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Förord
Under våren 2014 tillsattes en fullmäktigeberedningsgrupp som fick uppdraget att
inför revideringen av gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar
om utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella frågor.
Beredningsgruppen hade 8 st. medlemmar varav 4 st. fullmäktigeledamöter och 4
st. kommunmedborgare. I uppdraget ingick också att presentera en rapport för
fullmäktige när uppdraget var slutfört, detta gjordes 5:e september 2014.
Under beredningstiden möttes beredningsgruppen 6 gånger och förberedde rapportskrivningen genom föreläsningar och inläsningar av andra kommuners översiktsplaner. Man fick också ta del av hur normalt förfarande är i översiktsplanearbete från kommunens planerare. Tidigt i processen blev det klart att den gamla
översiktsplanen inte kunde revideras utan att en helt ny plan måste upprättas. Efter att rapporten var färdigskriven samlades beredningsgruppen och kommunens
planerare åter för att gå igenom arbetet. Man kom då fram till att kommunens
planerare skulle ta fram ett eget dokument/program som tydligt formulerade målen inför översiktsplanearbetet, detta remissas senare till beredningsgruppen innan
bägge rapporterna presenteras för kommunstyrelsen.
Planarbetet fortsatte med en medborgardialog under 2016 som finns redovisad på
kommunens webbplats.
Sedan 2017 har arbetet med att ta fram översiktsplanen varit mer intensivt och
handlingen du nu läser är ett första förslag för en ny översiktsplan för kommunen.
Vi önskar att du som läser förslaget återkopplar med de synpunkter du har för att
göra översiktsplanen så bra som möjligt. Synpunkter ska lämnas skriftligen till
kommun@nordanstig.se.
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Översiktsplan del 1
1. Inledning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny kommunomfattande översiktsplan ska
tas fram. Den gällande översiktsplanen från 2004 kommer att ersättas av den nya
översiktsplanen som ska innehålla kommunens framtidsbild och
rekommendationer för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas
och bebyggelsen ska utvecklas i stora drag med sikte mot år 2035.
Arbetet inleddes under våren 2014 i och med att en fullmäktigeberedningsgrupp
tillsattes som fick uppdraget att arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier för Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella frågor.
Fullmäktigeberedningen har identifierat ett antal fokusområden som viktiga för
kommunens utveckling.
Riktlinjer för översiktsplan 2035 innehåller kommunens förslag till mål för översiktsplanearbetet och är ett första dokument i arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Riktlinjerna har tagits fram med utgångspunkt från fullmäktigeberedningens inledande arbete. Syftet med riktlinjerna är att skapa en bild av hur Nordanstigs kommun ska utvecklas och skapa tydliga mål för vad översiktsplan 2035 ska
innehålla.
Gällande översiktsplan från 2004

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.
Översiktsplanen behandlar kommunens långsiktiga utveckling främst genom att
hantera de strategiska frågorna för mark- och vattenanvändning och byggande.
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Översiktsplanen ska bland annat redovisa kommunens syn på hur den byggda
miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens
syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur
relevanta nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling.
Översiktsplanen har betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar
samt andra myndigheter i bland annat planerings-, bebyggelsefrågor och tillståndsprövningar. Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige och är
vägledande för kommunens arbete och beslut, men är inte juridiskt bindande.
Förslag till ny översiktsplan kommer under processen vara tillgängligt för synpunkter vid samråd och vid utställning då myndigheter, organisationer och enskilda får ytterligare möjligheter att ta del av förlaget och lämna synpunkter.
Efter varje skede sammanställs inkomna synpunkter och planförslaget justeras.
Efter utställningen kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Arbetet med översiktsplanen
Visionen
Arbetet med översiktsplanen utgår från kommunens vision 2020 – Nordanstig
Naturligtvis. Visionen är en inspirerande och engagerande tydlig bild av vår
önskade framtid i kommunen. Visionen formulerar följande mål för att göra vårt
Nordanstig ännu bättre:
•

Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer.

•

Värna miljömedvetet tänkande.

•

Identifiera framtida förändringar i omvärlden som Nordanstig ska vara bra
på att möta.

•

Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare.

•

Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap.

•

Möjliggöra skapande av forum och mötesplatser för ett rikt kultur- och
föreningsliv.

•

Sträva efter goda kommunikationer och modern teknik som minskar avstånd möt världen vid köksbordet.
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Bilden ovan visar hur förslaget till riktlinjer och målsättningar för översiktsplanearbetet förhåller sig till kommunens vision och fokusområden.

Fokusområden
För att skapa en positiv utveckling har tre fokusområden valts ut som har
relevans för den fysiska planeringen; boende, infrastruktur och näringsliv.
Fokusområdena utgår från Fullmäktigeberedningens rapport ”Utvecklingsplan
för Nordanstigs kommun”.
Nordanstigs identitet och framtid är ett övergripande mål som beskriver på vilket
sätt kommunen bör utvecklas och vilka värden för Nordanstigs identitet som är
viktiga att bevara och stärka i framtiden. Arbetet med att identifiera kommunens
identitet och framtid har till viss del skett i medborgardialog under visionsarbetet
2009-2010 men behöver under översiktsplanearbetet konkretiseras.

Samhällsbyggnadsmål
Med utgångspunkt från de tre fokusområdena som definierats av
fullmäktigeberedningsgruppen har förslag till samhällsbyggnadsmål formulerats.
Samhällsbyggnadsmålen anger kommunens utgångspunkter för att den framtida
utvecklingen av den fysiska miljön ska bidra till en utveckling i samklang med
Nordanstigs identitet och framtid. Samhällsbyggnadsmålen kan komma att
förändras och kompletteras under resans gång.
Samhällsbyggnadsmålen kommer att ligga till grund för rekommendationer om
hur kommunens mark- och vattenområden bör utvecklas, användas och bevaras.
Det är dessa rekommendationer som, när översiktsplanen är färdig, kommer att
vara vägledande vid hantering av ärenden som rör användningen av mark och
vatten.
De tre fokusområden fördjupas i 25 samhällsbyggnadsmål. Samhällsbyggnadsmålen anger de utgångspunkter för i arbetet med en ny översiktsplan som ska
styra utvecklingen av den fysiska miljön i Nordanstigs kommun. De övergripande
målen för att främja Nordanstigs varumärke/identitet och framtid ska genomsyra
samhällsbyggnadsmålen och strategierna. Målen kommer också att bidra till att
bygga varumärket förstärka Nordanstigs identitet.
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Bebyggelse
1.

Bebyggelsestrukturen ska stödja och förstärka Nordanstigs identitet.

2.

Kommunens struktur med många samhällen är viktig och ska bevaras och
utvecklas.

3.

Kustsamhällena ska utvecklas till helårssamhällen och attraktiva
destinationer för besöksnäringen.

4.

De offentliga miljöerna i samhällena ska vara attraktiva, tillgängliga och
identitetsskapande.

Boende
5.

I hela kommunen ska finnas ett varierat utbud av boendetyper och
upplåtelseformer som är anpassade för människor i olika skeden av livet och
som främjar helårsboende.

6.

Omvandling av befintliga fritidshusområden till helårsområden ska främjas.

7.

Landsbygdsutveckling i inlandet ska främjas genom boende i strandnära
lägen.

Näringsliv
8.

Goda förutsättningar för utveckling av näringsliv som på ett hållbart sätt
nyttjar kommunens resurser.

9.

Områden för verksamheter ska finnas i närhet till samhällena.

10. Områden för verksamheter med omgivningspåverkan ska finnas i
kommunen.
11. Ett varierat utbud av besöksboenden ska finnas.
Areella näringar, landsbygd
12. Jord- och skogsbruksnäringen ska värnas och ges goda förutsättningar att
utvecklas.
13. Fritidsfiske ska ges goda möjligheter att utvecklas på ett hållbart sätt.
14. Hållbart vattenbruk ska ges möjligheter att utvecklas.
Infrastruktur
15. Infrastruktur ska finnas som bidrar till att samhällen ska utvecklas och att
hela kommunen kan leva.
16. Sammanhängande gång- och cykelvägstråk ska utvecklas.
17. Utbyggnad av IT-kommunikation ska främjas.
Friluftsliv
18. Goda förutsättningar för friluftsliv ska säkerställas i hela kommunen.
19. Kustens attraktivitet som besöksmål ska bevaras och utvecklas för såväl
kommuninvånare som turister.
20. Allmänhetens tillgänglighet till strandnära områden ska säkerställas.
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Natur och kultur
21. Natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag ska bevaras, särskilt där de
samverkar för att bidra till kommunens identitet.
22. Kommunens unika natur- och kulturvärden ska värnas.
Folkhälsa
23. Mark- och vatten ska användas så att en god folkhälsa tryggas.
Energi och klimat
24. Ett resurseffektivt och robust samhälle med liten klimatpåverkan ska
främjas.
Skola och utbildning
25. Bra ledarskap och innehåll ska säkerställa en attraktiv skola.
Utbildning, kunskap och kompetens är ett av de viktigaste insatsområdena för att
nå ökad tillväxt och sysselsättning vilket i sig gör utbildning till en prioriterad
fråga att diskutera och utveckla i bred samverkan.
Skolan, kultur och fritid är tre områden som ofta möts. Översiktsplanen kan ta
höjd för att samordning och samverkan mellan dessa tre områden sker i så stor
utsträckning som möjligt. Det finns också möjlighet att koppla in näringslivet
ytterligare mot dessa områden och få positiva effekter för alla berörda parter.

