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”Lilla Högakustenleden”
Hotell Höga Kusten AB , i samverkan med Nyadals
Intresseförening, har en ide att anlägga en vandringsled på
Hornöberget.
Vi har fått information om de villkor som gäller för att ansöka
om projektmedel och har för avsikt att skicka in en ansökan.
Tanken är att anlägga en vandringsled som en slinga på
Hornöberget med vindskydd, utsiktsplatser, grillplatser,
utsiktstorn, uppmärkta fornminnen, uppmärkta
nyckelbiotoper, världsarvsinformation mm.
Man skall på ett enkelt sätt kunna få en smakbit av
Högakusten genom denna vandring som startar vid
parkeringen och avslutas också där. Detta innebär att den är
lätttillgänglig för alla och naturligtvis kostnadsfri. Fantastisk
vandring blir det med utsiktsplatser över Norafjärden,
Storfjärden, Hemsön, Åbordsön, Ångermanälven och
Högakustenbron.
Intresset för vandring har ökat lavinartat och Högakusten har
mycket bra förutsättningar att dra nytta av detta intresse.

På lång sikt så hoppas vi att väldigt många människor vandrar
denna led och tar del av vårt häftiga landskap.
Förhoppningsvis väcks intresset att vandra mera så att man
därefter tar del av riktiga Högakustenleden.
På lång sikt så hoppas vi att detta också är en naturlig ”oas”
för alla som bor i Högakusten, som på ett enkelt sätt kan ta
del av naturen tillsammans med familjen, vänner och
bekanta. D.v.s. höjer vår livskvalité att bo här.
Vi hoppas också att några företag har paketerat guidade
kunskapsvandringar, upplevelser samt aktiviteter kring denna
lättåtkomliga led.
Våra målgrupper är främst WHOPs, par med utflugna barn,
barnfamiljer och arbetsplatsgrupper samt lokalbefolkningen.
Konkreta mål är:
- Minst 10000 vandrare per år inom 3år. (Parkeringen
besöks av ca 400000 människor under en 10
veckorsperiod på sommaren enligt Trafikverket)
- Minst 50 st företagsarrangemang ikring vandringsleden
per år inom 3 år (guidningar/aktiviteter)
- 90% av betygen av vandringsleden skall vara utmärkt
eller mycket bra på Tripadvisor.
- Genom den Turistekonomiska analysen kunna bedöma
att minst 2 helårsanställningar skapats genom leden.
Leden utförs genom att utnyttja en del av redan befintliga
leder och skogsvägar och övrig del(ca 40%) röjs för hand och
märks upp tydligt. 2 st vindskydd byggs, 6 utsiktsplatser med

bord iordningsställs, 3 grillplatser byggs, 1 utkikstorn byggs,
nyckelbiotopsuppmärkning utförs inkl. inventering,
världsarvsinformation utförs, fornminnen märks upp tydligt
med förklarande texter.
Målsättningen är att sätta igång med projektet i höst och att
relativt snabbt färdigställa det genom att anlita lokala
entreprenörer.
Kostnadsbuget:
Röjning & uppmärkning- 100Tkr
2 vindskydd --50Tkr
6 utsiktsplatser med bord -40Tkr
Utsiktstorn – 100Tkr
Nyckelbiotopsuppmärkning inkl. inventering – 40Tkr
Uppmärkning av fornminnen – 30Tkr
3 grillplatser – 50Tkr
Världsarvsinformation – 30Tkr
Övrigt- 30Tkr
Ideellt arbete- Arbetsledning / administration av
projektet/Planering—0kr ( Ca60-80 timmar)
Totalt: 470Tkr
Finansieringsskiss:

Ev Leader Höga Kusten- 200Tkr
Ev Skogsstyrelsen- 100Tkr
Ev Länsstyrelsen- 70 Tkr
Hotell Höga Kusten- 100Tkr
Totalt: 470 Tkr
Det ideella arbetet utförs av Nyadals Intresseförening i
samarbete med Hotell Höga Kusten.
Detta projekt bör ge upphov till flera affärsmöjligheter och
därmed skapa sysselsättning på landsbygden samt öka
livskvalitén och därmed attraktiviteten att bosätta sig i Höga
Kusten!!!

