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Bakgrund 

Norabygden finns i hjärtat av Höga Kusten, ett område som snabbt blivit alltmer intressant som 

besöksmål. 

Natur- och kulturvärdena har lagt grunden till ett brett friluftsliv i Höga Kusten. Friluftslivet har i sin tur 

öppnat upp för ett enormt utbud av aktiviteter, äventyr och arrangemang. Höga Kusten är i dag en erkänd 

och prisbelönt destination för just detta. 

  

Ett allt större antal besökare från exempelvis Tyskland, Finland och Nederländerna kommer varje år för 

att uppleva vandring, paddling, fiskeäventyr och andra aktiviteter.  

Många besökare kommer till Höga Kusten just för mötet med andra i en omgivning som speglar de egna 

värderingarna kring bemötande och naturhänsyn. 

 

Förutom de internationella besöken är friluftsliv intressant för boende och besökare från närområdet. Att 

skapa möjligheter att upptäcka naturen är att ge möjligheter till att stärka sin hälsa, genom rörelse, 

avkoppling och nedvarvning. 

 

Fler besökare ställer högre krav på anläggningar och information, ex vis att det ska finnas fungerande 

toalettlösningar, skyltning, rastplatser mm.  

 

Höga Kusten leden går genom Norabygden, leden i sig är en god besöksanledning. Dessutom finns 

mycket annat intressant som lockar till att upptäcka mer och idka friluftsliv. Nora är en gammal 

jordbruksbygd, en av de äldsta församlingarna i Ångermanland. Här har funnits människor i 5000 år som 

hela tiden flyttat sina bosättningar till de nya stränder som kommit fram som en effekt av landhöjningen. 

Nora är fylld av historiska lämningar, allt ifrån istidens märken med den efterföljande landhöjningen som 

pågår än idag, t ex de rullstensåsar eller klapperstensfält, s k ‘stenmalar’ som finns här och var. Andra 

exempel är de många gravrösen från forntiden som kan ses, ex vis bakom Torroms-skolan. 

I senare tid fanns ett så kallat ”sockenhjon”, Erik Daniels 1825-1891. Han levde ensam och fattig, med 

olika kojor i skogen som han bodde i. Han fick mat och på vintern plats att sova genom att göra tjänster 

hos bönderna. Rester av hans kojor finns kvar längs Erik-Daniels-leden. 

 

Genomförande och erfarenheter 

Arbetet har bedrivits genom Noramacken ekonomisk förening, som samlar ett stort antal föreningar som 

är verksamma i Norabygden i ett gemensamt paraply. Föreningen driver macken och i styrelsen finns 

representanter för de olika föreningarna. Styrelseledamöterna har tagit med sig såväl information som 

frågeställningar för diskussion och dialog. 

Den ideella kraften är stark i Norabygden vilket även varit fallet i denna förstudie, då ett stort 

engagemang visats i att ta fram underlag och behov. Medverkande föreningar har lagt fram förslag som 

de i sin tur har utarbetat i sina respektive föreningar. Från detta har Noramacken gått vidare med att 

utarbeta konkreta planer med budgeterade kostnader för respektive målpunkt. Rent praktiskt har arbetet 

utförts i en kombination av projektledning och ideella som arbetat med kartläggning, dokumentation samt 

att ta fram förslag till åtgärder för att utveckla friluftslivet i samklang med Norabygdens natur- och 

kulturvärden. 
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En såväl betydande som viktig del i arbetet har varit att diskutera skötsel- och finansieringsfrågor, detta 

för att säkra driften fortsättningsvis. Ett arbete som är påbörjat och kommer att fortsätta även efter att 

förstudien är avslutad. 

15 maj genomfördes ett studiebesök i Umeå där projektledning och ideella fick information kring 

reservatsbildningar på grund av Botniabanan samt den stiftelse som bildades för drift av reservatet. 

Vidare har möten hållits med Kramfors kommun samt Länsstyrelsen Västernorrland, då vissa åtgärder 

anses behöva större insatser och dialog om hur detta skulle gå till behövde utredas. 

LONA-dagen hölls den 24 augusti med målgrupp förskolebarn, se bifogad länk. Temat för dagen var 

Kretslopp; vatten, växter och binas roll i naturen. 

https://norabygden.com/2018/08/26/norabygden-firar-naturvardens-dag/ 

 

Aktörer och samverkan 

 

Noramacken ek för har varit drivande i arbetet i nära samarbete med föreningslivet i området. 

 

 

  

https://norabygden.com/2018/08/26/norabygden-firar-naturvardens-dag/
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Åtgärd 1 Kartläggning och inventering av natur- och kulturmiljömål 

 

A. Vikmunsberget 

Bakgrund  

I området finns tre gravrösen, samt Erik Daniels leden som även ansluter till Höga Kusten leden. I 

närheten till gravrösena finns både en järnålders- och en bronsåldersgrav, något som ses som tämligen 

unikt. Det har både ett historiskt och ett turistiskt värde.  