Medborgardialog - en del av arbetet med översiktsplanen
Medborgardialog är en viktig del av översiktsplanearbetet. För att ta vara på
kunskaper och uppfattningar hos medborgarna föreslås ett antal parallella
processer med översiktsplanearbetet. Medborgare och besökare ska få tillfälle att
visa sin bild av Nordanstig. Arbetet är tänkt att ske med inspiration från
"cultural planning"- metoden. Cultural planning är en metod för samhällsutveckling där man kartlägger och utgår från befintliga kulturella resurser när
man planerar för framtiden. Resurserna kan vara både synliga och osynliga och
utgörs av allt från museer och kulturaktörer till dialekt och mattraditioner. Att
använda sig av metoden innebär att man för en dialog med sina medborgare och
metoden är demokratisk och lyssnande. Den ger en helhetsbild av vilka befintliga
värden som är viktiga att behålla och utveckla för att livskvaliteten i samhället
ska säkras och stärkas. Medborgardialogen är viktig i arbetets inledande del för
att beskriva Nordanstigs identitet och framtid.
Stärka värden och avhjälpa brister t.ex. hur kan boendemiljöer utvecklas och var?
Hur kan översiktsplanen vara till hjälp för näringslivet i kommunen och vilka
områden ska planeras för näringslivets intressen?
Medborgardialogen kan ske på olika sätt för att nå så många som möjligt. Dels
genom referensgrupper men även enkäter kan bli aktuella angående vissa utvalda
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frågor, seminarier och workshops.
Konkret kan det betyda det att de politiska strategier som lyfts fram i översiktsplanen kompletteras med "medborgarnas strategier" i översiktsplanen.
Den största delen av medborgardialogen är nu genomförd genom olika workshops och genom byggboden som reste runt i kommunen under 2016. Men det
betyder inte att den är slut utan den kommer att fortgå löpande i de samråd som
kommer att genomföras under framtagandet av översiktsplanen.

Underlagsmaterial
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen är ett av de dokument som ger översiktsplanen en tydlig riktning genom sina utpekanden av prioriterade verksamheter
och dess handlingsplaner. Även den kommande LIS-planen och den fördjupade
översiktplanen för Ostkustbanan är viktiga underliggande dokument för
översiktsplanen.

Organisation
Kommunstyrelsens ledningsutskott utgör politisk ledning för arbetet att ta fram
en ny kommun-övergripande översiktsplan.
Planenheten leder och samordnar arbetet.
En verksamhetsövergripande arbetsgrupp på tjänstemannanivå ska bildas.
Det kan även bli aktuellt med andra referensgrupper för de olika fokusområdena.
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Process och tidplan
Upprättandet av översiktsplanen sker i olika steg och regleras av 3 kap PBL.
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Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den politiska majoritetens
uppfattning. Den bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga
förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden,
fysisk struktur och allmänna intressen. För en del tätorter och andra områden
med komplicerade förhållanden kan planen behöva fördjupas. Har det
uppkommit ett allmänt intresse som inte var så tydligt när planen upprättades
kan ett tillägg göras.
När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska den samrådas med
länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, grannkommunerna och andra
berörda. För att säkerställa att en hållbar utveckling främjas ska konsekvenserna
av föreslagna förändringar analyseras under processens gång. Efter ett
avslutande samråd om planförslaget i dess helhet, bearbetas det en sista gång för
att sedan ställas ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.
För att fylla sina dubbla funktioner som långsiktigt strategisk och vägledande
för konkreta beslut om byggande och användning av mark och vatten bör
översiktsplanen baseras på systematiskt genomförda kartläggningar och analyser
av planeringsförutsättningarna. Vi måste därför analysera vissa områden och se
på vilka fördjupningar och tillägg som är lämpliga för vår översiktsplan.

Övergripande mål, planer och program
Vilka nationella, regionala och kommunala mål, planer och program bör
påverka planen, och på vilket sätt?

Omvärlds- och trendanalys
Vilka nuvarande och tänkbara utvecklingstrender kan påverka samhällsbyggande och planering? Hur kan vi förhålla oss till dem i översiktsplaneringen?

Nuvarande struktur
Hur ser mönstret av bebyggelse, infrastruktur, andra anläggningar och grönområden ut? Gynnar strukturen en hållbar utveckling eller bör den förändras?

Allmänna intressen
Var finns sådana intressen som bör tas hänsyn till vid byggande och mark- och
vattenanvändning? Var behöver avvägningar göras mellan olika allmänna
intressen?

Fördjupning och tillägg
Översiktsplanen kan ändras genom fördjupningar och tillägg. Fördjupningar
gäller delar av kommunen med mer komplicerade förhållanden än i övrigt, till
exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora
bevarandevärden. Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas
upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som
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kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samråd och utställning
Samrådet bör vara en integrerad del i det löpande planeringsarbetet. Syftet är att
förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet att påverka planens utformning.
Det är lämpligt med ett avslutande samråd om helheten i ett genomarbetat
planförslag. Då ska förslagets innebörd och konsekvenser, skälen för det och
planeringsunderlag av betydelse redovisas. Resultatet av samrådet och
kommunens ställningstagande till framförda synpunkter ska redovisas i en
samrådsredogörelse. Det bearbetade planförslaget ställs sedan ut i minst två
månader.
Länsstyrelsen ska då lämna ett yttrande som läggs till översiktsplanen vid
antagandet. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna
synpunkter i ett särskilt utlåtande. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska det dock
ställas ut på nytt.

Våra fokusområden
Attraktiva boendemiljöer
Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder
som svarar mot behoven. Bristen på lämpliga bostäder kan hämma kommunens
utveckling och tillväxt.
Sedan 1 juli 2014 har det i PBL preciserats att översiktsplanen ska redovisa hur
kommunen avser att tillgodose behovet av bostäder i såväl tid som rum. Om det
krävs större exploateringar, eller större omvandlingar av befintliga områden för
att tillgodose behoven, kan sådana områden avgränsas på en karta så att det blir
tydligt hur behovet ska tillgodoses. Lokal- och bostadsförsörjningsplanen anger
inte när men var bostäder ska prioriteras. I översiktsplanen kommer dessa
områden tydligt att lyftas fram.
Under senare år har människors ökade rörlighet skapat förutsättningar för
kommunövergripande arbets-marknads-, bostads- och serviceregioner. Pendling
sker inom allt större områden och kommungränsen får allt mindre betydelse.
Kommunen måste därför ta hänsyn till vad som händer i andra kommuner och
ta ställning till hur detta påverkar behovet av bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet. Frågor om bostadsförsörjning är därför en tydlig
mellankommunal och regional fråga.
Nytt är även att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i
PBL som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat
vid planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för
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bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag.

LIS-områden
I slutet av 2011 fick Nordanstigs LIS-plan laga kraft och planeringen av dessa
områden kunde börja. Fram till slutet av 2017 så har tre stycken av dessa
områden planerats. Ytterligare 3 av de totalt sex LIS-områdena finns det
marknadsintresse för att köpa. Hur snabbt nya boendemiljöer kan utvecklas i
dessa områden är svårt att sia om men det är ett steg i den riktningen som
kommunfullmäktige pekat ut. För att ytterligare utveckla attraktiva
boendemiljöer i Nordanstig så ser man i det kommande ÖP-arbetet efter nya
LIS-områden att utveckla. Dessa bör ligga i närheten av befintliga eller
kommande kollektivtrafikleder i kommunen, samt på sikt ha tillgång till en
sådan service som våra tätorter kan erbjuda. Man kan anta att miljöer som har
närhet till vatten och samtidigt närhet till bra kommunikationer, t.ex. E:4 och
järnväg kommer att bli attraktiva inte bara för de som bor och arbetar i
kommunen idag utan också för de som kan tänka sig att bo i kommunen för att
sedan arbetspendla till större arbetsplatsorter. Ett arbete med att ta fram en ny
LIS-plan har påbörjats och kommer bli en del av den nya översiktsplanen.

