
Nyttiga länkar

www.hogakusten.com
www.ornskoldsvik.se/naturguiden
www.ornskoldsvik.se/fiskeguiden
www.ornskoldsvik.se/highcoastartvalley
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Läs om skyddad natur på Länsstyrelsens 
hemsida.

Själevads friluftscentral

Det här är en av de vackraste och 
trivsammaste rastplatserna i hela 
Norrland och dessutom mycket barn- 
och handikappvänligt. Här kan du som 
semestrar eller har vägen förbi stanna 
till för en kopp kaffe och njuta av lugnet. 
Själevads friluftscentral är skyltad från 
E4:an som Naturrastplats Moälven. 
Uthyrning av kajaker, canadensare, 
båtar. Flotte för 12 personer. Kåta för 60 
personer. Bastu med mera.

Café öppet hela sommaren.
0660–29 33 20, www.friluftscentralen.se

Badplats

Övernattningsstuga

Utsiktsplats

Kanotled

Vandringsled

Symbolförteckning
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HELA ÅRETS FRILUFTSKOMMUN

Ta med dig familjen, vänner och bekanta från när 
och fjärran på en upptäcksfärd. Vi arbetar ständigt 
för att göra vårt friluftsutbud såväl tillgängligare 
som attraktivare. Något som gett oss utmärkelsen 
Sveriges friluftskommun 2015 av Naturvårdsverket, 
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och 
Kulturchefsförening. 

Vi har gjort en karta där vi försökt sammanställa det 
bästa du kan besöka, och vi har valt ut några som vi 
markerat med ett smultron. Vår kommun är stor så vi 
har delat upp den i en norr (N) -och en söderdel (S) 
på respektive sida. 

Välkommen ut!
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Fiske i Örnsköldsviks 
kommun

Kustfiske – havsöring, gädda
Strömvattenfiske – öring, harr
Insjöfiske – gädda, abborre
Put & take – öring, röding, regnbåge

Läs mer i Örnsköldsviks fiskeguide. 
Örnsköldsviks Turistbyrå säljer fiskekort 
till de flesta fiskevårdsområden i 
Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks Turistbyrå, 0660–881 00
www.ornskoldsvik.se/fiskeguiden

www.ornskoldsvik.se

ÖRNSKÖLDSVIK
Hellre ute än inne

UTFLYKTSKARTA
Naturliga besöksmål



23 Genesmons arkeologiska museum (S)
Genesmons arkeologiska friluftsmuseum 
är en rekonstruerad järnåldersgård. Det 
är tiden omkring år 500 som visas i miljö, 
kläder, mathållning och hantverk. 

24 Herrgårdsparken ☼(S)
Den nya konstparken som invigdes 
tillsammans med High Coast Art Valley i 
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början på sommaren 2014 och erbjuder 
en naturskön upplevelse med många 
spännande och överraskande detaljer. 

25 Lillsjöslåtten (N)
Den bevattnade slåttermyren vid Lillsjön 
i Rödvattnet är unik och en av de sista 
i landet som fortfarande brukas på 
gammalt vis.

26 Mo kultur- och ekocentra (S)
Mer än 100 år har förflutit sedan 
sågramarna vid Mo sågverk stannade. 
Förvärv av rättargården möjliggjorde att 
MoDo museet nu är återbördat där det 
en gång började. I en miljö som verkligen 
varit epokavgörande för skogsföretaget 
Mo & Domsjö AB.

27 Sandviken (S)
Sandviken är det bäst bevarade 
fiskeläget i Ångermanland. Den 
nuvarande bebyggelsen som 
uppfördes efter en brand år 1786 är en 
idyll; grånade fiskestugor vid en lång 
sandstrand.

Badplats

Övernattningsstuga

Utsiktsplats

Kanotled

Vandringsled

Symbolförteckning

28 Östansjö fäbodar (N)
Vid Östansjö fäbodar finns en unik 
spång byggd med flytmossa. Spången 
byggdes av bönder år 1868 för att det 
skulle bli närmare att ta sig över sjön till 
fäbodarna med korna. Än idag håller det 
att gå torrskodd över.

Vinter
 
29. Bjästa (S)
Utförsåkningsanläggning med fem 
nedfarter mellan 500-1200 m.

30. Nätra fjällskog (S)
Längdsskidåkning i ett område där 30 
km skidspår binder samman ett flertal 
öppna fäbodstugor. I området finns även 
Västanåhöjdens naturreservat.

31. Rutberget (S)
25 km skidspår i varierande terräng med 
raststugorna Hotell Rutberget som alltid 
står öppet samt Huggsjsöstugan som 
har öppet under våren med servering.

32. Skyttis idrotts- och friluftsområde (S)
Skyttis erbjuder 1 mil elbelyst spår och 7 
km asfaltbelagt spår med konstsnö. Här 
finns även ett elbelyst anslutningsspår till 
Alneskolan på 3,5 km.