Problem i dagsläget: 

Det saknas information och vägvisning för att hitta till dessa intressanta leder och platser. Några platser 

längs leden är periodvis mycket blöta, vilket försvårar vandringen. Det behöver röjas sly både vid 

utsiktsgläntor och längs stigarna. Bänkbord att sitta och vila och inta sin medhavda matsäck saknas. 

Behov för att få en fungerande målpunkt: 

För att besökare ska hitta till dessa intressanta mål behövs följande: 

- Informationstavlor på Vikmunsberget 

- Vägvisning till utsiktspunkten, till Erik Daniels leden samt till Höga Kusten leden 

- Röjning av stigar från Edsviken till Vikmunsberget 

- Röjning av utsiktsgläntor 

- Bord och bänkar på utsiktsplatsen 

- Spänger för att komma över vissa blöta ställen (ca 10 meter) 

Budget:  

2 st informationstavlor x 2.500:-   5.000:- 

Material: virke, fästdetaljer, skruv mm  4.500:-   

1 st Bänkbord a 2.500 kr    2.500:-  

Snickeriarbeten för ovanstående 500kr/t x 16 tim  8.000:- 

Röjning av stigar från Edsviken till Vikmunsberget samt  

i utsiktsgläntor behövs, ca 800 m  

Ideell tid för infotavlor, röjning mm 40 tim a 200 kr 8.000: -    

Spänger vid blöta ställen 10 m, 200 kr per meter  2.000:- 

Ideell tid 20 tim för spänger vid blöta ställen 10 m 200:- 2.000: -  

Summa 22 tkr + ideell 10 tkr 

Nora Hembygdsförening har hand om Erik Daniels leden där även Vikmunsberget ingår. 
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Vikmunsberget 

 

B Valkallen 

Bakgrund: 

Valkallen är en utsiktsplats längs Höga Kusten-leden. Den ligger 240 m ö h med storslagen utsikt över 

Ångermanälvens mynning, Högakustenbron, Hemsön och naturreservatet Storön. 

 

Det finns två stigar som leder upp på berget, en på varje sida av berget. Den ena fungerar som skoterled 

vintertid. Båda stigarna ansluter till Höga Kusten-leden, man kan gå upp på ena sidan och fortsätta 

vandringen längs leden på den andra. 

De besvärligaste bitarna efter västra stigen är försedda med trappor. 

Problem i dagsläget: 

Det saknas en väl fungerande toalettlösning. Idag finns ett torrdass med tunna som behöver tömmas 

regelbundet. Dasset är byggt för en mindre tunna som behöver tömmas varje vecka. Under sommaren 

2018 har på prov en större tunna ställts in som då endast behövt tömmas tre gånger. Denna lösning är 

dock provisorisk, då tunnan egentligen inte ryms. Den har ställts lutande denna sommar, vilket fungerat 

hjälpligt för att testa.  

Informationstavlor behöver renoveras och uppdateras med aktuell information. Det finns ett bänkbord 

som är fungerande samt två bänkbord som har ruttnat. Stugan som ligger vackert på toppen har behov av 

renovering. De fyra bottenstockarna behöver bytas då de är ruttna. För att komma åt bottenstockarna 

behöver befintligt golv tas loss och lyftas ut. 

För att kunna transportera upp material kan det vara aktuellt att använda helikopter, alternativt att frakta 

med snöskoter vintertid. Att använda fyrhjuling kan fungera men den sista biten är det oländigt så då är 

det nödvändigt att bära ca 200 meter. 

Behov för att få en fungerande målpunkt: 

Toalettlösning – för att den större tunnan ska få plats behöver själva toaletten byggas om, sitsen höjas ca 

20 cm samt att ett steg invändigt behöver byggas till. Snickare lejs in. 
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Två nya informationstavlor med uppdaterad information införskaffas.  

Två nya bänkbord köps och fraktas upp. 

Stugans golv tas loss och lyfts ut. Fyra nya bottenstockar tas fram genom ideella insatser, där ingår att 

välja ut rätt träd, fälla, köra fram, såga till och hyvla. Närmaste hyvleri som kan klara detta finns i 

Sidensjö. Allt detta görs ideellt. Två snickare anlitas för arbetet med att lyfta befintligt golv, palla upp 

stugan, ta ut bottenstockarna och passa in de nya samt att befintligt golv läggs in igen. 

Budget: 

Material till stuga samt toalett  10.000 

Snickare ombyggnad toalett, 8 tim x 500:-   4.000 

Snickare renovering stugan, 72 tim x 500:- 36.000 

Bänkbord, 2 st x 2.500:-     5.000 

Ideellt arbete 200 tim x 200:-  40.000 

Summa 55 tkr + ideellt 40 tkr 

 

Lövviks BIF har hand om Valkallen. 

 

 Valkallen 

 

C. Holsklippen  

Bakgrund: 

Holsklippen – 226 m ö h är en fin utsiktsplats i Nora där man kan se nästan hela socknen med öar och 

fjärdar i det klippiga kustbandet. Alldeles i närheten ligger 2 st ”Erik-Daniel’s-kojor” och det finns en led 

som är skyltad med orangefärgade käppar som visar vägen till dem.  