Kusten
Som tidigare nämnt så är kusten det område som har planerats utifrån
fullmäktiges mål om attraktiva boendemiljöer. Svårigheten med boendemiljöerna
efter kusten är att de samhällsekonomisk betyder en belastning som kommer att
öka ju fler människor som väljer att bosätta sig i kustsamhällena. Detta beror på
att infrastrukturen, då främst kustvägen inte har fått den utbyggnad som behövs
för att integrera kustsamhällena med varandra och kommunen som helhet. Idag
så går all trafik i öst/västlig riktning och ur servicesynpunkt är detta ett
alternativ som kostar mycket. När det gäller offentliga kommunikationer,
sjukvård, skolskjuts, sophämtning, turism och tillgänglighet i allmänhet så är
dagens infrastruktur för dålig och kostar för mycket för att kusten som helhet
och LIS-områdena i synnerlighet ska bära sig och kunna utvecklas ytterligare.
(Se också, Kommunikationer.)

Kommunikationer
Goda kommunikationer en nödvändig förutsättning för utveckling. Därigenom
skapas ett större urval för sysselsättning, studier, service och boende.
Kollektivtrafiken begränsar idag boende och service i stora delar av kommunen,
det finns här en stor möjlighet till positiv utveckling om detta förbättras. Speciellt gäller detta i kustområdena och mellan Bergsjö och Gnarp.
Att en vidare utveckling också sker för att binda ihop och bygga ut Kustvägen är
av stor vikt både för resandet inom kommunen men också för näringslivet och
andra viktiga samhällsfunktioner såsom hemtjänst, räddningstjänst med mera.
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De digitala kommunikationerna behöver fortsätta att byggas ut vilket är en
nödvändighet för en ökad inflyttning av distansarbetare och för att utveckla det
befintliga näringslivet. Förbättrade digitala kommunikationer skapar möjligheter
för att utföra avancerade arbetsuppgifter från Nordanstig såväl nationellt som
internationellt.
Det är väsentligt att kommunen tillsammans med lokala aktörer skyndsamt
samarbetar kring bredbandsutbyggnad och tar del av de statliga medlen. Behovet
finns inte bara inom näringslivet, utvecklingen av hälso- och sjukvård sker fort
med alltmer raffinerade tekniker vilket gagnar de boende i glesbygd.

Arbete och företagande
I Nordanstig finns en hög kompetens inom bygg- och hantverksbranscherna,
verkstads- och skogsindustri samt besöksnäring. Ett antal företag har kunder i
landets tillväxtområden och i några fall även internationellt.
Kommunen har drabbats av den globala rörligheten inom tillverkningsindustrin
där företag har överfört produktion till länder med låga kostnader.
I Bergsjöverkens industriområde sker en tillväxt av företag och är, i dagsläget, en
utgångspunkt för cirka 70 personer. Synergieffekterna där företag delar
lokalutrymmen skapar möjligheter till ytterligare tillväxt, även om de inte verkar
inom samma bransch. I Bergsjö företagsby finns ledig lokalkapacitet för fortsatt
utveckling.
Hassela har omfattande företagsamhet inom skogs- och träindustri med goda
framtidsutsikter. Företag utvecklar och tillverkar utrustning inom skogsindustrin
med kunder på den globala marknaden med ökande marknadsandelar.
Hassela Skiresort är kommunens mest kända varumärke och skapar en mängd
arbetstillfällen.
En utmaning oavsett branschtillhörighet finns i att hitta innovativa och
vidareutvecklade produkter.
Näringslivet och samhällsservicen är i behov av utvecklade digitala
kommunikationer. Det är avgörande att kommunen i samarbete med ideella
aktörer har ett utvecklat framtida samarbete. Glesbygden kan inte förvänta sig
något stöd av marknadens aktörer.
En bransch i tillväxt finns inom hemtjänst och hushållsnära tjänster.

Distansarbete
Distansarbete är en växande form av sysselsättning som det finns anledning att
underlätta för. Förutsättningarna för ett produktivt distansarbete ökar snabbt
och diversifieringen blir allt större med hjälp av den snabba teknikutvecklingen.
Ett sätt att underlätta för distansarbete är att upprätta ”kontorshotell" där
aktörerna hyr in sig på en arbetsplats och delar gemenskap med andra, även om
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deras verksamhetsinriktningar är olika.
Under förutsättning att det finns bra boendemiljöer, en trygg och attraktiv
skolgång samt meningsfulla fritidssysselsättningar borde det vara av värde att
analysera förutsättningarna.
En sådan utveckling kan gynnas av att det finns en stor mängd sommarboenden
efter kustremsan med snabbare fysiska transporter med bil samt kollektiva
färdmedel.

Skola och utbildning
En trygg och välfungerande skola med motiverade lärare och elever som
presterar efter sina förutsättningar är en viktig del av trivseln i samhället som
helhet. Det är därför viktigt att skolan fungerar på ett så bra sätt som möjligt
och att kommunen kan erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud. Såväl för- som
grundskola och Komvux bör utvecklas för att skapa en attraktivare skola. Detta
ger synergieffekter då det gäller inflyttning och viljan att stanna kvar efter
avslutad skolgång.

2. Vision och utvecklingsstrategi
Nordanstigs vision 2020
Målet är att visionen ska göra vårt Nordanstig ännu bättre
I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till natur
och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturliv.
Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg och
föreningsliv ständigt utvecklas och blommar.
Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg som
vårdas ömt för framtida generationer.
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Sammanfattning av Vision 2020
Arbeta aktivt för

LIS-områden under planering och förverkligande

att skapa

Detaljplaner ändras för att underlätta permanentboende

attraktiva

Detaljplaner förses med bestämmelser för att bevara kulturhistoriska värden

boendemiljöer.

Översiktsplanearbete
Byggnadsnämnd satsar på uppstädning (ovårdade hus, tomter, skrotbilar)
Ombyggnad av trafikmiljö vid skolorna i Bergsjö och Gnarp
Kustleden har upprustats
Kanotleden

Värna

GMO-fri mat i kommunens kök

miljömedvetet

Personal utbildas för att minska matsvinn

tänkande

Earth hour uppmärksammas
Kommunen har elbil, elcykel samt tjänstemän uppmuntras att ta bussen,
tåget i tjänsten

Framtidens

Utbildningsförbund har bildats

lärande och

Nätbaserad utbildning på distans.

utbildning
Förenkla

Vägvisare/information i Jättendal för turismen

samverkan som

Upplev Nordanstig

främjar kreativitet

Turistbyrån i Jättendal

och

Äventyrsland Hassela

entreprenörskap.

Trolska skogen
SAM Skol- och arbetslivsmässan
Näringslivsfrukostar

Möjliggöra

Bergsjö Bio och teater har digitaliserats

skapande av

Föreningsrådet

forum och

Kulturråd under bildande

mötesplatser för

Musik- och kulturskolan Bilda

ett rikt kultur- och

Dansstudion

föreningsliv

Ungdomsgårdar i Bergsjö, Harmånger

Sträva efter goda

Planering av E4 och OKB

kommunikationer

Mobil samåkning på g.

och modern teknik

Översyn av busslinjenätet på g.

som minskar av-

Snabbussar Hudiksvall införda dec 2015

stånd

Byggande av väderskydd busshållplatser hk-anpassade
Fiberutbyggnad i kommunen och byafiber pågår
Utredning av nya busslinjer pågår, Nordanstigskrysset
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Hållbar tillväxtstrategi
Målet är att vi ska bli många fler som bor, lever och verkar i Nordanstig och att
den ekonomiska tillväxten också ska ske här. Strategin bygger på synpunkter
och idéer från företagare, aktiva föreningsmänniskor, allmänhet och kommunala
tjänstemän och politiker i Nordanstig och har lyfts fram under olika möten ,
enkätundersökningar och samtal. Den hållbara tillväxtstrategin är avstämd mot
kommunfullmäktiges mål, regionala och nationella strategier samt EU:s
strukturfondsprogram där även Landsbygdsprogrammet och Utveckling
Hälsingebygden (Leader) ingår.

