Projektet Vandringsturism i Västernorrland
och vandrartur i Nordingrå
Vandringsturism i Västernorrland är ett projekt som handlar om att utveckla
vandringsturismen i länet. I arbetet ingår att skapa ett nät av vandringsleder och här finns
också Höga Kusten med. Nordingråbygdens projekt Vi i Nordingrå-Nordingråleden som
omfattar drygt 10 mil vandrings- och cykelleder i Nordingrås världsarv kommer projektet att
samarbeta med.
Sorrentogänget är en församling Härnösandsbor som gör gemensamma vandringar ett par
gånger per år. I år skulle vi prova en ny sträckning som förbinder Höga Kustenleden med
Barstahamn. En idé som ingår i Vandringsturism i Västernorrlands vandringsnätförslag.
Vi var 26 stycken som den kyliga lördagsmorgonen 16 maj började vandringen vid vägen mot
Barsta vid tjärnen nedanför Barstaberget. I församlingen ingick också fotografen Dragos
Alexandrescu som fotograferar för en kommande bok om Världsarvet Kvarken och Höga
Kusten. Vi gick skogsvägen förbi Alperna upp på nordöstra sidan av Sörleberget och tog
första fikapausen i lä för den kalla ostan och med milsvid utsikt.

Fikapaus på Sörleberget.

Vandringen fortsatte sen ner till nordspetsen av Sörleviken och genom hög gammal skog upp
på nordsluttningen av Ringkallen och sen ner till vägen mot Häggnor och vidare på
skoterleden mot Häggvik

Ny fikapaus i Häggvik med utsikt ner mot sjöbodarna.

Sen fortsatte vi vägen mot Sund och svängde söderut uppför berget med ännu en av de
magnifika utsikter Nordingrå vimlar av.

Dragos fotograferar.

Den här fina skogsstigen går förbi Svarttjärn ner till Gaviksfjärden.

Det hade blivit en bra bit in på eftermiddagen och enochenhalv mil i benen innan vi kom
fram till Höga Kustenleden vid Mädan. Nere vid Gaviksfjärden med utsikt mot Storberget
slutade dagens vandring med varmkorv och bröd. Här anslöt Stefan Krantz från resebyrån
Vandra www.vandra.se .Stefan anordnar vandringspaket till hela Europa och har nu för första
gången i Sverige ett vandringspaket på höga Kustenleden tillsammans med Resklara.
www.resklara.se

Stefan har bara sett Höga Kusten från bilfönstret på E4. Jag ska hälsa och säga att han blev
överväldigad av landskapet här uppe .
Stefan som gått från Lövvik fortsatte vandringen till Lappudden tillsammans med några sega.
(Resten tog bilen). På Lappudden blev det bastu och senare knytkalas med god mat och vin som vi gjort oss väl förtjänta av.
Vi sov gott och vaknade upp till en underbar söndag morgon och en rejäl frukost som Maria
och Agne på Lappudden fixat till. Maria ordnade också matpaket för söndagens vandring i
konstnären Helmer Osslunds fotspår. Den tog oss igen till Svarttjärnen och därifrån genom
mörk granskog uppför nordsidan av Storberget till den plats där Helmer Osslund målade
Lennart Vessberg från Naturinformation, www.naturi.se , berättade om Osslunds måleri och
hans kanske mest berömda tavlor. Utsikten från toppen av Storberget ut över Gaviksfjärden är
överväldigande.

Dagen avslutades med en vandring upp till ännu en av Osslunds målarplatsen på toppen av
Sotkällarberget.
Nordingrå är ett enastående område för vandringar och Nordingråledens planerade tio mil
leder har alla möjligheter att dra till sig mängder av vandringsturister både från Sverige och
utlandet.
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