Holsklippen är lätt att ta sig till då det är nära från E4, en avtagsväg finns mellan Folkja och Skog, 

varifrån det finns två alternativa stigar upp på toppen. Den korta och branta stigen är ca 1 km, den längre 

som även fungerar som skoterled vintertid är ca 3 km. 

Uppe på Holsklippen finns en toppstuga med viss utrustning, där vandrare kan stanna till och göra eld i 

kaminen för att värma sig själva, koka kaffe eller grilla sitt medhavda. Ved finns i vedbod, den 

tillhandahålls av Skoterklubben Höga Kusten. Det finns även ett torrdass, som är i behov av renovering. 

Det finns även en grillring utomhus. 
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Problem i dagsläget 

För att hitta till Holsklippen behövs skyltning som visar vägen. För att höja värdet på målpunkten är 

information om Höga Kusten och platsens historia viktig, något som saknas i nuläget. Fungerande 

toalettlösning saknas, något som är extra viktigt då stugan ofta används vintertid, av skoteråkare m fl. 

Behov för att få en fungerande målpunkt: 

Då stugan ofta används på vintern av skoteråkare m fl finns behov av en fungerande toalettlösning. 

Skyltning med information samt två st bänkbord. 

Budget: 

Biologisk toalett/mulltoa inkl. installationsarbete  50 000: - 

Bänkbord två stycken á 2500: - med transport    5 000:- 

Snickeriarb för ovanstående, 500:- inkl. moms  40 t  20 000:- 

Informationstavla        2 500:- 

Ideellt arbete för ovanstående   (100 t a 200 kr)  20 000: - 

summa 77.5 tkr + ideellt 20 tkr 

Höga Kustens Skoterklubb är föreningen som ansvarar för stugan. 

 

 

 Holsklippsstugan 
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 Kamin inne i stugan 

 

D. Nipstugan  

Bakgrund 

Nipstugan beskrivs i broschyrer och böcker inom vandringsturism som förslag på en avstickare från Höga 

Kusten leden. Stugan ligger 150 m från Högakusten leden, samt har lika långt till Erik Daniels leden. 

Antalet besökare har ökar mycket snabbt, både vad gäller leden och stugan. Stugan används ofta för 

övernattning av vandrare och rekommenderas i turistinformation, trots att den inte på långa vägar är 

dimensionerad för det stora antalet besökare. Stugan är spartanskt inredd med mycket detaljer från 50-

talet. Detta är något som många besökare upplever som positivt och charmigt. Det finns en öppen eldstad 

inne i stugan, samt en eldstad utomhus. 

Problem i dagsläget 

De många besökarna märks tydligast vad gäller toalettlösning som inte alls räcker till för behoven. För 

närvarande finns en separett och Östbygdens Byförening har under sommaren 2018 tvingats tömma den 

ett flertal tillfällen. Området består till stor del av klippor och stenar, vilket gör det omöjligt att gräva ned 

avfallet från dasset – detta måste fraktas bort. Städning och skötsel av stugan utförs var fjortonde dag av 

ideella krafter från byn. 

Vad gäller eldning var det totalförbud mot att elda och grilla en lång period sommaren 2018 pga torka och 

brandrisk. Eldstaden utomhus fick alltså inte användas, och den som finns inomhus är en öppen spis med 

låg verkningsgrad och begränsade användningsmöjligheter. Skorstenen är i behov av renovering. 

Det saknas även bänkbord att sitta vid utomhus, samt informationstavlor med kartor och upplysningar om 

natur- och kulturvärden i närområdet.  

Behov för att få en fungerande målpunkt: 

Fungerande toalettlösning är nödvändig, och för att skapa en hållbar och lättskött anläggning är mulltoa 

det bästa alternativet. Bänkbord behöver installeras. Renovering av stugan och eldstad behövs. Aktuella 

informationstavlor och hänvisningsskyltar behöver installeras. 
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Budget: 

Biologisk toalett/mulltoa inkl installationsarbete  63 000:- 

Inköp och installation av kamin    20 000:- 

Renovering av skorsten     10 000:-  

Snickeriarbete för nya toan mm 40 tim x 500:-  20.000:- 

Bänkbord tre stycken á 2500:- med transport   7 500:- 

Informationstavlor en á 2 500:-    2 500:- 

Ideellt arbete, 263 tim x 200 kr   52.600:- 

Summa 123 tkr + ideell 52,6 tkr 

   

Östbygdens byförening ansvarar för Nipstugan 

 

Nipstugan 

 

 

E. Sälje fäbodar 

Bakgrund: 

Sälje fäbodar hör till byn Ramsta, en av mycket få kustnära fäbodvallar som finns bevarade idag. 

Det är alltså ett intressant kulturarv, stugorna som är välbevarade är i privat ägo och fäbodvallen 

ligger i föreningsdrift. På somrarna arrangeras olika aktiviteter i denna fina miljö. Fäbodvallen har 

plats för bilar att parkera, och Erik Daniels-leden finns i direkt anslutning hit. 

 

Problem i dagsläget: 

Den yta som används som parkeringsyta är gropig vilket ger besvär för både bilar och människor. 

