
Bodvattnet runt – vandringsled 
i Kvarkens världsarvsområde
Upplev hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världs-
arvsområde. Klättra upp i utsiktstornet och beundra skärgårdens 
unika moränformationer. Kan du se en havsörn i skyn?

Se landhöjningsstränder, igenväxande 
havsvikar och björkhagar i Kvarkens 
världsarvsområde. Vid leden ligger 
Björköbys tidigare fiskehamn Bodback, 
som nuförtiden är ett museiområde med 
båthus och båtplatser. 

Ännu för hundra år sedan rodde 
postbåtar ut från Bodbacks fiskehamn 
över steniga Kvarken till Umeå. Numera 
står denna lilla hamn i kontakt med ha-
vet endast via en bäck. På våren vimlar 
bäcken av fisk, som stiger upp i den för 
att leka. 

Om du står tyst och stilla vid bäcken 
kan du beundra detta skådespel.

På Bodvattnets stränder häckar och 
rastar många fåglar. Du kan se dem utan 
kikare och speciellt lyssna till dem. 

Strandängarna sköts på somrarna 
av betande höglandsboskap. Vid leden 
närmare Svedjehamn finns det 23 meter 
höga utsiktstornet Saltkaret med en 
fantastisk utsikt över världsarvet. Vid 
Saltkarets rastplats kan du vila och fast 
grilla korv. Läs mera: www.utinaturen.fi/
kvarken/leder

#kvarken #merenkurkku 
#kvarkenworldheritage

Bild: Pekka Lehtonen

TOP 3
1. Fantastisk vy över den steniga 

världsarvsskärgården

2. Matpaus på en de Geer- morän

3. Landhöjningsskogens knotiga 
björkar

ANVÄNDNINGSTID
Våren - sommaren - hösten. Utkikstornet 
Saltkaret kan besökas året runt.

STARTPLATS
Svedjehamns parkeringsplats.

LÄNGD 4,2 km

TIDSÅTGÅNG 1,5 h

SVÅRIGHETSGRAD Lätt.
Relativt lätt led, som lämpar sig för såväl 
nybörjare som familjer och grupper. 

RUTTMARKERINGAR OCH 
SKYLTNING
Blå målfärg, skyltar.

UTRUSTNING
Vi rekommenderar stadiga skor 
och på sommaren kläder som 
håller myggen på avstånd. 

SÄKERHET
• Vid och efter regn samt på vintern kan 

stenar, brobanor, trappor och spänger 
vara hala.

• Från midsommaren till september 
finns det rätt rikligt med myggor i 
skärgården, så det lönar sig att ta med 
skyddande kläder och myggmedel.

• Ta också med en fästing plockare för 
säkerhets skull.

• Läs mer om säkerhet och friluftsliv 
www.utinaturen.fi/sakerhetsaspekter

4,2 
km 1,5 h lätt

http://www.utinaturen.fi/kvarken/leder
http://www.utinaturen.fi/kvarken/leder
http://www.utinaturen.fi/sakerhetsaspekter


Vandringsled • Hiking

Bodvattnet runt
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Luontopolku – Naturstig – Nature trail 4,2 km
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Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		Bodvattnetin_kierto_SV_saavutettava.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 0

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 3

		Hyväksyttiin: 29

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Ohitettiin		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Ohitettiin		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
