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Planscherna med naturinformation, innehåll och placering 
 
Vi har varit måna om att placera planscherna tillgängligt för alla slags besökare och i 
anslutning till den naturmiljö som behandlas i text och bild, där så varit möjligt. Placeringen 
har planerats och utförts utifrån upplägget, att det ska finnas en fri yta vid varje plansch, där 
en grupp kan samlas. Planscherna har texter och bilder på följande teman: introduktion, 
däggdjur, landskapet, träden, karaktärsfåglar, insekter, utflyktstips, spår, växter och fiskar.  
 
I bilaga till slutrapporten visas fotografier av platserna före och efter utplacering av våra 
planscher med naturinformation längs naturslingan Kultur-och sagostigen. 
 
1. Introduktion.  
Innehåller orienteringskarta över hembygdsområdet, placering av alla planscher längs 
naturslingan Kultur-och sagostigen. Att hembygdsföreningen har inspirerats av Peter Artedis 
historia, vetenskap och koppling till bygdens fiskar. Utdrag av texter från 1735 av Artedi och 
Linné, Artedi började studerade fiskarna före eller vid åtta års ålder, Linnè ger Artedi äran för 
systemet för beskrivning av fiskarna. Pågående landhöjning på ca 8 mm per år nämns.  
 
Exempel på växter längs stigen: hundraåriga tallar, gråal, asp, björk, sälg, rönn och gran, 
blåbär, lingon smultron och andra växter typiska för det ångermanländska inlandet. 
Orienteringskartan finns för nedladdning på hembygdsföreningens hemsida och i LONA-
registret som bilaga till slutrapporten. 
 
**Planschens placering  
I utkanten av hembygdsgårdens parkeringplats vänstra sida, väl synlig. Parkeringen vid väg 
348 är en rastplats för resenärer längs Sagavägen och förekommer därmed i 
turistinformationen om Sagavägen, som går mellan två UNESCO-klassade världsarv, det 
svenskfinska Höga kusten/Kvarkens skärgård och det norska Vegaöarna. WC finns i 
bagarstugan, som ligger i direkt anslutning till parkeringsplatsen. 
 
Såväl hembygdsgård som sagostig är skyltade vid infarten från väg 348, grillplats finns vid 
parkeringen. Nära ingången till hembygdsområdet finns sedan tidigare en stor skylt med 
information om Peter Artedi och hans forskning på svenska och engelska. Den skylten 
kompletterar våra naturinformationsplanscher längs Kultur-och sagostigen.  
 
2. Däggdjur.  
Utdrag ur Artedis rapport "Catalogus" om bäver, fotografier och texter om lodjur, utter, älg, 
björn och varg. I Catalogus beskrivs fiskar i svenska sjöar och vattendrag samt Östersjön, men 
även bäver, utter och sälar. Djurens namn på planschen skrivs även på latin. Text om att vissa 
djur är statens egendom och kräver särskild hantering, tips för djurspaning och uppmaning om 
att rapportera fynd till Artportalen.  
 
**Planschens placering  
Vid en gammal kvarnbyggnads baksida nära introduktionsskylten, strax efter en liten bro som 
går över ett dike som är vattenförande till viss del under våren. Bävergnagda stamdelar och 
bävergnag kommer visas i planschens närhet och vi planerar förstärka informationen med att 
placera en bäver i silhuett vid stamdelarna och en utter i silhuett som kan skönjas under bron, 
båda djuren i naturlig storlek. 
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3. Landskapet.  
Fem kartor visar kustlinjen efter landhöjning och avsmältningen av senaste inlandsisen inom 
Örnsköldsviks kommun åren 8.500, 7.500, 5.500, 3.500 f.Kr och år 0. Landhöjningskarta med 
isobarer över nutida landhöjning per år och kartbild över Moälvens dalgång och 
avrinningsområde, med Bergsjöåsen illustrerad schematiskt. Fotografier av flyttblock, morän, 
rullstenar, kanjon vid Uvtjärn i naturreservatet Stockholmsgata, väg på Bergsjöåsen med 
Bergsjön på ömse sidor. Texter om jordarter och hur landskapet bildats. 
 
**Planschens placering  
I den branta slänten, strax norr om hembygdsgårdens huvudbyggnad vid stigen, finns en 
vägskärning där man ser moränens sammansättning. Skyltar planeras sättas ut med 
upplysning om jordarten morän, placeras ut på lämplig plats. Vi planerar skylt med 
information om årtusende för när slänten var strand till en havsvik, skissarbete pågår. I nära 
anslutning till slänten placeras några större rullstenar ur en rullstensås från ett närbeläget 
stenbrott. Brandsäkerheten för området styr placeringen. 
 