Det saknas bord att sitta vid för dem som har med sig kaffe o dyl. 

 

Behov för att skapa en fungerande målpunkt: 

Grus till parkeringsytan som är ca 400 m2, material som kan läggas på och fylla ut ojämnheterna. 

Två bänkbord som ger möjlighet för besökare att sitta ned och njuta av kulturarvet. 

Informationstavla som ger en ökad förståelse och kunskap om kulturarvet. 
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Budget: 

Grus 0-20 mm 40 m3  12.500:- 

Maskinarbete med hjullastare, 8 tim x 750:- 6.000:- 

Informationstavla   2.500:- 

Två st bänkbord x 2.500:-   5.000:- 

Ideellt arbete 90 tim x 200:-  18.000:- 

Summa: 26 tkr + ideellt 18 tkr 

 

Ramsta Byförening har ansvar för Sälje fäbodar 

 

 Sälje Fäbodar 

 

F. Berghamn 

 

Bakgrund 

Berghamn är ett gammalt fiskeläge med en väl skyddad hamn längst ute vid kustbandet. 

Fiskelägen längs Ångermanlands kust grundades under 1500-talet och Gävlefiskarna hade bl.a. 

Berghamn som en fast fiskehamn under sommaren. Ovanför den gamla ångbåtskajen (nuvarande 

gästhamnen) ligger Berghamns kapell som byggdes med hjälp av Gävlefiskarna under 1750-talet. 

Under 1800-talet avtog betydelsen av Gävlefisket, och det blev då de bofasta som fortsatte med 

fisket. 

 

För närvarande finns 10 hushåll med ca 25 fastboende, ett antal som mer än fördubblas 

sommartid. Dessutom kommer många tillfälliga besökare med såväl båt, husbil som bil för att titta 

på kapellet, strosa och njuta av att sitta på klipporna. Det finns en stig som leder upp på berget och 

den promenaden belönas med fantastisk utsikt. Det finns en del sittplatser och en enkel grillplats. 

Även på berget ovanför bastun har man en fantastisk utsikt.  

 

Problem i dagsläget 

För alla som har begränsad rörlighet – rullatorer, barnvagnar, rullstolar mm – är det svårt att ta sig 

fram till stranden från parkeringen pga den ojämna marken. Det finns behov av att ta bort stenar 

samt jämna ut med grus eller jord för att skapa plan mark och framkomlighet. 

Den befintliga grillplatsen är nedsliten och behöver förnyas för säkerhet och trygghet. 

https://berghamn.wordpress.com/gasthamnen/
https://berghamn.wordpress.com/berghamns-kapell/
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De befintliga bänkborden är slitna och behöver bytas ut, det finns även behov av två bänkar på 

utsiktsplatsen ovanför bastun. En rastplats på väg ut mot klipporna används också som grillplats, 

men behöver förnyas för säkerhet och trygghet med tanke på skogen runt omkring. 

Det är Berghamns fiskehamnsförening som genom ideellt arbete driver gästhamnen med 

tillhörande servicebyggnad. Det skulle vara en fördel att kunna visa upp fiskelägets historia 

genom att sätta upp en mindre gistvall och restaurera nätkokare och rök som finns kvar.  

Behov för att skapa en fungerande målpunkt: 

Material för att jämna ut marken, ca 40 m3 samt arbete för att ta bort större stenar vilket skapar 

ökad tillgänglighet. För säkerhet och trygghet behöver en grill/eldplats muras och iordningställas. 

Sex nya bänkbord behövs för att ge plats till besökare. Besöksvärdet höjs genom att återskapa den 

gamla miljön med gistvall, nätkokare och rök. 

 

Budget  

Nya bänkbord 6 st a 2,5 tkr   15.000: -  

Eldplats vid stig ut mot klipporna ev. murad    4.500:-  

Maskinarbeten för parkering hjullastare ca 8 t 750 kr /t   6.000:- 

Material 0-20 ca 40 m3   12.500:-  

Sätta upp mindre Gistvall ideell tid a 200 kr/t 65 tim  13.000:-  

Rusta upp nätkokare och rök Ideell tid a 200 kr/t. 50 tim 10.000:- 

Summa 38 tkr + ideell 23 tkr 

Berghamns fiskehamnsförening 

 

Berghamn 

 

 

G. Fjärdbotten 

 

Bakgrund: 

Längst in i Norafjärden finns Fjärdbotten, en gammal fäbodvall samt en enklare gästhamn. Det finns inget 

tydligt svar på när fäbodvallen togs i bruk, men en inskription i ett av kokhusen visar 1790-talet. 

Förmodligen började den användas betydligt tidigare och epoken avslutades i början av 1920-talet. 

Lagårdarna som användes sommartid jämnades med marken när fäboddriften avslutades, däremot var 



  

12 
 

kokhusen rejält byggda och några av dem står fortfarande kvar. Kramfors kommun är numera ägare, 

fäbodvallen överläts när det blev svårare att hålla det hela i skick. 