33. Solberg (N)
Utförsåkningsanläggningen med sex 
nedfarter mellan 1200-1600m vid länets 
högsta berg Solberget med 594 m över 
havet. I anslutning till berget finns även 
fina längdskidspår.

34. Åsbacken (N)
Utförsåkningsanläggning med fyra 
nedfarter vid Varvsberget som är ett 
centrumnära stadsberg.

Foto framsida: Peder Sundström
Utgåva: 2015
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Naturliga besöksmål
 
1 Balesudden (S)
Den skarpt markerade Balesudden är 
ett magnifikt sjömärke vid inloppet till 
Bäckfjärden. I Balestjärns klara vatten syns 
konserverade trädskelett längs stränderna. 

2 Bågaliden (N)
Fjällgranskog med sluttande myrar. Här 
finns ett gammalt brandbevakningstorn 
med vidsträckt utsikt och en raststuga.

3 Hälsans stig (S)
En tätortsnära och tillgänglig 
promenadväg i naturskön miljö runt 
Höglandssjön.

4 Kvarnforsen (N)
En naturskön vy över vattenfallet och en 
bra rastplats längs Gideälvsåsen.

5 Räckebergskyrkan (S)
Längs Arnäsleden ligger Sveriges största 
tunnelgrotta.

6 Skagsudde och Skeppsmaln ☼(S)
Fyrplats med kalspolade hällar. Nedanför 
fyren ligger Skeppsmaln fiskeläge med 
ett kapell från 1803 samt fiskevistet med 
restaurang och utställningar.

7 Skallbergsgrottorna ☼(N)
Sveriges djupaste urbergsgrotta. 
Klättringsslinga iordningställd med 
stegar och rep. Berget erbjuder även 
en fantastisk utsikt. Här finns det en 
raststuga.

8 Stockholmsgatan ☼(N)
Imponerande isälvskanjon med lodräta 
bergväggar och en djup jättegryta. 

9 Skuleskogens nationalpark (S)
Storslagen vildmark vid Höga kustens 
skärgård med Slåttdalsskrevan.

10 Sågfallet (N)
Ett mäktigt vattenfall och en 132 m lång 
fiskvandringsväg genom en bergtunnel 
under stambanan.

11 Varvsberget ☼(S)
Fantastisk utsikt över Örnsköldsviks stad 
och dess omgivning.

12 Vändåtberget (N)
Ett av landets mest värdefulla 
naturskogsområden. Brandpräglad och 
nästan helt orörd av människan.

13 Ögeltjärn ☼(S)
Ett närbeläget naturreservat från Gullviks 
havsbad. Från Ögeltjärnsberget har man 
en storslagen utsikt över Örnsköldsviks 
skärgård.

Skärgård

14 Grisslan (S)
Vackert fiskeläge beläget på två öar 
förenat av en gångbro. 

15 Högholmen (S)
Naturrastplats med båtbrygga, raststuga 
och bastu.

16 Trysunda ☼(S)
Sveriges vackraste ö med ett charmigt 
fiskeläge och fina stränder. Hit kan man 
ta sig med turbåt.

17 Ulvön ☼(S)
Bottenhavets pärla. På Norra Ulvön 
finns flera fiskelägen varav Ulvöhamn 
är det största. Hit kan man ta sig 
med turbåt. På Södra Ulvön har det 
förekommit malmbrytning i ”Grundets 
södra skeppning” vid fiskeläget 
Marviksgrunnan. 
 
18 Vågön (S)
Naturrastplats med båtbrygga, raststuga 
och bastu.
 
19 Stråsundsviken (S)
Lämplig plats för kajakisättning.

20 Munkudden (S)
Lämplig plats för kajakisättning.

Kulturmiljöer

21 Brynge kulturområde (S)
I Brynge finns grunden för distriktets 
industrialisering. Med riksintressena 
lärftmangeln och sågverket från mitten 
av 1700-talet finns här vår tidigaste 
industrihistoria bevarad. 
Du kan se olika generationer av 

industrialisering, allt från hästvandring till 
modernaste vattenkraft.

22 Gammelgården (N)
I Myckelgensjö ligger en av landets bäst 
bevarade bondgårdar på ursprunglig 
plats. Gården har anor ända från 1500-
talet. Den består av drygt 20 byggnader 
som alla har sin funktion.

SÖDRA
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Världsarvet Höga Kusten

Sedan 2000 finns Höga Kusten med på 
UNESCOs lista över världsarv. 
Det är landhöjningen som gör Höga 
Kusten till världsunik. Ingen annanstans 
har landhöjningen varit så stor efter den 
senaste istiden. Den relativa landhöjnin-
gen uppgår till 286 m ö h och området 
stiger fortfarande med åtta mm per år. 
Resultatet har blivit unika sevärdheter 
som kalottberg, klapperfält och spän-
nande grottor.  

Världsarvet sträcker sig från Högakus-
tenbron i söder till Skagsudde i norr. Lär 
dig mer om Världsarvet på Naturum 
Höga Kusten vid Skulebergets fot.

www.varldsarvethogakusten.se
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