
 

 

KULTUR– OCH FRITIDSAVDELNINGEN 

När Naturguiden trycktes 2008 bestod den av tre delar: guidebok, karta och faktabilaga. Kartan och 
faktabilaga är slutsålda, men själva guiden finns fortfarande att köpa och läsa.  

Observera att vissa saker har förändrats genom åren. 

Örnsköldsviks turistbyrå finns inte längre. Vänd dig istället till: 
Höga Kusten Turism, +06(0)771–26 50 00 
Naturum Höga Kusten +46(0)613–700 200 

Kommentarer till Naturguiden 

Rättelser och kommentarer: 

s. 5 Hitta vidare-bilagan finns inte längre att tillgå. I guiden hänvisas till den med (i). 

s. 11 Klättring. Rösåsberget är stängt för klättring mellan 1 april och 1 augusti. 

s. 14 Geologivägens hemsida finns inte längre. 

s. 19 Skärmflygning. Vid Åsberget finns numera inga landningsplatser utmärkta.  

s. 20 Vandring. Kyrkvägen är inte längre vandringsled. Lappmarksleden är i behov av  
 upprustning. 

s. 27 Mountainbike. Freerideleder finns på Varvsberget, men cykeluthyrningen har upphört. 
 Vid Skyttis idrotts- och friluftsområde finns Örnen Mountainbike Arena. 

s. 46 Bad. Kommunala badplatser är iordningsställda och besiktas varje år, se 
 www.ornskoldsvik.se. I övrigt kan du bada vid stränder som ligger utanför tomtmark  
 bara du inte stör fågellivet eller hindrar markägaren från att använda stranden. 

s. 50 Kanot. Kom ihåg att du har ett eget ansvar att kontrollera vattenflöden och framkomlig-
 het. Örnsköldsviks kommun ansvarar för skötsel och underhåll av vissa vindskydd och 
 faciliteter, men har ingen regelbunden kontroll av kanotleder. 

s. 53 Havskajaksguide för Höga Kusten finns inte längre till försäljning. 

s. 54 Nya naturhamnar är anlagda vid Fjälludden och Högholmen. En del av de nämnda 
 naturhamnarna definieras som strandhugg, se www.ornskoldsvik.se. 

s. 61 Utförsåkning. Djuptjärnsbacken är avvecklad. 

s. 64 Långfärdsskridskor. Om vädret tillåter anläggs en isbana på Bäckfjärden. 

s. 79 Salusand. Campingen med kiosk och servicebyggnad är stängd. 

s. 87 Rösåsberget är stängt för klättring mellan 1 april och 1 augusti. 

s. 129 Närnatur. I Vitsjöterrängen finns inga stugor öppna.  
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