Fjärdbotten är även en gästhamn som sköts av Lövviks Byförening. Möjlighet till övernattning finns  

fäbostugan. Fjärdbotten har även grillplats, toalett och två kallkällor (görs ingen provtagning på vattnet).  

Problem i dagsläget 

Den toalettlösning som finns idag är i stort behov av renovering. Det finns även en gärdsgård som 

behöver renoveras. För att tillgängliggöra såväl för besökare som för dem som sköter om det finns behov 

av att fylla och jämna ut med jord/grus. 

Behov för att skapa en fungerande målpunkt: 

Toaletten behöver renoveras och rustas, likaså befintlig gärdsgård. Material behöver köpas in och läggas 

ut för att skapa tillgänglighet. 

Budget:  

Renovering toalett  20.000:- 

Renovering gärdsgård  35.000:- 

Grus/jord   25.000:- 

Ideellt arbete   10.000:- 

Summa 80 tkr + ideell 10 tkr 

  Skyltning vid Fjärdbotten 

 

 

Samtliga dessa ovan beskrivna målpunkter ingår i den ansökan som gått in till LONA hösten 

2018. Vidare har andra områden varit föremål för kartläggning och inventering, vilka beskrivs i 

nästa kapitel.  
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Andra områden som ingår i förstudien 
 

Storön 

Bakgrund 

Ett av Världsarvet Höga Kustens mest intressanta geologiska bildningar är den branta och mäktiga 

Storön. Här finns varierande bergsformationer från flera olika perioder i jordens historia och möjlighet att 

se hur is och havets vågor påverkar dem. Stigar leder dig runt på ön och det finns en stuga att övernatta i. 

Ön är ett utpekat besöksmål i världsarvet av Västernorrlands länsstyrelse. 

Hela Storön är naturreservat sedan 1970, med syfte att skydda området med sitt stora naturvetenskapligt 

värde, samt att ön även är ett intressant och naturskönt strövområde. Den karga yttersidans stora 

klapperfält och sydspetsens branta fantasieggande klippstup är verkligen sevärda. Resterna av det forna 

fiskeläget vid Gammhamnen, gistvallarnas torrängsflora, Hamnhålet och gammelskogen öster om Insjön 

visar olika sidor av öns historia och natur. 

Vid Storöns sydspets finns en dramatisk berggrund med cirka 40 meter höga, brant stupande, terrasserade 

klippor av diabas som är en mörk stenart som bildats av magma som stelnat ovanför jordskorpan och 

sandsten. De har formats av årmiljonernas vittring och bildar fascinerande abstrakta formationer och 

skulpturer även kallade reliefer. I solspel och skuggor träder Storögubben och andra väsen fram bland 

klipporna. Liknande bildningar finns även vid Halsen och Halsudden, om än i blygsammare format. 

Landhöjningen har haft stor betydelse för öns historia. Under medeltiden hade fiskarna här en skyddad 

vik med en smal passage ut till havet. Redan under 1700-talets början hade dock passagen blivit märkbart 

grundare på grund av landhöjningen. Varje år efter islossningen samlades fiskarna för att rensa ut sten ur 

passagen. På 1870-talet fick man ge upp kampen och fiskeläget övergavs.  

Till Storön (ca 300 ha) kommer du endast med båt. Ön ägs av privatpersoner genom Storöbolaget (enkelt 

bolag). Tidigare fanns det möjlighet för större grupper att besöka Storön via turbåtstrafik från Hörsångs 

camping. För att fler ska kunna komma till Storön finns stora behov av nyinvesteringar och renoveringar 

vad gäller infrastrukturen.  

Problem i dagsläget 

Bryggan i Nyhamnen som är nödvändig för att kunna besöka Storön ligger på en plats med stor påverkan 

av is, väder och vind. För ett antal år sedan gjordes en ny konstruktion, bryggan är numera förankrad i 

klipporna. Den är i två delar, den yttre vinschas upp varje höst och läggs upp på den inre delen. Denna 

metod skapar en annan hållbarhet vilket är mycket positivt. Däremot har reglar och golv fortfarande 

utsatts för hård belastning och är nu i stort behov av renovering. Reglar och golv behöver bytas ut och 

ersättas med nytt material. 

Sjöboden är den sista kvarvarande byggnaden från den historiska tiden med det fiske som var så 

betydelsefullt. Denna sjöbod har utsatts för en tidigare renovering som inte tagit hänsyn till ursprung och 

historia. Det är nödvändigt att återställa huset till att återigen spegla gångna tider, både utvändigt och 

invändigt. Samtidigt ska sjöboden kunna härbärgera gäster, både på dagen och natten. På ett noggrant och 

hänsynsfullt renovera sjöboden så att den både visar historian och fungerar väl för dagens besökare, med 

god tillgänglighet. 
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Behov: 

Det finns en led mellan Nyhamnen och Gammhamnen som har behov av röjning och skyltning för att ge 

god information. 

Restaurera bryggan i Nyhamnen för båttrafiken, skapa en toalettlösning som fungerar i naturreservatet 

samt återställa den led som finns på ön. 

Renovera den historiska sjöboden vid Nyhamnen; en överloppsbyggnad från tiden med fiske på ön. 

