
   Nyhetsbrev  december 2019   
 

Här får du Sagavägenför-
eningens ny-
hetsbrev. 
Här ser ni 
lite vad som 
är på gång 
längs Sagavägen både på 
Norsk och Svensk sida. 
 
Redaktör: Bo Edman Örnsköldsvik 
Kontakt sekretariatet: 
harald.wiggo.erdal@mon.no 
g.lidstrom@outloook.com 
 

  Sagavägenstipendiet  
Stipendiet delas ut för tionde året i 

rad. Varje år delas fyra stipendier om 

5000:- vardera ut till företag och före-

ningar som driver och utvecklar sina 

verksamheter i Föreningen Sagavä-

gens anda. Föreningen vill med sti-

pendierna i Norge och Sverige, upp-

märksamma verksamheter som gag-

nat och förstärkt intresset för och 

betydelsen av området längs Sagavä-

gen. Välkommen att nominera kandi-

dater. Sista nomineringsdatum är 28 

februari. Mer info se hemsidan. 

 
2019 års Sagavägenstipendiater 

- Solbergsbacken,Örnsköldsvik 

- Farmens delikatesser, Vilhelmina 

- Hildurs Urterarium, Brønnøy 

- Helgelandstrappa ved Foreningen til 

Mosjøens forskjønnelse, Vefsn. 

                            

Årsmöte i Örnsköldsvik 
Årsmötet 2020 kommer att genomfö-

ras i Örnsköldsvik 28-29 maj. Här 

kommer sedvanliga årsmötesförhand-

lingar att äga rum samt utdelning av 

Sagavägenstipendierna. Temat för 

årsmötet är besöksnäring. 

 

         Kultursamverkan  
På årsmötet 2019 i Brönnöysund 

diskuterades möjligheterna att ut-

veckla kultursamverkan mellan med-

lemskommunerna längs Sagavägen. 

Örnsköldsviks kommun fick i uppdrag 

att undersöka intresset för detta bland 

föreningens medlemskommuner. En 

enkät har skickats ut till medlems-

kommunerna. Olika teman som 

nämnts är samverkan kring det sa-

miska, kulturskolor, bibliotek, evene-

mang m.m. 

 

Fotograf: Snorre Nicolaisen 

 

Sagaleden 
Målet med Sagaleden er å tilby gode 

og positive natur- og frilufts-

opplevelser langs en sammenheng-

ende og attraktiv flerbruks-løype fra 

kyst til kyst, langs Sagavegen. 

I Norge går Sagaleden gjennom 

kommunene Vefsn, Grane og Hatt-

fjelldal. 

Løypa starter ved Baågneset Grende-

hus ca 10 km. nord for Mosjøen. Den 

fortsetter gjennom Jamtfjelldalen i 

Grane og forsetter til Hattfjelldal sent-

rum. Herfra går den forbi Unkervatnet 

til Skardvatnet. Det arbeides nå med å 

få traseen videreført til den Svenske 

delen av løypa. 

Sagaleden på svensk sida går från 

Örnsköldsviks kommun via Åsele och 

Vilhelmina kommuner. Leden startar i 

Gullänget 3 km norr om Örnsköldsvik 

centrum. Därifrån går leden via Mel-

lansel till Bredbyn därefter vidare till 

Solberg och gränsen till Åsele kom-

mun. Här fortsätter leden förbi byarna 

Hälla, Gafsele, Östernoret in till Åsele 

centrum. Från Åsele går leden till 

Torvsjö med en avstickare till Vilhel-

mina flygplats och vidare till Vilhel-

mina centrum. Från Vilhelmina går 

leden längs Malgomajsjön till Stalon, 

där viker den av och passerar genom 

Matskanområdet innan den passerar 

Dikanäs. I Dikanäs följer den Vojmån 

till Kittelfjäll. I Kittelfjäll viker leden av 

och går över fjället till Gielas och 

sedan vidare till Bojtikken och Gräns-

sjö. Från Gränssjö går leden till 

Svenska Skalvattnet för att sedan 

möta den norska sträckningen uppe 

vid Skalfjället. 