4. Träden.  
En skog är inte bara träd, utan innehåller många arter av djur och organismer, att varje träd är 
ett helt samhälle med stort antal djur och växter som är beroende av trädets olika 
åldersstadier. Med sälg, tall, björk och asp som exempel nämns däggdjur, insekter och andra 
organismer som är beroende av dem för sin överlevnad och fortplantning.  
 
Artedi gjorde en flora över ca 170 växter nära Nordmalings prästgård, daterad februari 1729, 
vilket innebär flera månader före mötet med Linné i Uppsala. Foton: oljemålning av häggkvist 
i knopp, sälgens honblomma, tallblommor och pärlgrå högstjärt som gärna lever på asp. 
Uppmaning om rapportering till Artportalen. 
 
**Planschens placering 
Direkt efter friluftsteaterscenen i början av en allé med gråal med inslag av asp, rönn, hägg, 
sälg och hallonris. I närheten står flera minst 150-åriga tallar, unga tallar och granar samt sly 
av rönn och sälg. En del av de unga tallarna har samma ålder som eleverna i åk 4-6, vilket kan 
vara användbart vid aktiviteter. 
  
5. Karaktärsfåglar. 
Exempel på fyra arter vardera av stannfåglar, kortflyttare och långflyttare. Fåglar som ger 
bygden karaktär under olika årstider. Vi visar fågelfoton och korta texter med artnamn på 
svenska och latin. Tips för att utveckla fågelkunskaper, uppmaning att rapportera till och söka 
i Artportalen där man finner djur, växter och svampar och var de finns i Sverige.  
 

• Året-runt-fåglar: lavskrika, gråspett (Ångermanlands landskapsfågel), nötväcka, 
talgoxe. 

• Kortflyttare: storspov, björktrast, sångsvan, trana. 
• Långflyttare: fiskgjuse, sädesärla, svartvit flugsnappare, ladusvala. 

 
**Planschens placering  
Mitt i en tätväxt allé av gråal och andra lövträd med ett granbestånd i närheten. Till höger om 
stigen finns ett område med fuktig mark och nedfallna alar. Genom sin skiftande natur bjuder 
hembygdsområdet på fågelsång hela våren och sommaren.  
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Redan i april anmäler bofinken och rödvingetrasten sin ankomst med ivrig sång. Under maj 
månad ses den svartvita flugsnapparen och rödstjärten sitta vid de uppsatta holkarna och locka 
med sina röster. Under sommaren hörs svarthättans flöjtande och grönsångarens säregna drill i 
buskarna. Ibland kan fiskgjusen både höras och ses från hembygdsområdet när den ryttlar 
över Anundsjösjön. Mindre rovfåglar förekommer då och då inom området. 
 
6. Insekter. 
Här uppmärksammar vi hur viktiga insekterna är för oss för att få bra skördar. Information om 
hur honung blir till och vilka växters nektar honung kan innehålla. Bild med procentuellt 
innehåll nektar från olika växter i honung säsongen 2015, bilder och texter om processen från 
binas äggläggning, polleninsamling, lagring av nektar till färdig honung. Många kan relatera 
till honung tänker vi som ingång till tankegångarna omkring insekters liv.  
 
Betoning av sälgens mycket viktiga roll för många insekter genom tidig blomning. 
Uppmaning att rapportera till och söka insekter på Artportalen. Tips om vad var och en kan 
göra på tomten för att hjälpa insekterna, foto av insektshotell. 
 
**Planschens placering  
I slutet av allé med gråal och andra lövträd. I kanten av en äng som ska bli en slåtteräng, vid 
lövskog och nära ett granbestånd. Stor variation av blommande arter och många insekter finns 
det här, det är även ett mycket myggrikt område.  
 
7. Utflyktstips.  
Vi tipsar om besök till tio platser där man kan uppleva hur landskapet bildats genom påverkan 
av is, vatten och landhöjning, samt uppvisar biologisk mångfald. Själva resan till resmålen ger 
många upplevelser, full av exempel på vattnets, isens och landhöjningens påverkan, som stora 
flyttblock, nipor, meandrande vattendrag och åsbildningar.  
 
Vi föreslår utflykter till naturreservaten Storklocken, Stockholmsgata, Mossaträsk-Stormyran, 
Hemlingsån, Åttjärnsbodarna och Kvarnhusberget. Övriga områden väl värda ett besök är 
Kunnådalen, Bergsjöåsen vid Bergsjön, Östansjösjön och Mellansels bioreningsdammar.  
 