Sjöboden ska kunna användas/bokas av allmänheten för övernattning vid besök. 

Noramacken ekonomisk förening har under samma tid som förstudien pågått lämnat in ansökningar i 

landsbygdsprogrammet som syftar till att skapa tillgänglighet och öka attraktionskraften för Storön. 

 

Budget Storön brygga mm 

Projektledning och administration  100 tkr 

Snickeriarbeten på bryggan  110 tkr 

Svetsarbeten på bryggan   70 tkr 

Torrdass    60 tkr 

Tillgängliggöra leden, röjning mm  35 tkr 

Skyltning och information leden  25 tkr 

Summa    400 tkr 

 

Budget Sjöboden på Storön 

Restaurering Sjöboden   450 tkr 

Projektledning och administration  150 tkr 

Summa    600 tkr 

 

Skiringen 

Bakgrund  

Skiringen är en sjö som ingår i Nätraån – Ångermanälvens kustområde. Den är 28 ha stor och som mest 

12,3 meter djup. Den har ett uppskattat kallkällvatten och goda möjligheter till fiske, då yngel sätts in 

varje år. Harr, röding och öring har fångats vid provfiske. 

Runt Skiringen finns fina promenad- och vandringsmöjligheter, och ideella krafter brukar vintertid köra 

upp skidspår för allmänheten att nyttja. 

Fiskekort säljs. 

Problem i nuläget 

För att ta sig ned till vattnet finns i dagsläget en väg som fungerar bra för traktorer och eventuellt kan 

fungera för bilar då det är gynnsamma förhållanden. Denna så kallade ”åkerväg” är ca 600 meter lång, 

och behöver fyllas och planas ut för att fungera med säkerhet för bilar.  

Vid vattnet saknas även parkeringsplatser, detta behövs för dem som har svårare att ta sig fram, 

framförallt rullstolsburna men även äldre med rullator o dyl. 
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Toalettlösning saknas. 

Fungerande brygga saknas. 

Den nuvarande grillplatsen är inte tillgänglig då det finns fyra fasta bänkar som innesluter eldstaden. 

Behov för att få en fungerande målpunkt: 

Vägen om 600 meter behöver åtgärdas med fyllning samt att parkeringsyta skapas för 2-4 

bilar/minibussar. 

Utjämning vid vattnet behövs för att det ska vara framkomligt och tillgängligt för alla. 

Toalettlösning som är tillgänglig även för dem som är rullstolsburna behöver byggas i anslutning till 

parkeringsytan. 

En brygga som ger möjlighet för rullstolsburna att fiska. 

I förstudien har två olika förslag tagits fram, dels att göra en pontonbrygga som också kan fungera som 

flotte. Den kan då utrustas med en elmotor som ger möjlighet att förflytta sig på sjön för att komma åt att 

fiska på fler platser i sjön. 

Det andra alternativet är att bygga bryggor på fler platser för att tillgängliggöra fisket, men det skulle 

kräva betydligt större investeringar.  

Befintlig grillplats kan tillgängliggöras genom att höja den något samt att dra en bänk åt sidan, detta 

skulle göra den åtkomlig även för de som är rullstolsburna.  

Överenskommelse behöver tas fram och skrivas med fiskevårdsföreningen som reglerar nyttjande, 

byggnationer och finansiering. 

 

Skiringens Fiskevårdsområde 

Åtgärder: 

Budgetkostnad: 

Vägåtgärder 600 m, maskinarbeten och grusning   105 000:- 

Grus 0-20 kross, 1 lass per 100 meter för att det ska bli plant 

Eldplats med sittytor       17 500:- 

Pontonbrygga med flotte - handikappanpassad   100 000:- 

Utedass (handikappanpassat)      23 000:- 

Total summa:     245 500:- 
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Bild på tänkbar pontonbrygga 2 x 8 m, anpassad för rullstol Bild på tänkbar flotte med motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvmarin.com/gal_59_2.htm
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Träffpunkt Nora 

Bakgrund 

Norabygden arbetar aktivt med att utveckla Träffpunkt Nora - ett servicenav i bygden. En satsning som 

hittills har resulterat i en ICA-butik och en byamack. I nära anslutning till livsmedelsbutiken och macken 

ligger Församlingsgården. Kramfors pastorat äger lokalen som har använts både som kontor för 

församlingen och som mötes-/samlingslokal. Att den är aktuell i LONA-arbetet beror på närheten till 

Sursundet mm och det myckna fågellivet. En separat utredning om fågellivet har gjorts av Tomas Birkö, 

vilken bifogas. 

I den bifogade filen finns information om Sursundet, Salomsholmen och Grötom, de tillgångar som finns 

samt vad som behöver åtgärdas för att skapa tillgänglighet och åtkomst till att studera såväl fåglar som 

annat intressant i naturen. Närheten till Torromskolan (förskola) ger goda möjligheter att ge eleverna ökad 

kunskap om naturens värden genom studier på plats. 