 

I Örnsköldsviks kommun är det tagit 

fram en förstudie som ska visa på 

vilka åtgärder som behöver göras för 

att få en hög standard på leden ge-

nom kommunen. Standarden skall 

följa VBS (Vilhelmina bygdens skoter-

organisation) standard för byggnation 

av en skoterled. Sträckan som förstu-

dien omfattar är ca. 150 km led. Insat-

serna kan vara röjning, breddning, 

broar, märkning och skyltning av 

leden. 

 



Kyrkbroschyr 
Vi arbeider nå med en brosjyre med 

alle kirkene langs Sagavegen som 

skal være ferdig til sommeren 2020. 

Kirkebygg er en viktig del av vår kul-

turarv.  De aller fleste kirkene har en 

sentral plassering i kulturlandskapet 

både i by og bygd, godt synlig både 

for lokalbefolkningen og veifarende. 

For mange turister er kirkene en viktig 

severdighet som oppsøkes for å be-

undre arkitekturen og utsmykkingen 

og kanskje også for å søke litt ro og 

avkobling.  

 

    Besöksnäringsinfo 
Höga Kusten 

Gästnattsrekord i Höga Kusten för 

9:ende året i följd ! 

 

När bokslutet för sommaren 2019 

gjordes – visar det på en ökning i 

antalet gästnätter med närmare 18 % i 

Höga Kusten området. Och i 

Örnsköldsvik enskilt är siffran ännu 

högre. Fler och fler hittar till vårt om-

råde, där entreprenörerna vittnar om 

en fantastisk sommar! Och visst kan vi 

skvallra lite om att siffrorna för sept 

och oktober också ser mycket bra ut. 

 

Region Västernorrland gjorde under 

sommaren en gästnattsundersökning 

som visar på att de som väljer att 

uppleva Höga Kusten är extremt 

nöjda. På en skala 1-5, blir betyget 

hela 4,6 på frågan om Höga Kusten 

svarade upp till förväntningarna. 

Gästundersökningen visade också på 

att destinationsbolaget har lyckats i 

sin prioritering av marknader – där 

Stockholm och Västerbottens besö-

kare toppar listan. De utländska besö-

karna kommer främst från Tyskland 

och Norge! 

 

Under hösten har det också presente-

rats en attitydundersökning om vad 

medborgarna i Höga Kusten tycker om 

att turismen i området ökar. Hela 97 % 

svarar ja på den frågan, 95 % svarar 

att de rekommenderar sitt område till 

vänner och bekanta. På frågan om 

vad effekterna med en ökad besöks-

näring ger, blir svaret;  

Intäkter till näringsliv och kommun, 

mer sysselsättning, sätter Höga Kus-

ten på kartan, mer utbud för oss som 

bor här samt liv året om. 

 

Höga Kusten fortsätter arbetet med att 

utveckla besöksnäringen med fokus 

på fler säsonger och ett utökat utbud. 

Det offentliga jobbar tillsammans med 

näringslivet i en framgångsrik konstel-

lation och strategiska parter runt om i 

Sverige och utanför vårt lands grän-

ser. 

 

Som en tidig julklapp har Tillväxtverket 

så här strax innan jul beviljat medel till 

Kramforskommuns Projekt Skuleber-

get – Sveriges bästa Friluftsdestinat-

ion. Med 38 miljoner som grund kom-

mer området att få en ny linbana, en 

serviceanläggning och downhill back-

ar. Men vi tror alla att detta bara är en 

början på den utveckling som är på 

gång i Skuleberget, där entreprenörer 

bara detta år har satsat närmare 10 

miljoner kronor. En satsning som 

kommer bära frukt runt hela destinat-

ionen 

 
www.hogakusten.com 
 

 
Södra Lappland 

De kommuner som ingått i Destination 

South Lapland, Åsele, Vilhelmina. 

Dorotea, Strömsund och Vilhelmina, 

har beslutat att avveckla bolaget och 

driver nu, liksom tidigare, frågorna 

som rör besöksnäringen i respektive 

kommuns turistkontor. 

www.aseleturism.se 

www.vilhelmina.se 

 

Helgeland  
Explore Helgeland med Hurtigruten. 