Sammanfattning av Hållbar tillväxtstrategi
Nyföretagande,

Starta eget-kurser

etableringar och

Förbered och vässa erbjudanden för etableringar

arbetstillfällen

Arbetspraktik i projektform

Bilden av

Marknadsför alla näringar

Nordanstig och

Lyft fram dragarna

attityder

Ambassadörer
Förbättra kommuninformationen

Uppväxling av

Regionala utvecklingsmedel

resurser

Strukturfonder

– Kommun,

Landsbygdsprogram

företag och
föreningar
Målbilder 2021

11 000 invånare
Fler affärer
600 nya bostäder
400 arbetstillfällen
15 företagsetableringar
30 % av företagen har fler än två anställda
Vara bland de 50 bästa i Svenskt Näringslivs ranking
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3. Omvärldsrelationer
Världen globaliseras
Det betyder att kapital och människor kan röra sig allt friare mellan länder och
regioner, och att allt större delar av människors liv influeras av marknaden och
den globala distributionen av kultur och livsstilar. Samtidigt med integrering
mellan länder, sker en skarpare polarisering mellan världsdelar, länder och
regioner vilket mer tydlig drabbar dem hårt som inte förmår ställa om sig till de
nya villkoren. Viktiga beslut fattas allt längre bort från dem som påverkas av
besluten samtidigt som individens handlingsfrihet ökar.
Även i vår del av Sverige ökar inkomstklyftorna mellan inlandskommuner i
glesbygd och städer samt större tätorter längs norrlandskusten.

Världen regionaliseras
Människor och företag regionaliseras i allt högre grad. De ursprungliga lokala
eller kommunala gränserna överskrids. Man bor i en kommun, arbetar i en
annan och har sitt fritidsnöje i en tredje. Företagen kan göra bättre matchningar
mellan de vakanser de har och de arbetssökande som finns i en region om bra
pendlingsmöjligheter finns.
Bildandet av nya beslutsforum i form av större regioner behöver formas och
utvecklas för att hantera de kommungränsöverskridande frågorna regionförstoringen innebär att människor kan söka sig sin bostad eller arbetsplats
inom ett större område och får en bättre chans att förverkliga sina liv. Det
innebär också att pendlandet ökar kraftigt vilket ökar utsläppen.

Världen urbaniseras
Nästan en och en halv miljard människor i världen söker sig till städer varje
vecka. Hälften av Sveriges befolkning bor idag i någon av de tre storstadsregionerna. Mindre städer och tätorter tappar till universitetsstäder och
storstäderna. Det visar på en säker trend att människor i allt högre grad värderar
det som ett urbant liv kan erbjuda.

Energiförsörjningen i fokus
Peak oil, det vill säga den tidpunkt när uttaget av olja inte längre kan öka för att
möta den fortsatt ökade efterfrågan, närmar sig eller har redan passerats,
uppgifterna går isär. Effekterna på ekonomi och samhälle kommer att bli
massiva om inte energi- behovet kan lösas på annat och hållbart sätt. Det är
därför viktigt att vid samhällsplanering och exploatering särskilt beakta möjligheterna till hållbara transportlösningar såsom tåg, buss eller gång- och cykel.
I vår region behöver kollektivtrafiken utvecklas och uppvärmningsbehovet i nya
och befintliga byggnader måste bli lägre.

23

Befolkningen i världen blir äldre
Kostnaderna för pensioner, sjukvård och omsorg kommer att öka drastiskt om
kvaliteten ska upprätthållas när en allt större andel av befolkningen utgörs av
äldre. Det kan bli svåra politiska beslut och det finns en risk att solidariteten i
samhället på sikt kan försvagas.
Medelåldern i Nordanstig ökar också men den är inte lika hög som i många
andra glesbygdskommuner. Jämfört med befolkningen i storstäderna har vi en
högre medelålder.

Nordanstig i världen och regionen
Nordanstigs kommun har ett strategiskt läge med E4 och med stationsläge för
Ostkustbanan mellan Sundsvall och Hudiksvall i Gnarp. Kommunen har även
en uttalad vilja att verka för ett stationsläge i Harmånger när väl Ostkustbanan
börjar byggas. Dessa lägen har identifierats som särskilt intressant för etablering
av bostäder och handel när och om stationslägena byggs. Näringslivet i
Nordanstig har under lång tid dominerats av industriell produktion och
skogsbruk. Globalt sett minskar tillverkning och industriproduktion i den ”rika”
världen och mer av sysselsättningen utgörs av tjänsteproduktion och handel.
Nordanstig behöver anpassa sig till denna verklighet och försöka locka till sig
mer verksamheter inom tjänsteproduktion och handel. Ett exempel är det ökade
behovet av datacenter som globalt ökar väldigt kraftigt. Det finns lämpliga
platser i kommunen för etablering av sådana. Tillgång till el i stora mängder,
kyla och bra infrastruktur är viktiga komponenter.
Nordanstig är en del av både Region Gävleborg och Sundsvallsregionen med
nästan 500000 invånare, och där Sundsvall är motorn i den norra regionen med
cirka 98000 invånare. Den gemensamma arbetsmarknaden inom regionen och
då främst med Sundsvall innebär omfattande pendling till och från Nordanstig.
Vår viktigaste pendlingsort är dock Hudiksvall dit två tredjedelar av pendlarna
reser. Pendlingen uppgår till cirka 1750 personer per dygn.
Befolkningsutvecklingen i Nordanstigs kommun har länge varit negativ men
senaste årens flyktingströmmar har gett ett positivt netto och antalet invånare i
Nordanstigs kommun är cirka 9500.
I Nordanstig är 9 % av befolkningen av utländsk bakgrund (2016-12-31), en
andel som kan förväntas öka ytterligare som en följd av det osäkra världsläget.
För den regionala och nationella tillgängligheten är såväl Sundsvall – Timrå
Airport, och Ostkustbanan viktiga liksom E4.
Bostadsbyggandet har varit lågt i regionen under början av 2000-talet, men de
senaste åren har bostadsbyggandet ökat i Sundsvallsregionen och i Gävleborg.
Det förväntas öka även i Nordanstig de kommande åren. Framförallt kan vi se
ett ökat intresse för nybyggnad av småhus. För ökad tillväxt och ökad
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inflyttning till kommunen och regionen är det viktigt att det finns tillgänglig
mark och färdiga detaljplaner för såväl bostäder som företagsetableringar. Det
ökade intresset för bostadsbyggande är troligen en effekt av stigande priser på
småhus och bostadsrätter i såväl Sundsvalls som Gävleborgsregionen. Dock är
prisnivåerna lägre än i de flesta andra regionkärnor i liknande storlek.
Ett stort hinder för utvecklingen i regionen är bristerna i järnvägen på sträckan
Gävle-Sundsvall. Tågtrafiken för såväl gods som persontåg har ökat, men
restiderna mellan Sundsvall och Stockholm uppgår till cirka 4 timmar. Med en
utbyggnad av ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall skulle restiden nästan
halveras. För närvarande finns det inget som talar för att några omfattande
investeringar kommer att påbörjas på sträckan Gävle – Sundsvall under de
kommande 15 åren.

4. Mellankommunala intressen
Plan- och bygglagen betonar att översiktsplanen ska ta hänsyn till förhållanden i
angränsande kommuner så att planläggning kan samordnas på ett lämpligt sätt
och så att mellankommunala intressen vägs in i respektive översiktsplan.
Nordanstig gränsar till Sundsvall, Hudiksvall och Ljusdals kommuner. De
administrativa gränserna är påtagliga i vissa sammanhang, speciellt över
länsgränsen. Samtidigt känner natur, vatten, kultur, arbetsmarknad och
kommunikationer inte av gränser på samma sätt och samarbete inom en rad
områden är viktiga för fortsatt utveckling.
Nordanstigs kommun bedömer att följande områden är viktiga mellankommunala intressen, inte minst mot bakgrund av att Nordanstig är en
pendlings- och boendekommun.
Enighet om vikten av ny järnväg mellan Sundsvall och Gävle.
Förbättrad kollektivtrafik mellan kommunerna.
Utveckling av logistikcentra och hamnar.
Lokalisering av framtida näringslivsområden för utveckling av regionens näringsliv.
Lokalisering av nya bostadsområden som underlättar pendling med kollektivtrafik över kommungränserna.

5. Nationella, regionala och lokala mål, planer och
program
I plan- och bygglagen framgår att det i översiktsplanen ska framgå hur
kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta, nationella och regionala mål, planer och
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program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. (PBL 3 kap. 5§
punkt 4.)

Nationella mål och planer
Nationella Miljökvalitetsmål och generationsmålet

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål vilka tillsammans med generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Generationsmålet är det
övergripande målet för miljöpolitiken vilket innebär att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
miljö- och folkhälsoproblem utanför Sverige. Miljökvalitetsmålen beskriver det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Nationell transportplan
Regeringen har fastställt nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Det finns
utpekade investeringsåtgärder på E4, Kongberget – Gnarp, nybyggnation. Men
för järnvägen finns inga åtgärder som är planerade att genomföras under
perioden i kommunen. Järnvägskorridoren för ny järnväg mellan Gävle och
Sundsvall måste dock beaktas i översiktsplanen, om än med mindre betoning än
tidigare.
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Havsplanering
Sverige har fått ett nytt system för statlig fysisk planering av havet. Idag har
kommunen planeringsansvar ut till territorialgränsen. Eftersom området som
omfattas av den nya lagstiftningen sträcker sig från en nautisk mil (1852 meter)
utanför baslinjen och ut över territorialhavet samt Sveriges ekonomiska zon
kommer det finnas en överlapp med mellan planeringsområdena. Det är därför
viktigt att kommunen i sin översiktsplan tydligt visar hur havet och kustområdet
används idag och om det finns kommunala planer för havsområdet. Det är
viktigt att underlätta en harmonisering mellan den statliga och den kommunala
planeringen. Kommunens syn på havsanvändning redovisas i planen.

