
Vormforsprojektet 
 
Vormsele hembygdsförening kommer i sammarbete med Lycksele kommun att lyfta fram 
Vormforsen som ett besöksmål för rekreation och naturupplevelser. Det är frågan om tre olika 
delprojekt: 1. Ramp, 2 Trollstig och 3 Ljudstig. Länsstyrelsen och Lycksele kommun har 
beviljat finansieringen och nästa höst ska åtgärderna vara färdigställda. 
 
På föreningsmöten i Vormsele har det pratats i flera år om att det borde göras mer av 
Vormforsen som besöksmål. Forsen är kanske den mest kraftfullt dramatiska av Vindelälvens 
många forsar och samtidigt den mest lättillgängliga. Det är bara att kliva ur bilen och du står 
direkt vid forsen som faller 9 meter på en relativt kort sträcka av 500 meter. Utifrån dessa 
tankar växte Vormforsprojeketet fram under fjolåret. Samtalen resulterade i de tre idéer som 
nu kan realiseras. 
 

1. Ramp. Denna anläggs vid den nedersta rastplatsen som också är den mest besökta 
idag. Från parkeringen går en stig belagd med trätrall för att minska markslitaget och 
öka tillgängligheten för rörelsehindrade personer. Det rör sig inte om en spikrak led 
utan en vackert formad trästig, ibland smalare, ibland bredare ibland en sväng runt en 
sten. Nere vid forsen en större yta belagd med trall och med soffor och räcken. 

2. Trollstig. Vormforsen är en spännande men farlig plats för barn. Tanken är att skapa 
något spännande som inte ligger i direkt anslutning till de starka strömmarna vid 
standkanten. Stigen går mellan den nedre rastplatsen och taubemonumentet. I 
skrymslen mellan stenblocken tittar ögon fram, en jätteinsekt eller en svampstuga 
dyker plötsligt upp vid trollstigen. 

3. Ljudstig. En konstnärsgrupp som heter Ljudit med medlemmar i Umeå och Stockholm 
arbetar med tanken att det moderna samhället är förorenat med en störande ljudmatta 
som påverkar människan omedvetet men negativt. Med ljudskapande i olika former 
vill de medvetandegöra människor om ljuden och söka miljöer som kan motverka 
stressframkallande ljudmiljöer. Eftersom medlemmar i Ljudit har kontakter i 
Vormsele kläcktes idén om en ljudstig vid Vormforsen. Längs stigen på intilliggande 
Blåviksberget finns ett antal ljudstationer bestående av ljudande skulpturer och annat 
man kan lyssna på eller skapa ljud med själv. Tanken i detta projekt är att göra en 
förstudie om utformningen samt att förbereda Ljudstigen som en konventionell 
vandringsled till att börja med. 

 
Till detta projekt har Lycksele kommun bidragit med 48 200 kronor i bygdeavgiftsmedel samt 
Länsstyrelsen 70 000 kronor. Ett högre belopp hade sökts från Länsstyrelsen men tyvärr 
ströks det mest nyskapande delprojektet Ljudstig. Möjligen tyckte Länsstyrelsen att det var ett 
konstprojekt som inte passde inom ramen för de naturmiljösatsningar som de avser att stötta. 
Kommunen stöder däremot Ljudstigen och tycker det är en spännande idé så det återstår att se 
om det trots allt går att i bantad form gå vidare även med detta. 
Nu arbetar hembygdsföreningen med detaljplaneringen och till hösten kan en del av arbetet 
komma att göras av Skogstyrelsen inom ramen för ”Gröna jobb”. 
Kontaktperson om Vormforsprojektet är Örjan Holmberg orjan.holmberg@sr.se
0950 810 28 
 
Se även hemsidor om Vormforsen. Klicka på Vormsele på www.vindelalvsbyar.se   
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