4,2
km

1,5 h

lätt

TOP 3
1. Fantastisk vy över den steniga
världsarvsskärgården
2. Matpaus på en de Geer- morän
3. Landhöjningsskogens knotiga
björkar
Bild: Pekka Lehtonen

ANVÄNDNINGSTID
Våren - sommaren - hösten. Utkikstornet
Saltkaret kan besökas året runt.
STARTPLATS
Svedjehamns parkeringsplats.
LÄNGD 4,2 km

Bodvattnet runt – vandringsled
i Kvarkens världsarvsområde
Upplev hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarvsområde. 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 havet 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

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 fästingplockare för
säkerhets skull.
• Läs mer om säkerhet och friluftsliv
www.utinaturen.fi/sakerhetsaspekter

Vandringsled • Hiking

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