Folkhälsomålen
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För att
uppnå målet har Riksdagen beslutat elva målområden inom folkhälsa.
Nedanstående fem målområden är relevanta för översiktsplanen
•

Delaktighet och inflytande i samhället

•

Ekonomiska och sociala förutsättningar

•

Barn och ungas uppväxtvillkor

•

Miljöer och produkter

•

Sexualitet och reproduktiv hälsa

•

Fysisk aktivitet

I Folkhälsoplan 2016-2020 för Nordanstig har fyra målområden valts ut för att
prioriteras
•

Delaktighet och inflytande i samhället

•

Ekonomiska och sociala förutsättningar

•

Barn och ungas uppväxtvillkor

•

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Regionala mål och planer
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den Regionala utvecklingsstrategin - Nya möjligheter - gäller under perioden
2013 - 2020 och visar riktningen för Gävleborgs regionala utvecklingsarbete.
Vision 2020 konkretiseras genom de utpekade målområdena Stärkta individer,
Smart samverkan och Tillgängliga miljöer. Med de tre hållbarhetsdimensionerna
som grund, social, ekonomisk och miljömässig utveckla näringsliv, kommunikationer, infrastruktur, kultur, miljö, utbildning och andra offentliga tjänster.
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Regionala miljömål
Det är Länsstyrelsen som samordnar miljömålsarbetet på regional nivå och
föreslår åtgärder för miljöarbetets utveckling. Miljömål och åtgärdsprogram för
Gävleborgs län gäller för perioden 2014-2020. Den inkluderar förutom
generationsmålet, klimat- och energimål, preciseringar samt åtgärder för 15 av
16 miljökvalitetsmål Då länet inte har någon fjällmiljö har målet Storslagen
fjällmiljö tagits bort.

Länstransportplan 2014-2025
Länstransportplanen för transportinfrastruktur omfattar åren 2014-2025.
Planen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för länet.
Ambitionen med länstransportplanen för regional infrastruktur är att skapa ett
transportnät som ökar tillgängligheten för länets invånare och besökare. Ett
betydande fokus läggs därför på ett mera hållbart resande genom ökade
satsningar för gång och cykel samt kollektivtrafik. Det betyder att vi
tillgängliggör transportsystemet för fler grupper i samhället. Det handlar om att
kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att resa oavsett
ålder, socioekonomisk tillhörighet, ekonomi, funktionsnedsättning, tillgång till
fordon med mera. En målsättning för att nå en ökad regional tillväxt är att
genomföra insatser som möjliggör ett mera hållbart resande inom regionen och
över länsgränserna. Syftet är, att där det är möjligt, korta ner restider för att
möjliggöra att funktionella arbetsmarknadsregioner i länet och utanför kan växa
ihop på ett långsiktigt hållbart sätt. I synnerhet tåg är då det transportsätt där en
betydande restidsförkortning är möjlig. På de sträckor där järnväg saknas eller
finns i ett sådant geografiskt läge att den inte sammanbinder målpunkter i
tätorterna kan snabbuss vara ett alternativ. I enlighet med nationellt plansystem
för infrastruktur delas åren in i intervaller om 1-3 år, 4-6 år samt 7- 12 år.
Förutom angelägenhetsgraden görs indelningen efter hur långt framskriden
planeringsprocessen är alternativt om det är objekt som inte kräver omfattande
utredning och planläggning. En årlig översyn kommer att ske samt en genomgripande revidering av planen vart fjärde år.

Kommunala mål och planer
Kommunfullmäktige antog i september 2016 en Hållbar Tillväxtstrategi för
Nordanstigs kommun, som även nämns under Mål och visioner. Det är en
strategi för hur vi som kommun ska växa utan att skapa negativ omgivningspåverkan. Utöver denna strategi så har Kommunfullmäktige även antagit mål för
perioden 2017-2019.
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Kommunfullmäktiges mål
1.

Barn och unga

Under 2017-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina
behov och förutsättningar. Förskolan och skolan ska ge barnen och eleverna
framtidstro och stärka deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de
behöver så att de når målen som finns för förskola respektive skola.
2. Boendemiljö och kommunikation
Under 2017-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som skapar hållbar tillväxt.
3. Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2017-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras
i kommunen.
4. Miljö och hälsa
Under 2017-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun successivt
förbättras.
5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av
engångskaraktär ska vara högst 99 % av skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunal fastighetsavgift för vardera av åren 2017-2019.
6. Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivning.
Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst
motsvara årets avskrivningar gånger tre.
7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
8. Likviditeten skall vara lägst 100 % d.v.s. omsättningstillgångarna skall vara
högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika
bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

Avfallsplan
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en
renhållningsordning som förutom en avfallsplan även innefattar föreskrifter om
hantering av avfall. Avfallsplanen med tillhörande föreskrifter beslutades av
kommunfullmäktige och gäller för perioden 2015-2020. Renhållningsordningen
består av fem delar (underlag, strategier, mål, åtgärdsprogram och föreskrifter)
som alla syftar till att uppfylla de lagar och krav som ställs på kommunala
renhållningsordningar. Den beskriver de ramverk som är gällande för den
kommunala avfallsplaneringen, bl.a. EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella
miljömålen, den nationella avfallsplanen samt framtidstrender och en
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utvärdering av föregående avfallsplaneperiod. Strategier och mål redogör för vad
kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Åtgärdsprogrammet anger specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden. Tillvägagångssättet för att genomföra
åtgärderna i avfallsplanen är inte låsta utan kan utformas med tiden.
Föreskrifterna är vägledande i kommunens och tillsynsmyndighetens dagliga
arbete.
Avfallsplanen kan du läsa på vår webbplats http://www.nordanstig.se/avfallsplan

Miljömål
Kommunen har det samlade ansvaret lokalt för att åstadkomma en god livsmiljö
och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala
anpassningar av de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunen har flera
betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom
myndighetsarbete och sitt ansvar för samhällsplanering och åtgärder i sin egen
verksamhet. Lokala mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier och kommunal
samhällsplanering ger ramar och underlag för miljöarbetet på lokal nivå. För
Nordanstig finns i dagsläget 25 åtgärder på miljöområdet och fyra stycken
klimatanpassningsåtgärder beslutade för perioden 2015 – 2020. De prioriterade
områdena är framförallt energieffektiviseringar, omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, skötsel av natur- och kulturvärden samt effektivare
avfallshantering.

Inriktningsmål
Ekokommun
Nordanstig är en ekokommun och är medlem i föreningen Sveriges
Ekokommuner (SEKOM). I SEKOM verkar Nordanstigs kommun tillsammans
med många andra kommuner för att främja utvecklingen för ett hållbart
samhälle utifrån en ekologisk grundsyn. Sveriges Ekokommuner ska vara en
förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar
utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare,
pådrivare samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera
erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.
De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och
föreningens verksamhet:
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk,
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (T ex. fossilt kol, olja och
metaller)
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (T.ex. kväveoxider,
freoner och hormonliknande ämnen)
undanträngning med fysiska metoder (T.ex. storskaliga kalhyggen och
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överfiskning)
och i samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina
behov (T.ex. via missbruk av politisk makt och ekonomisk makt)
Hållbarhetsprinciperna följs upp genom årlig rapportering av de tolv gröna
nyckeltalen.
De gröna nyckeltalen för Nordanstigs kommun kan du läsa mer om här.
http://sekom.miljobarometern.se/nordanstig