Det er avgjort at Helgeland får 3 an-

løpssteder fra 2021,Træna med 1 skip 

sommer og 25 anløp, Sandnessjøen 

med 2 skip vinter og 50 anløp og 

Brønnøysund med 3 skip hele året, 

dvs 100 anløp i perioden. 

Alle med en liggetid på 4-6 timer. 

Det blir 1 inkludert utflukt i hver havn, 

noe som gjør det forutsigbart for le-

verandørene og ikke minst spennende 

for utvikling av nye kvalitetsprodukter 

hele året. I tillegg skal det selges 

utflukter for alle havnene. 

 
Befaring langs Sagavegen. 

Den 8. mai hadde sagavegenfore-

ningen besøk av Fylkesråd for sam-

ferdsel i Nordland, Svein Eggesvik, 

vegsjefen i Nordland Odd Inge Bardal 

og representanter fra vegvesenet på 

Helgeland. 

Det ble foretatt en befaring av Saga-

vegen fra Hattfjelldal sentrum til 

svenskegrensen. 

Tema var utbedring av vegstandarden 

og oppfølging av skiltplanen for Saga-

vegen. 

Øyfjellet i Mosjøen 818 moh. 

Mosjøen Via ferrata Første del av Via 

ferrata - turen går langs den nedre 

delen av Helgelandstrappa.  Trappa er 

bygget i stein av sherpaer fra Nepal 

og har ca. 4.000 trinn og er en fantas-

tisk turopplevelse i seg selv. 

Via ferrataen  starter på 350 moh  og 

har endepunktet ca. 660 moh,  hvor 

du kan nyte en fantastisk utsikt over 

Mosjøen. Turen gir muligheter til å 

prøve fjellklatring i trygge omgivelser 

og uten særlige forkunnskaper. Ruten 

er klassifisert som B/C, det vil si lett til 

middels vanskelig, og er en 

spennende og artig måte å bestige 

fjellet på. 

En fin avslutning på turen er å kjøre 

den siste strekningen på turen ned, 

med Nord-Norges lengste Zipline på 

700 m. Den går over elva Vefsna og 

inn til sentrum i Mosjøen. 

 

 
Fotograf: Snorre Nicolaisen 

www.visithelgeland.com 
 

         Evenemang  
Längs Sagavägen händer i vinter o 
vår flera intressanta evenemang.  
 

Örnsköldsvik: (När inget annat anges 

är platsen Örnsköldsviks stad). 

11/1 VM-kval,isracing, Kalleshov 

motorstadion. 

http://www.hogakusten.com/
http://www.hogakusten.com/
http://www.aseleturism.se/
http://www.aseleturism.se/
http://www.vilhelmina.se/
http://www.vilhelmina.se/
http://www.visithelgeland.com/
http://www.visithelgeland.com/


6/2 Samernas nationaldag, Arkenbib-

lioteket. 

7/2 Danny Saucedo, Fjällräven center. 

8/2 Maria Lundqvist, Om att våga 

flyga. Nolaskolans aula. 

11/2 Auotamation Expo, mässa, Fjäll-

räven center. 

15/2 Orrestaare samemarknad, 

Örnsköldsviks museum. 

 

6/3 Brolle och Jack Vreswijk, Nolasko-

lans aula. 

15/3 Småstadsliv, Bredbyn. 

26/3 Purple flag/High Coast Art Festi-

val, Stadskärnan och museet. 

27-29/3Höga Kusten Ski Tour. 

 

12/4  Kyrkevent med känd artist. 

17-19/4  Isgala, konståkningsshow, 

Fjällrävencenter. 

22/4 Landskamp i ishockey Sverige-

Finland, Fjällräven center. 

23/4 Norrlands Event & Mötesmässa, 

Elite Plaza hotell. 

23-25/4 Höga Kusten Smakmässa, 

Fjällräven center. 