Närmaste naturreservat från hembygdsgården är Storklocken som finns ca 3 km söder om 
hembygdsgården i Bredbyn. Översiktskarta med markering av utflyktsmålen och foton av 
rullstensås vid stenbrott, gammelskog och från naturreservatet Stockholmsgata med kanjon. 
Vi bjuder på tips för en lyckad utflykt. Översiktskartan finns för nedladdning på 
hembygdsföreningens hemsida och i LONA-registret som bilaga till slutrapporten. 
 
**Planschens placering  
I östra/högra kanten av Anundsjö hembygdsgårds parkering i Bredbyn vid väg 348, nära 
bagarstugan med WC. Parkeringen med grillmöjligheter, bord och bänkar är tillika en av 
rastplatserna längs Sagavägen som förbinder UNESCO-klassade världsarven Höga 
kusten/Kvarkens skärgård och norska Vegaöarna. Våra utflyktsförslag nära Sagavägen 
utvidgar och berikar upplevelserna mellan den svenska ostkusten och norska Atlantkusten. 
 
8. Spår.  
Texter om synliga och otydliga spår i naturen, dofter, ljud, fotspår. Uppmaning att rapportera 
djur och växter, gärna med foto, till Artportalen.  
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Tips om att vara uppmärksam och lära sig djurspår och läten, samt läsa av naturen där man 
står. Foton av älgbetade ungtallar, björnspillning med bär, björnspår på asfalt, utterspår i snö 
på is, björnspår vintertid. Uppmaning att rapportera arter man säkert kan artbestämma till 
Artportalen, gärna med foto och om att man även kan söka information där.  
 
**Planschens placering  
Vid Grundtjärnsladans norra långsida, i anslutning till hembygdsgårdens parkeringsplats nära 
till WC i bagarstugan. Byggnadens långa vägg kan användas för tillfälliga upphängningar av 
skyltar och annat material vid aktiviteter.  
 
9. Växter.  
Lite om systematik på Linnés och Artedis tid och att man nu använder DNA-teknik vid 
artbestämning. Exempel på några viktiga  systematiska kategorier med växten linnea och 
fisken stäm som artexempel.  Om att Linnés och hans kollegors arbete, samt vissa platser, kan 
bli Sveriges nästa UNESCO-klassade världsarv. Exempel på växternas strategi för 
fröspridning, nyttiga växter, huskurer och lavar.  
 
De 14 överlevnadsväxterna enligt Försvarsmaktens handbok och dess användbarhet listas och 
exempel på användbarhet ges. FN-dagar för naturen, 22 april Moder Jord och 22 maj 
Biologisk mångfald, lyfts fram. I tipsrutan kommenteras allemansrätten och markägarens 
tillåtelse samt att vi uppmanar att hjälpa forskningen genom att rapportera till Artportalen. 
Foton av och korta texter om färglav, lingon, maskros med hårpenslar, styvmorsviol, 
kärleksört och linnea. Växternas latinska namn anges.  
 
**Planschens placering  
I kanten av en äng vid fäbodstuga och ett vildvuxet område, mellan parkeringen och 
mangårdsbyggnaden inom hembygdsområdet. Förhållandevis många arter inom en radie av 
25 m. Gott om plats att samla en grupp på vid planschen. 
 
10. Fiskar.  
Fiskplansch med Moälvens fiskar med namn på svenska och latin, lite om att Moälvens 
vattensystem är Natura 2000-område, utdrag från Artedis handskrift "Catalogus" om stäm. 
Foto av långhornad kofisk. en av de tropiska fiskar Artedi beskrev under sin sista tid i 
Amsterdam.  
 
Bild av fiskarna i fiskkonstverket och namn i den ordning de presenteras. Några "visste du 
att", samt uppmaning att rapportera fynd till Artportalen. Foton av oljemålningar som 
föreställer fiskfjäll av braxen och abborre i stark förstoring, originaltavlorna är 40x40 cm, 
man kan skönja årsringar på braxenfjället, det vackra abborrfjället förvånar även inbitna 
fiskare.  
 
**Planschens placering 
Nära hembygdsgårdens mangårdsbyggnads östra/högra kortsida, mellan Artedis minnessten 
och konstverket "Artedi fiskafänge". Vid platsen finns en grånad träsoffa donerad av 
Anundsjöns fiskevårdsområde, att användas kanske för lite meditation över Artedis betydelse 
för födelsebygden och forskningen. Ett av sommarserveringens fikabord brukar placeras nära 
minnesstenen, så man kan fika med Artedi. 
 