6. Förutsättningar
Anpassning till ett förändrat klimat
FN:s klimatpanel presenterade 2013 en ny rapport om jordens framtida klimat
(IPCC, 2013). SMHI fick av regeringen i uppdrag att under 2015 ta fram
länsvisa enhetliga klimatanalyser baserat på de nya klimatscenarierna. I dessa
har två olika scenarier för klimatförändringar fram till nästa sekelskifte
analyserats.
Det ena scenariot, RCP4.5, utgår ifrån att en kraftfull global klimatpolitik ska
förmå att begränsa utsläppen av klimatgaser parallellt med att jordens
befolkning ökar till strax under 9 miljarder (idag ca 7 miljarder) till år 2100. Det
andra scenariot, RCP8.5, bygger på att jordens befolkning ökar till 12 miljarder,
ingen tillkommande klimatpolitik och stort beroende av fossila bränslen. De två
scenarierna täcker således en stor skillnad på koncentrationer av växthusgaser i
atmosfären.
Scenarierna visar på medelförändringar av olika klimatindikatorer för olika
tids- perioder fram till nästa sekelskifte. Det är viktigt att komma ihåg att
variationerna mellan enskilda år kan vara stora.
För länet sammanfattas förändringarna på följande sätt i SMHI:s rapport:
”Hur klimatet i Gävleborgs län utvecklas beror på hur användningen av fossila
bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i
atmosfären.
Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Gävleborg baserat på
observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade
utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). Geografiskt detaljerade
klimatdata har tagits fram och använts för hydrologisk modellering. Resultaten
beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och
mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av modelldata.
Temperaturen i Gävleborgs län beräknas öka med ca 3 grader enligt RCP4.5 och
drygt 5 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning sker
vintertid med upp mot 6 grader enligt RCP8.5. Vegetationsperiodens längd ökar
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med 1-2 månader och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 10 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i
slutet av seklet. Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 %. Nederbörden ökar
mest vintertid, i västra delen av länet visar RCP8.5 på 50 % ökning. Den
kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med
15- 20% beroende på RCP-scenario.
För länet ses en ökning av årstillrinningen med uppemot 10 % vid mitten av
seklet. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet och är jämt fördelad över länet.
Den procentuellt största ökningen sker vintertid. Tillrinning med återkomsttid
10 år respektive 100 år ser ut att minska i de västra delarna av länet medan en
viss ökning ses för de nordöstra delarna. Gnarpsån uppvisar ökande 10- och 100
- års tillrinning. För Testeboån är förhållandena mer oförändrade. För Voxnan,
Ljusnan och Dalälven kvarstår årstidsförloppet men vårflödestoppen kommer
tidigare och i medeltal är flödet lägre då. Under hösten och vintern blir flödena
högre men sommaren påverkas inte nämnvärt. För de mindre vattendragen
förändras dynamiken med högre tillrinning höst-vinter och lägre under
vår-sommar. Antalet dagar med snö varierar över länet. Enligt klimatscenarierna
minskar snötäcket generellt i länet men främst i den sydliga delen. Antalet dagar
med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 10-15 dagar till 25-35
dagar mot slutet av seklet.”
Dessa förändringar är något som vi måste förhålla oss till när vi ska avgöra var
det är lämpligt att lokalisera ny bebyggelse, infrastruktur och tekniska
försörjningssystem. I Gnarpsån kommer dammar att rivas vilket underlättar
genomströmningen av en ökad vattenmängd.
Förändringarna kan också påverka den befintliga bebyggelsen. Särskilda långsiktiga åtgärdsplaner bör tas fram för att förebygga att skador, ohälsa med mer
uppstår. Detta behandlas inte vidare i denna översiktsplan.

Kommunens styrkor och möjligheter
Nedanstående punkter bedöms vara styrkor som kommunen ska försöka behålla
och utveckla:
Kommunens geografiska läge med närhet till ny/kommande infrastruktur. Med
en ny järnväg får Nordanstig snabbare tågförbindelser vilket ger en större
arbetsmarknadsregion.
Inom kommunen finns många attraktiva boendemiljöer och LIS-planen ger
möjligheter att utveckla fler.
Bra boendemiljöer i attraktiva lägen och bra kommunikationer till studier och
arbete kan locka allt fler yngre människor att bosätta sig i kommunen.
Det finns attraktiva kustområden för fritidsboende och rekreation.
Ett bra utbud av anläggningar för idrott för både sommar- och vinteraktiviteter.
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God tillgång till när-rekreationsområden.
Det finns fortfarande ledig mark för näringsverksamhet och ny planeras.
Snabba beslutsvägar i kommunens organisation.
Närheten till Sundsvall och Hudiksvall med dess rikare kulturella och
kommersiella utbud och möjlighet till universitetsstudier.

Nya trender
Ur ett hållbarhetsperspektiv är trenderna tydliga. Ny bebyggelse ska i första
hand lokaliseras i tätorterna, helst med närhet till kollektivtrafik. Ur ett socialt
perspektiv är det angeläget att upplåtelseformer för bostäder blandas i olika
områden föratt motverka segregation och öka förutsättningar för integration.
Det är viktigt att kommunen tar ställning till hur man ska förhålla sig till dessa
trender. Ska nya bostadsområden även tillåtas i tätorternas perifera områden där
avstånd till service är längre och där utbudet av kollektivtrafik är sämre?
Befolkningen på landsbygden har minskat. Orsakerna till det är många; till
exempel ökad mekanisering inom skogsbruket, färre jordbrukare, försämrat
utbud av såväl privat som offentlig service, få arbetstillfällen och stort bilberoende och högre kostnader för resor till arbete och service. Mot den
bakgrunden föreslås att kommunen ska vara restriktiv med att tillåta
planläggning av nya bostadsområden utanför kommunens tätorter.
Områden för landsbygds- utveckling i strandnära lägen ska dock ses på utifrån
attraktivitetsmålet för bostäder, och här kan detaljplaner komma att krävas.

Översiktsplan del 2, Mark– och vattenanvändning.
7. Planförslag – riktlinjer för markanvändning
Generella riktlinjer för hela kommunen
Riktlinjerna är en utgångspunkt för kommande planering inom kommunen. De
är inte juridiskt bindande men de är viktiga eftersom de pekar ut i vilken
riktning kommunen vill utvecklas. Markanvändningen i utpekade utvecklingsområden preciseras i kapitel 8. Inom den största delen av kommunens yta
planeras inga större förändringar, och de förändringsbehov som uppkommer i
framtiden får hanteras via bygglov. Därför finns ett behov av övergripande
riktlinjer som gäller platser som inte nu kan förutses få annan användning än
idag. Riktlinjerna gäller också generellt för utvecklingsområden, men inom dessa
kan även särskilda riktlinjer och rekommendationer förekomma.
Riktlinjerna presenteras under olika rubriker för att underlätta för läsaren och
ska inte tolkas som en avgränsning av riktlinjens syfte. Alla riktlinjer ska
kontrolleras i plan- och bygglovsärenden. Det är dock sällan alla riktlinjer
behöver beaktas.
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Bostadsförsörjning
Kommunen ska i god tid förvärva mark för bostadsområden som ska planläggas
genom kommunens försorg.
Kommunen ska genom en god planberedskap ge förutsättningar för
nyproduktion av bostäder av såväl flerbostadshus som småhus.
Privata initiativ till planläggning av bostadsområden ska uppmuntras.
I ett tidigt skede i detaljplaneprocessen ska behov av lokaler för barnomsorg,
skola, vård och omsorg och annan service hanteras.
Behovet av särskilda boenden för äldre ska följas kontinuerligt mot bakgrund av
kommunens alltmer åldrande befolkning.

Bebyggelse generellt
Vid prövning av bygglov och förhandsbesked inom områden som inte omfattas
av detaljplan ska regelmässigt kontrolleras om det i det aktuella ärendet
förekommer områden som ska skyddas enligt bestämmelserna i miljöbalkens 7:e
kapitel. Kontroll om det förekommer arter som skyddas enligt artskyddsförordningen ska också ske.
Vid sjöar, vattendrag och hav ska kontrolleras att de åtgärder som ansökan
avser inte riskerar att försämra statusen för vattenförekomster.
Hänsyn till allmänna intressen ska beaktas vid prövning av bebyggelse.
Vid prövning av bebyggelse i anslutning till vägar och järnvägar ska särskild
hänsyn tas till trafiksäkerheten och miljöstörningar. För bebyggelse intill statliga
vägar och järnvägar ska samråd med Trafikverket ske i tidigt skede.
Riskanalyser med riskbedömningar ska göras vid detaljplanering och
lovprövning i områden där risk för ras och skred finns. Detsamma gäller för
områden intill sjöar och vattendrag där risk för översvämningar föreligger på
grund av höga flöden, skyfall, långvariga regn och kraftig snösmältning.
När nya vägar, gator, tunnlar och broar ska byggas ska risken för
översvämningar analyseras och vid behov beaktas. Vägtrummor ska
dimensioneras så att de klarar förväntade höga flöden.
I förslag till lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära industrier eller andra
verksamheter som kan medföra farliga utsläpp, bullerstörningar och olycksrisker
ska ett beslutsunderlag innefatta en miljökonsekvensbeskrivning och en
riskbedömning. Skyddsavstånden ska beslutas och anpassas från fall till fall.
I samband med detaljplanering och lovprövning ska riskanalyser utföras inom
150 m från transportleder för farligt gods för att bedöma vilken användning som
kan tillåtas.
När ny bebyggelse planeras på land eller när åtgärder i vatten planeras ska det

34

alltid undersökas om det kan finnas föroreningar inom det aktuella området.
Inom förorenade områden på land ska sanering utföras till den nivå som avsedd
markanvändning kräver. För anläggningar i vatten kan tillstånd för
vattenverksamhet enligt Miljöbalken också krävas, samt krav på att sanering ska
utföras.