 

Sursundet 

Som beskrivs i den bifogade utredningen är Sursundet en artrik plats med gott om häckande och rastande 

fåglar. För att göra fågellivet tillgängligt för alla är församlingshemmet en utmärkt möjlighet för att 

tillskapa ett utkikstorn. Detta skulle göras genom att bygga en platå/balkong på utsidan med tillhörande 

hiss. En investering som minskar behovet av insatser i direkt anslutning till Sursundet, vilket bedöms som 

positivt med hänsyn till områdets naturvärden.  

Röjning av sly behöver göras med jämna mellanrum, förslagsvis vart 5:e år för att hålla sikten fri. 

Fågelskådningsaltan vid församlingsgården.  
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Budgetkostnad:  

Altan i två plan    320.000:- 

Hiss och hisschakt    450.000:- 

Summa     770.000:- 

 

Salomsholmen 

Bakgrund 

Salomsholmen ligger inom Saloms by. Vid lagaskiftes förrättningen 1864 blev marken samfälld. Vid 

mitten av 1930-talet kom den första bron till, då vägen till kyrkan förkortades för dem som bodde på 

andra sidan. Förutom att förkorta vägen gjorde bron holmen mer attraktiv och lättillgänglig för fiske, bad 

och samvaro. Bron renoverades senast i mitten av 1990-talet, samtidigt skapades en grillplats, ett 

vindskydd och en flytbrygga framför badhällan. Grovfyllning med material skapade även tillgänglig väg 

och vändplats. 

Det berörda området sköts genom delägarförvaltning, det finns alltså ingen förening utan vid åtgärder ska 

alla markägare skriva under avtal. På senare tid har tillkommit nya markägare som behöver vidtalas och 

finnas med vid avtalsskrivning. 

Problem i dagsläget 

Den gamla gångbron har varit med länge, men är inte i brukbart skick längre, vilket innebär att 

Salomsholmen inte är tillgänglig för besökare. 

Det saknas även toalettlösning, grillplats och brygga som kan tillgängliggöra fiskemöjligheterna. 

För att komma till Salomsholmen skulle en gångväg behöva ordnas, det som gjordes på 1990-talet är inte 

längre tillgängligt, framförallt inte för den som tar sig med rullstol eller liknande. Den tänkta gångvägen 

är 1.250 meter lång och går från församlingsgården till bron. 

Behov för att skapa fungerande målpunkt 

Här behövs det göras i ordning parkering och iordningställa vägen ner till vattnet så att alla kan ta sig dit. 

Bron över till Salomsholmen behöver restaureras alternativt rivas och bygga ny. Bron ska vara tillräckligt 

hög för att man ska kunna ta sig under med flotte och båt.  

Göra i ordning grillplatserna och bygga ett nytt utedass som anpassas, markbereda så att man tar sig ner 

till vattnet med tex rullstol och där göra en brygga, här ska man också kunna lägga till med flotten.  

Åtgärder: 

Gångbro inkl. landfästen      480 000:- 

Eldplats med sittytor       17 500:- 

Fiskebrygga ca 2*8 m        40 000:- 

Utedass (handikappanpassat)      23 000:- 

Gångväg ca 2m*1 250 med trummor och ytskikt för rullstol.   225 000:-  

Total summa:     785 500:- 
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Gamla bron, avstängd    Befintligt dass, ej handikappanpassat   Befintlig grillplats, ej handikappanpassad   

   
Ritning på ny bro vid Salomsholmen 

    

Grötom 

Ytterligare en observationspunkt för fåglar är det grunda området av Norasundet vid Grötom. Här fanns 

tidigare en lada i åkerkanten från vilken man fick god överblick över fågellivet i Norasundet. Den är 

försvunnen idag. En äldre körväg leder ner till åkerkanten och här skulle en parkering för ett par bilar 

behöva göras och en observationspunkt över fågellivet arrangeras antingen längst upp vid åkerkanten eller 
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upp vid vägen/krönet. Idag har det vuxit upp en lövbård vid strandkanten. För att få en bättre överblick 

över denna del av Norasundet behöver en del gallring av strandskogen göras. Det bästa vore att kunna 

beta strandområdet här så att inte sly växer upp igen men det förutsätter att det finns djurägare som har 

djur som är lämpliga för detta. Det kan undersökas i den kommande ansökan.  

 

Åtgärder  

Iordningställande av en parkeringsplats för ett par bilar samt röjning av observationsplats och 

gallring/röjning av strandskog mot Norasundets grunda parti. Även här kan en informationsskylt sättas 

upp.  

 

Noraparken  

Noraparken ligger i nära anslutning till församlingshemmet. Noraparken med utescen byggdes i mitten av 

1990-talet och har årligen publika arrangemang. Den fungerar som samlingsplats för boende och 

besökare. Scenen används sommartid då olika evenemang genomförs av föreningslivet. Närheten till 

församlingshemmet är en fördel, och det skulle kunna skapas än större användning och tillgänglighet 

genom att erbjuda handikappanpassad toalett samt även möjlighet att duscha och byta om. 

Föreningslivet har behov av en lokal för möten och träffar och en idé är att flytta in Noraparkens scen 

vintertid och använda församlingshemmet för att göra Torrom mer levande året om.  

