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Bodvattnet runt 4 km
Bodvattnets naturstig går längs strandstigar,
skogsstigar, spångar, strand- och byvägar i
världsarvsområdet Kvarkens skärgård.
Längs ruttens första del fram till Bodback
finns bosättning. Bodback var ända in på
1920-talet Björköbys viktigaste fiske- och
transporthamn med cirka hundra båthus.
Från backen kan besökaren beundra vackra
grånande strandbodar och båtskjul. Från
utkikstornet Saltkaret syns landhöjningen i
form av långa och smala öar avskurna av
smala vattenområden.

Klassificering av vandringsleder: Normal
Lämplighet: Rutten passar för en dagsutflykt
för såväl nybörjare som vana vandrare, både
barn och vuxna. Början (1 km) och slutet (800 m)
av stigen lämpar sig även för exempelvis besökare
med barnvagn.
Längd: 2–3 timmar
Ruttmarkeringar: Längs rutten finns tydliga
vägvisare med blå markering i alla större
korsningar. Några mindre korsningar är
utmärkta med blåa markeringar.

3 fakta




Unescos världsarvsområde
Bodback museiområde
Mäktiga vyer från utkikstornet
Saltkaret

Ruttens början
Svedjehamns parkeringsplats
adress Björkövägen 1008
65870 Björköby (Korsholm)
Bodvattnet runt -naturstig förgrenar sig från
Björkö-Panike-leden ca 200 meter från
parkeringsplatsen.

Ruttbeskrivning
Vägen till Bodvattnets naturstig går längs en
gammal strandväg. Rutten går runt den forna
havsviken och numera glosjön Bodvattnet. Stigen
slingrar sig fram i den varierande
landhöjningsmiljön och passerar flera
moränryggar. De dominerande trädarterna för
strandområdet är al, björk, asp och en. Havtorn
växer ställvis ända nere vid stranden. Längre från
stranden övergår växtligheten i blandskog.
På området kring Svedjehamn och Bodvattnet
häckar över hundra olika fågelarter, däribland
alla måsar och tärnor som är vanliga i Finland.
Bredvid rutten finns betesmarker för
höglandsboskap.

Rutten kan vandras i träningsskor och vanliga
fritidskläder. På de steniga och rotrika partierna
är det skäl att gå långsamt och försiktigt.
Eftersom ingen avfallshantering ordnas längs
leden är det bra att ta med sig en plastpåse för
skräp. På så sätt får du enkelt med dig hem allt
du haft med dig.
Bodvattnets naturstig är den del av den längre
Björkö-Panike-leden.

Utrustning längs leden
Parkeringsplats, två torrtoaletter och infotavla
vid startpunkten, infotavlor, rastplatser, eldstad,
utkikstorn, torrtoalett för rörelsehindrade vid
leden.

Vid Bodback finns ett minnesmärke från
postrutten över Kvarken samt ryska arméns
marsch över Kvarken under 1808-09 års krig.

Service för besökare

Rastplatsen ligger vid Svartbådavattnets strand.
Nära änden av leden reser sig utkikstornet
Saltkaret drygt 20 m.ö.h. Utkikstornet besöks
årligen av cirka 25 000 personer. Från
utkikstornet ser man tydligt de långsträckta
parallella moränryggarna i riktning från nordöst
till sydväst, vilka uppstått under den senaste
istiden (DeGeer-moräner). Tillsammans bildar de
ett speciellt sjölandskap med långsträckta smala
öar omgivna av vatten. Vid tornet finns en
rastplats med torrtoaletter.

Örnboet (stuga)
Björkövägen 981
65870 Björköby
 +358 40 558 8655

I Svedjehamn finns Café Salteriet, som betjänar
besökare sommartid.

Svårighetsgrad
Bodvattnets naturstig går genom en omväxlande
terräng längs strand- och byvägar, skogs- och
strandstigar. Tack vare spångar passerar man
enkelt de fuktigaste partierna. Sträckan från
Svedjehamns parkeringsplats till Bodback är
mycket lätt att gå, likaså sträckan från
utkikstornet till parkeringsplatsen. Passagen
mellan Bodback och utkikstornet är mer
utmanande; det finns väldigt steniga och rotrika
områden och en liten höjdskillnad.
De mest svårtillgängliga partierna kan tryggt
passeras, bara man går försiktigt. Stigen är bra
skyltad. Längs naturstigen finns sammanlagt
fyra rastplatser.

Bra att veta
Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd, avgiften är
överkomlig.

Café Salteriet (öppet sommartid i maj-augusti)
Svedjehamn, Björkövägen 1008
65870 Björköby
 +358 45 148 6677

Övrig inkvartering i närregionen
Övriga caféer och restauranger i närregionen
Turistinformation
Vasaregionens turistbyrå
Rådhusgatan 30
65100 Vasa
 +358 6 325 1145
visit.vaasa (at) visitvaasa.fi
Kvarkens kundtjänst
 +358 50 346 6200
info (at) kvarken.fi
Terranova – Kvarkens naturcentrum
Museigatan 3
65100 Vasa
 +358 6 325 3800
terranova (at) vaasa.fi
Havets Hus (öppet i juni-augusti)
Replotvägen 22
65800 Replot
 +358 50 378 5988
info (at) havetshus.fi
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