Ny bebyggelse på landsbygden
Ny enstaka tillkommande bebyggelse prövas normalt via förhandsbesked och
bygglov. Önskemål från privata aktörer om mer omfattande bebyggelse som
ställer krav på detaljplan och prövas via planbesked.
Nya bostäder och verksamheter som kan prövas via förhandsbesked och
bygglov bör tillåtas om följande krav uppfylls:
•

Byggnader lokaliseras så att negativa konsekvenser för jordbruket undviks.
Boende får inte rikta krav på åtgärder mot lukt, buller eller andra
störningar från jordbruket.

•

Vägar till bostäder ska vara framkomliga för utryckningsfordon.

•

Tomt och byggnader får inte ta värdefull och brukad jordbruksmark i
anspråk annat än i mindre omfattning, om inte särskilda skäl för annat
föreligger.

•

Ny bebyggelse bör främst lokaliseras i gränszonen mellan skog- och
jordbruksmark.

•

Byggnader bör lokaliseras och utformas så att de harmonierar med
byggnadstraditionen i området och som innebär ett tillskott i kulturmiljön.

För äldre fritidshusområden i omvandlingsområden som omfattas av detaljplaner med begränsade byggrätter får prövning av utökade byggrätter ske genom
planändring. För att utökade byggrätter ska tillåtas krävs att vatten- och
avloppsfrågorna löses på ett godtagbart sätt i samråd med miljökontoret.
När ny bostadsbebyggelse planeras inom områden som saknar kommunalt
vatten och avlopp ska en vatten- och avloppsutredning genomföras genom
exploatörens försorg. Av utredningen ska följande framgå:
1.

Befintliga och planerade vattentäkter, avloppsanläggningar, ledningsnät,
dagvattendiken och vattendrag.

2.

De åtgärder som krävs för att samtliga fastigheter ska få en godtagbar
vattenförsörjning både avseende kvalitet och kvantitet.

3.

Hur avloppsfrågan ska lösas på ett långsiktigt hållbart sätt för alla
fastigheter utan att närliggande vattentäkter, badvatten, grundvatten eller
andra känsliga recipienter riskerar att förorenas inom och utanför det
område som berörs av planen eller planändringen.
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4.

Hur en eventuell gemensam anläggning för vatten och/eller avlopp bör
utformas och vilka fastigheter som ska ingå.

5.

Hur behovet av släckvatten i samband med brand bör lösas.

Boendemiljö
Nya bostadsområden ska i huvudsak lokaliseras i eller i närheten av områden
där det redan finns infrastruktur i form av vatten, avlopp, gator och kollektivtrafik och kommunal service.
Bostadsområden, grundskolor och förskolor ska ha närhet till mark som är
lämplig och stimulerande för lek, utevistelser och naturstudier.
Kvalitéerna i den bostadsnära grönstrukturen ska utvecklas. Promenadstråk och
parker ska bevaras och utvecklas.
Trygghetsaspekten ska beaktas vid utformning av offentliga platser och
gång- och cykelvägar. Gator, torg och offentliga platser och lokaler ska vara
tillgängliga för alla.
Nya områden för åretruntboende i tätorter ska om möjligt förses med gång- och
cykel- vägar som ansluter till befintligt nät. Bra förbindelser med kollektivtrafik
ska eftersträvas.

Verksamhetsområden för företagande
Kommunen ska ha en god beredskap för att kunna erbjuda mark till nya
företagsetableringar i olika lägen utifrån verksamheternas behov.
Transportintensiva verksamheter ska i första hand lokaliseras i lägen med närhet
till goda kommunikationer.

Klimatanpassning
Vid detaljplanering ska krav på långsiktigt hållbara dagvattenlösningar ställas.
Lösningarna ska beakta riskerna med ett förändrat klimat.
Nya byggnader längs kusten ska placeras lägst på höjdnivån +2,40 m i
höjdsystemet RH2000 för att inte riskeras att bli översvämmade vid hög
havsvattennivå och höga vågor.
Undantag kan göras för enklare byggnader med lågt ekonomiskt värde eller om
invallning eller andra åtgärder vidtas för att förhindra översvämning.
Mark med risk för översvämning vid höga vattenflöden i mindre och större
vattendrag, ras- och skred, moränskred med mera får inte planläggas för
bebyggelse. Undantag kan göras om invallning eller andra åtgärder vidtas för att
förhindra översvämning. Där bebyggelse redan finns bör åtgärder övervägas.
Vid plan- och lovärenden ska det regelbundet kontrolleras om aktuellt området
kan översvämmas vid skyfall. I sådana fall ska bebyggelse inte tillåtas såvida inte
en fördjupad utredning kan visa på att riskerna kan hanteras.
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Hälsa
Buller och vibrationer
Riktvärden för trafikbuller bör alltid eftersträvas vid etablering av ny bebyggelse.
För att möjliggöra förtätning i Bergsjö, Gnarp och Harmångers centrala delar,
till exempel i närheten av ny E4 kan vissa avsteg från riktvärdena accepteras.
Vid avsteg från riktvärden krävs utredningar som visar att en bra ljudmiljö kan
åstadkommas.
Riktvärden för industribuller, byggbuller och annat buller bör följas vid
planering av ny bebyggelse och nya verksamheter. Vid avsteg från riktvärden
krävs utredningar som visar att en bra ljudmiljö kan åstadkommas.
Vibrationer behöver förebyggas vid detaljplanering av bostäder, verksamheter
eller infrastruktur på vibrationskänslig mark.

Radon
Vid planering och prövning av ny bebyggelse där människor stadigvarande
vistas ska säkerställas att gällande riktvärde för radonhalt i inomhusmiljö 200
Bq/m3 inte överskrids på årsbasis.

Magnetfält
Nya kraftledningar ska lokaliseras på sådana avstånd från befintlig eller
planerad bebyggelse så att magnetfältsnivån 0,4 μT (mikrotesla) inte riskerar att
överskridas vid bostad eller andra byggnader där människor varaktigt vistas.
Nya bostäder eller andra byggnader där människor varaktigt vistas ska
lokaliseras på sådant avstånd från befintliga kraftledningar så att magnetfältsnivån 0,4 μT (mikrotesla) inte riskerar att överskridas.

Förorenade områden
I plan- och bygglovsärenden ska förekomsten av markföroreningar i berört
område alltid uppmärksammas och vid behov utredas. Risk för förorenade
fyllnadsmassor, diffust nedfall av PAH, områdets historik, föroreningar i
grund-vatten, ytvatten, sediment och byggnader/anläggningar är exempel på
sådant som ska beaktas och vid behov ska miljötekniska markundersökningar
utföras.

Snötippar
Kommunen ska arbeta för lokalt omhändertagande av snö. Vid plan- och
bygglovsärenden ska, i möjligaste mån, ytor avsätts för vinterväghållning.
I bedömningen av ytornas lämplighet ska lokala miljö- och hälsomässiga
aspekter ingå. Snötipparnas kapacitet dimensioneras efter respektive områdes
omfattning.
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Kulturmiljö
I plan- och bygglovsärenden ska nödvändig hänsyn tas till områden, bebyggelse
och byggnader med höga kulturvärden. Även estetiska värden och upplevelsevärden ska beaktas. Odlingslandskapets kulturvärden på landsbygden ska
beaktas med hänsyn till lokala byggnadstraditioner, odlingsmark och fornlämningar. Som stöd för en god kulturmiljöhänsyn i plan- och bygglovsärenden
arbetas det med ett särskilt projekt i Nordanstig, där särskilt värdefull
bebyggelse kartläggs för att kunna ges ett framtida skydd.

Fritid
Våra idrottsplatser och parker skall vårdas och utvecklas med omkringliggande
bebyggelse och natur.
Konst, kulturella inslag och kulturella mötesplatser ska uppmuntras i den
offentliga miljön.
I planering ska hänsyn tas till områden med höga rekreationsvärden.

