berättar om sina smultronställen 
under sommaren i resele?  
 
Eventuellt uppdrag- hitta geocachen??? 

4 Moforsenbron 
(Christer) 

Kraftverket 
 

Introduktion av Göran Stenmark (fokus på??? 
Exploateringen av våra forsar, den har brutit vår 
bondesamhälle). Bild innan och efter kraftverket. 
Här behöver vi leta fram detaljer som är 
intressanta. T.ex. 
 

 Skattelagt  
 Klipp Moforsenminne? 
 Vattenrallar som flyttade från plats till 

plats. Byggde kraftverk efter kraftverk. 
 

5 Tannflobron 
(Harriet) 

Skogen blev 
viktigt: 
Timmerflottning 

Står ni på bron och tittar ut på älven- för i tiden 
var hela älven full med timmer. Varför flottade 
man? Skogen som kom upp som ekonomisk/ 
industrialism ökade och behövdes träd. Tidigare 
var skogen inte så viktigt, det var myren som 
gällde. Skogen blev viktigt mycket senare. Då 
blev det en hel annan tid. Det var bland annat här 
timmerstockarna kastades in i älven, o.s.v. Göran 
Stenmark berättar hur det gick till, sedan klipp 
där man som jobbade med bäckflottning 
berättar. 
 
Många film om flottningen. 
 

6 Hundforsberget 
(Harriet) 

Fattigdom, 
social skydd, 

Vårdkasen på hundforsberget- det ända 
meddelandesätt- / signalsystem- sista gången en 
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livsöden vårdkase tändes över 200 år. 1771- det var när 
sveriges stormakt gick under för att russarna 
stod vid kusten.(vårdkåsen tar vi på infoskylten) 
 
Göran Stenmark berättar om fattigdom och hur 
social skydd funkade på den tiden. Socialism i sin 
tidigaste form// du fick inte bestämma; söka till 
arbete som ´sockens skomakare´; eller ´sockens 
skräddare´. Det var en sockenstämma för vem 
som skulle väljas in. 
Hur man tog hand om fattiga 
 
Sedan berättelse om Skrått-Olle 
 
 

7 Rastplats 
Sörtanflo? 
(Harriet) 

Förändringar 
pga kraftverket 

Kolla runt- ser du kraftverket? Att vi får el från 
älven är bara ett av många sätt som vi har 
använd älven. Älven som nav till allt. För 
transport, för x och för x. Men tänk dig på hur det 
såg ut innan kraftverket? 
Gården överströmdes. Hur allt förändrades. 
Fröbergs film- hur det såg ut innan. Berätta vad 
som hände, vad som hände i deras liv? Intervju 
med ett barnbarn till en som bodde då, hur de 
lekte då-  
 
Uppgift för barnen: jämför 2 bilder från nu och 
då 
Kan du hitta någon gård som finns kvar?  
 
 

8 Hembygdsgården, 
bagarstugan 
(Emelie) 

Maten Nu är det lätt att göra maten. För i tiden krävdes 
mycket hantverk. (liksom hur man själv fiskade, 
jagade, använde bär osv).  
Det var jättefint att ha gammal mat- för då hade 
man råd att spara maten. 
 
Film Barkbrödfilmen. 
 

9 Resele 
kronhjortshägnet 
(Sara-Britta) 
 

Jakt? Film om sina hjortar, berätta om 
kronhjortarna// koppla till jakthistorier i 
Näsåker 
 

10 Kyrkan (Harriet) vandringssaga Spökhistoria på resele prästgården 
 

11 Avslut på 
Handlar´n 
(Maaike) 

 Nutidens syn på Resele. Reseles inflyttningssaga? 
Kopplat till landsbygdstrenden som håller på att 
vända- det flyttas fler till landsbygden nu än som 
flyttar därifrån? Bo Tidholm text. 
 

 
Utöver ljud/film för dessa platser skapar vi lite bonusmaterial med sånger/ musik från 
Resele. Och uppmuntrar: om du vandrar eller cyklar- här är musik som du kan lyssna på 
vägen. Vilka sånger av Resele Spelmän- skulle passa? Roland Sunderlin plus familjen.  
Eventuellt göra det billigare genom att för vissa ställen göra bara text? Vad blir ljud, vad 
blir film, vad blir text?  
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Bilaga: 

 

Länk 
Naturnära jobb: 
https://www.skogsstyrelsen.se/naturnarajobb 

 

Personer Roll/funktion/befattning mobil fast telefon e-post

LÄNSSTYRELSEN… VÄXEL 0611- 34 90 00

Enheten för skyddad natur

John Granbo
x

Ansvarar för förvaltning av 
naturreservat. Öppen för att diskutera 
nya stigar genom reservat. 070-289 17 69 0611 - 34 90 75 john.granbo@lansstyrelsen.se

Johan Rytterstam Ansvarar för förvaltning av naturreservat. 0611-34 92 92 johan.rytterstam@lansstyrelsen.se

Oskar Norrgrann x
Naturvårdshandläggare, bildar nya 
reservat, bl a Röåns nya. 0611-34 92 38 oskar.norrgrann@lansstyrelsen.se

Jean Esselström
Friluftssamordnare - övergripande 
funktion, ska medvetandegöra och skapa 
intresse för naturreservat. 070 - 190 50 90 0611 - 34 90 83 jean.esselstrom@lansstyrelsen.se

Johanna Öhrling

x

Friluftssamordnare, "kartnörd" som kan 
bistå ideella föreningar med hjälp att 
lägga in uppmätta leder på lantmäteriets 
kartor. 0730-52 64 95 johanna.ohrling@lansstyrelsen.se

Bygdemedel
Nina Skyttberg Handläggare bygdemedel 0611 - 34 90 33 nina.skyttberg@lansstyrelsen.se

Arkivet

Ylva Berg
x

Ansvarig för äldre handlingar, bl.a. 
rörande tidigare lässtyrelseprojekt 
kopplade till naturturism 0611-34 93 27 ylva.berg@lansstyrelsen.se

SCA
Anna Bergkvist Distriktsansvarig i Ramsele 0623-714 73 anna.bergkvist@sca.com

HOLMEN
Marie Hellstrand Distriktsansvarig Junsele/Skorped 070-203 00 37 marie.hellstrand@holmen.com

Spår och leder i Västra - kontakter - övergripande funktioner

 

SKOGSSTYRELSEN
Marlene Boman, Sundsvall x Nationell samordnare utbildning 060-55 31 65 marlene.boman@skogsstyrelsen.se

Håkan Norberg, Sollefteå x
Sitter i nationella arbetsgruppen för 
Naturnära jobb. Kan Sollefteå. 0620 - 576 17 hakan.norberg@skogsstyrelsen.se

FUNKTIONSVARIATIONER

Anders Jonsson (ok. att vara med i 
arbetsgrupp.)

x

Sakkunnig, uppväxt i Ovanmo, Ramsele. 
Rullstolsburen som rest över halva 
världen. Finns i Umeå men besöker 
hemtrakterna ca varannan månad. 070-54 54 355 anders.jonsson@alo.se

ARKEOLOGI

Bernt Ove Viklund Arekolog med stor kunskap om trakterna

STF Sollefteå
Lillemor Westerlund x ordförande 070-680 73 98 stfsolleftea@stfturist.se

FRILUFTSFRÄMJANDET, SOLLEFTEÅ
Christina Waaranperä 0730 - 48 74 42 cristina.waaranpera@friluftsframjande
Paul Arnström x 070 - 565 87 56 palle.arnstrom@gmail.com

Svenska gång- och vandrarförbundet
Kent Edin