För att kunna göra området med vattnet mer tillgängligt för yngre barn och för handikappade behövs 

investeringar i infrastruktur.  

Markägare är Kramfors Kommun.  

Förslag på åtgärder för att skapa trygghet och tillgänglighet runt Noraparken är ett staket ner mot vattnet, 

en parkering, en fast brygga och en flotte/brygga som med motor skulle kunna möjliggöra fiske, titta på 

djurlivet eller bara göra en utflykt.  

Vidare finns närheten till Torromskolan med idrottshall, elljuspår och hockeyplan samt en fotbollsplan i 

Hol. Det finns bra förutsättningar för att knyta ihop och använda dessa på ett bra sätt, tex läger och olika 

event. 

Åtgärder: Budgetkostnader 

Inramning av grönområdet med bandfasthage eller annat ca 200 m.  120 000:- 

Brygga med flotte vid sundet och ån, Hcp anpassad för   100 000:- 

Parkeringsytor ca 500 m2, grusning och planering.         45 000:-  

Rullstolsanpassad nerfart från parkering till vattnet, ca 80m      16 000:- 

Total summa:      281 000:- 
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Norasundet med inritad handikappanpassad gångväg Noraparken-Salomsholmen 



  

22 
 

        

Ny inramning t ex bandfasthage  Noraparken 

    

 

Översiktsbild Sursundet 

 

Informationsinsatser  

 

För mer information, se rapport från Tarsiger natur. 

 

Kostnadsberäkning 

Framtagning av information med text, karta och foton och layout, 12 timmars arbete  

11 250:- 

Kostnader för bildrättigheter      6 250:- 

Tryckande av fyra skyltar = 1 080 kr/skylt x 4 skyltar.    5 400:- 

Summa     22.900:- 
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Åtgärd 2 LONA dag 

LONA dagen hölls som planerat fredagen den 24 augusti. Den genomfördes som en temadag för 

förskolan på församlingsgården idag med temat KRETSLOPP. 

Lennart Ramström hälsade alla välkomna. Anna Palmbo Bergman från Umeå Marina Forskningscentrum 

berättade om livet i havet. En kort film om de minsta invånarna i havet, plankton, blev mycket 

uppskattad. Sedan fanns akvarier med skorv (Norabygdens sigill!) och alger, samt ett dataspel där alla 

kunde prova att äta sig uppåt i näringsväven - från plankton upp till fisk. 

Birgitta Edholm från Honungsbutiken hade med sig levande bin och visade och berättade om vägen från 

bi till honung. Hon hade sedan med sig goda mackor som avåts ute i Noraparken, där förskolebarnen fick 

leka. Som avslutning fick vi också smaka på fantastiskt god honungsglass! 

 

  

Levande bin   Samling med några av barnen 

Akvarium 
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Åtgärd 4 Framtagning av plan 

Planering för fortsatt arbete som skapar förutsättningar för det långsiktigt hållbara nyttjandet och 

tillgängliggörandet av Norabygdens natur- och kulturvärden har varit en viktig del i förstudien. Arbetet 

har bestått både av att kartlägga nuläget och vilka behov som föreligger, ta fram kostnadsberäkningar 

samt förslag på genomförande. För att kunna genomföra de olika insatserna ingår även ideellt arbete 

vilket har överenskommits med de berörda föreningarna. 

LONA – ansökan 2018 

En ansökan till LONA gick in hösten 2018 gällande följande målpunkter: 

A. Vikmunsberget 

B. Valkallen 

C. Holsklippen 

D. Nipstugan 

E. Sälje fäbodar 

F. Berghamn  

G. Fjärdbotten  

LONA – ansökan 2019 

Skiringen fiskevårdsområde planeras att gå in med ansökan till LONA hösten 2019. 

Länsstyrelsen Västernorrland – ansökan sommaren 2018 

Storön har behov av åtgärder för såväl brygga som sjöbod, ansökan gick in till Länsstyrelsen 

Västernorrland, Landsbygdsprogrammet, juni 2018. 

Arvsfonden – tidpunkt oklar 

För att kunna tillgängliggöra fågelskådning, fiske och övrigt friluftsliv för funktionshindrade har en 

separat utredning gjorts. Denna omfattar Träffpunkt Nora inklusive om- och tillbyggnad av 

församlingshemmet samt åtgärder vid Salomsholmen, Grötom och Noraparken. För att kunna genomföra 

detta utvecklingsarbete planeras för ansökan till Arvsfonden. 

 

Övrigt 

I ansökan finns angivet att sträckan Lövvik – Gavik skulle utredas med tanke på tillgängliggörande för 

funktionshindrade. I dialog med berörda stod det tydligt att det fanns ett avsevärt större intresse från 

målgruppen att närmare belysa möjligheterna att komma åt vatten. Fisket är intressant, likaledes att kunna 

ta sig ut på sjöar både för ren rekreation, samt att komma till grillplatser mm. Detta innebar att arbetet 

styrdes om Skiringen och till de ovan angivna områdena som är aktuella för ansökningar i Arvsfonden. 