 

1/5 SHRA Motorshow,Masinetgaraget. 

9/5 Äldregalan, Fjällräven Cnter 

22/5 SM Dans, Fjällräven Center 

6/6 Bredbydagen, Bredbyn. 

 

5-6/7 High Coast Ultra.Löpartävling 

längs höga Kustenleden.  

14/7 Tolvtjärnsloppet, MTB cykelmara-

ton. Långviksmon. 

26-27/6 Sommarfesten, hamnfest Inre 

hamnen sjötorget. 

26-28/7  Örncupen, fotbollsturnering. 

7/7  Gratiskonsert utomhus i Strand-

parken. 

9-11/7 Ulvöregattan, segeltävling, 

Ulvön.  

 
 
Åsele:  

21-22/3 Åsele vintermarknad  

23/3 Hantverksmässa  

16-20/7 Åsele marknad  
 
Vilhelmina:  

21/12Julkonsert Vilhelmina kyrka  

kl 15 och 18. 

13-16/2 Wilhelmina Winter Weekend. 

29/2 Retro showdown Klimpfjäll 

5-12/7  Nybyggarveckan 

 

 

 

 
Fotograf: Snorre Nicolausen 

 
Helgeland  
Vefsn 

31/1-1/2  Sjøgata live musikkfestival. 

22/2  Odd Nordstoga: Konsert. 

15/3  Nordland ungekammerorkester. 

22/3  Konsert m/unge solister fra 

Helgeland.   

22-25/4  Bysprinten (showrenn). 

19-21/6 Kippermocupen 2020 – fot-

ballturnering. 

4-11/7 Festspillene Helgeland 2020 

inkl ToppeInternasjonale 

musikkfestival, Galleria kunstfestival 

og ByfestVeko. 

11/7 Byfesten 2020 i historiske 

Sjøgata. 

Hver fredag Lunsjkonsert på Kultur-

verkstedet i Sjøgata. 

 
Brönnöysund 

24-25/4 Vår i Brønnøy – vårmesse. 

19-21/6 Torghattfestivalen. 

18-21/6 Korfestivalen i Brønnøysund. 

15-18/7 Rootsfestivalen. 

21-22/8 Torghattmessa. 

 
Hattfjelldal 

28/3 Hattrennet, Hattfjelldal. 

 
Grane 

08-14/6 Granedagene, Trofors. 

Primo des.Julemarked Grane bygdet-

un 

 
Dönna 

23-26/7 Sjarkenfestivalen 

 

 

Sagavägenföreningens  
arbetsutskott 

Föreningen Sagavägen leds av ett 

arbetsutskott.  

 
Ordinarie: 

Asgeir Almås Hattfjelldal, Ordförande 

Anna Sundberg,Örnsköldsvik,vice ordf 

Tine Moby Roreng, Vefsn 

Magnar Solbakk, Bronnoy 

Maria Kristofferson, Vilhelmina 

Gerhard Sansell, Åsele 

 
Ersättare: 

Åshild Pettersen, Vefsn 

Jan Otto Fiplingdal, Grane 

Turid Faeroy, Vevelstad 

Kristoffer Park, Örnsköldsvik 

Gunilla Prång, Dikanäs 

Stig -Anders Hansson, Åsele 

 

Sagavägen online 
Sagavägen finns på Facebook och 

Instagram. Bli medlem och lägg gärna 

upp bilder från era resor längs Saga-

vägen. Vi informerar också om sådant 

som händer längs vägen. 

 

Sök med ordet ”Sagavegen” i båda 

medierna så hittar ni våra kanaler 

 

Vår hemsida jobbar vi med kontinuer-

ligt, den är sammankopplad med våra 

sociala medier. Om ni inte har egna 

Facebook och Instagram konton kan 

ni se flödena på vår hemsida. 
instagram.com/sagavegen/ 
facebook.com/sagavegen/ 

  www.sagavegen.com 
 

     GOD JUL OCH 
    GOTT NYTT ÅR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önskar 
           Sagavägenföreningen 

http://www.sagavegen.com/
http://www.sagavegen.com/