8. Markanvändning i tätorter
Inriktning
Planförslaget innebär att markanvändning främst kommer att förändras i
tätorterna och tätortsnära områden. Nya områden för bostäder och service
koncentreras till tätorterna även områden för näringsliv kommer ha anknytning
till tätorterna eller större infrastruktur, dock är vissa LIS-områden ett undantag.
Nya områden tar i anspråk såväl skogs- som jordbruksmark.
God tillgång till offentlig och kommersiell service, kollektivtrafik, idrottsanläggningar och attraktiva närmiljöer är viktiga faktorer när människor ska
välja plats för boende. För företag är det viktigt att det finns tillgång till mark
för nya lokaliseringar och närhet till infrastruktur för gods- och persontransporter. Det är också klimatsmart att koncentrera nya bostäder och
verksamheter i tätorterna, vilket medför kortare resor till skolor, arbetsplatser
och servicefunktioner.
En kommuntäckande översiktsplan brukar normalt endast redovisa huvuddragen i markanvändningen, men eftersom planen kommer ersätta en äldre
översiktsplan så är förslagen till markanvändning mer detaljerade i kommunens
tätortsområden.

Utvecklingsområden för boende i tätort
Bergsjö
Historia
Kärnan i Bergsjö socken har legat i stråket Älgeredssjön, Vadeån och Kyrksjön,
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Det var naturligt att kyrkan byggdes mitt i bygden, väl hörlig och synlig över
bygderna. Här bodde många människor redan på stenåldern – mängden av
fornlämningar vittnar om detta.
Fram till järnvägsepoken, år 1897, var Bergsjö en jordbruksbygd.

Bergsjö

Tätortskartor finns även som bilagor i A3 format.

Kyrkan som invigdes 1845
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När Bergsjöbanan togs i bruk, kom flera småindustrier till orten, butiker och
hotell byggdes och ett stationssamhälle växte fram. Det är troligt att järnvägen
fick en avgörande roll för att centrum i kommunen hamnade här.

Landmärken
Kyrkan med prästgård båda väl synliga i landskapsbilden. Kyrkbyberget som
inramar Bergsjö på den norra sidan samt Bålleberget som inramar orten på den
södra sidan. Bålle jordbruksbyggnader på Bålleudden ligger väl synliga i
landskapet med Kyrksjön som inramande.

Bergsjös karaktär
Centralort i kommunen med kommunhus och ca 2750 invånare. Bergsjöbanans
betydelse, som invigdes 1897, innebar en snabb expansion av tätorten med
bostäder och verksamheter. Mängden fornlämningar som vittnar om mänsklig
verksamhet mycket långt tillbaka i tiden är en annan viktig del av Bergsjös
karaktär. Kyrkbyån som sammanbinder Älgeredssjön med Kyrksjön tangerar
tätorten i dess norra del. Idag den största orten i Nordanstigs kommun med
skola, äldreboenden, ett centrum med bostäder, livsmedelsbutik, hotell och
verksamheter. Industriverksamheterna i Bjåsta har i alla tider betytt mycket med
många anställda och en stor produktion.

Bergsjö centrum
Bergsjö centrum kan utvecklas med flera bostäder för olika behov och med
blandade upplåtelseformer, mer samhällsservice som vård, skola och utbildning
samt mer handel och kontor. Fler människor i centrum ger en ökad puls med ett
behov av en mer utvecklad torgplats som skapar liv och rörelse.
Bergsjö centrum

Bergsjöverkens företagsby
Totalt 10000 m2 lokalyta bestående av kontor, verkstads- och lagerytor.
Ett 60-tal personer arbetar där.

Nya bostäder
Sju attraktiva områden med bostäder för olika behov och olika upplåtelseformer
föreslås i planen, alla med närkontakt till Kyrksjön eller Vadeån.
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Nya verksamheter
Ett område för verksamheter med liten omgivningspåverkan föreslås mellan
Bergevägen och reningsverket. Ett annat vid vägkorsningen mellan Hasselavägen
och Gnarpsvägen.

Vattenskyddsområde
Kyrkbyåns västra del är ett vattenskyddsområde för att skydda dricksvattnet
mot föroreningar och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Utveckling av skolan
Sydost om centralskolan föreslås mark för utbyggnad av skolan. Detaljplan för
ändamålet finns.

Riksintressen
I Bergsjö finns inga riksintressen.

Gränsfors Bruk
Här finns en fabrik som gör handsmidda kvalitetsyxor och en blomkruksfabrik
som tillverkar hantverksmässiga lergodsprodukter som konst- och bruksföremål.
Den lilla Gränsforsyxan.

Blomkruksfabrikens bruksföremål
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Infrastruktur
Väg 307 mellan Jättendal och upp till Hassela är en mycket viktig transportled
för skogsindustrin men även för turistnäringen. Kommunen anser att den ska
uppgraderas för bättre säkerhet och framkomlighet.
En G/C-väg bör anläggas längs väg 758 mellan Bergsjö Kyrkby och Bergsjö
Berge.
Banvallen från Bergsjöbanan finns till stora delar kvar. Mellan Bergsjö och
Rotprick äger kommunen marken. Det passar bra att göra om den till en
gång- och cykelväg från Bergsjö och ner till SGU-badet. Då slipper badfolket att
cykla på den hårt trafikerade Bergsjövägen.
En strandpromenad från småbåtshamnen runt kyrkan och prästgården, över
Kyrkbyån via Bergevägens bro, följa Kyrkbyån längs den norra stranden, och
över ån mot centrum via en hängbro som funnits där tidigare.
Den gamla hängbron
över Kyrkbyån

Tätortsnära skog
Tre grönområden med skog som ligger vid Sörgårdens servicehus, förskolor och
L/M-skola samt vid fotbollsplanerna bör bevaras och utvecklas som tätortsnära
skog. Kommunen är markägare och det vore mycket olämpligt om dessa gröna
områden skulle bebyggas.
Tätortsnära skog
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Odlingslotter
Ett ganska centralt beläget område öster om kyrkan och prästgården föreslås
som odlingslotter med möjlighet att uppföra kolonistugor för intresserade
Bergsjöbor. Marken ägs dock inte av kommunen.
Odlingslotter

LIS-områden
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
Vid Bergsjö föreslås fyra LIS-områden, samtliga för bostäder, ett norr om
Vadeån och de övriga mot Kyrksjön.

Outnyttjade byggrätter
Outnyttjade byggrätter för bostäder finns söder om Vadeån, villor för totalt
1600 m2 samt radhus för totalt 1000 m2.
Vid Ringvägen finns fem obebyggda villatomter. Vid Aspvägen finns rum för ett
till flerbostadshus i två våningar med en byggrätt på 900 m2.
I centrum på gamla fotbollsplanen finns byggrätter för bostäder på 5700 m2.

Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena Bergvik och Bålle bör inkluderas i det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Bredbandsnätet skall byggas ut till alla föreslagna bostads- och verksamhetsområden.
Fjärrvärmenätet som finns i stora delar av centrum bör utvidgas norrut över
Kyrkbyån mot Bålleviken.
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Gnarp

Historia
Bebyggelsen i Gnarp är koncentrerad längs Gnarpsåns dalgång. Efter dalgångens
norrsida, där naturförutsättningarna varit gynnsamma, har bebyggelsen i Vallen
tidigt vuxit fram. Mitt i dalgången reser sig Bergsberget med äldre
bostadsbebyggelse vid sydostsidan där även hembygdsgården ligger. Vid bergets
sydvästsida, mellan Vallen och Röde har villabebyggelsen etablerats sedan
1960-talet.
I dalgången öster och väster om kyrkan har bildats en nästan milslång radby
längs Gnarpsån är unik, även i ett svenskt perspektiv.

Delar av radbyn
väster om Gnarp

44

När Ostkustbanan (OKB) invigdes 1927 utvecklades Vallen till ett stationssamhälle. Den äldre vägen Riks 13 som då tangerade samhället finns fortfarande
kvar. När E4 anlades placerades den parallellt med Riks 13 men 200 meter
österut. Vid korsningen mellan Kyrkvägen och E4 har Röde by utvecklats till en
central del av samhället.

Gnarps karaktär
Goda kommunikationer norrut och söderut har präglat Gnarp med både
Ostkustbana och riksvägar som Riks 13 och E4. Dessutom goda
kommunikationer mot Bergsjö och havskusten. I Gnarp bor ca 2235 personer.
Stationssamhället, som ligger mitt mellan Sundsvall och Hudiksvall, har sedan
tillkomsten av Ostkustbanan 1927 med en järnvägsstation i Vallen expanderat
med bostäder, handel, service och verksamheter.

Gnarps centrum
I Gnarp finns två centrum, ett vid skolan, med service och butik och ett vid E4.
Båda områdena har potential för utveckling, speciellt vid E4 när den nya
Ostkustbanan kommer.
Gnarps centrum

Det är dock mycket viktigt att knyta ihop dessa centra med bra
kommunikationer för bilar, bussar samt gång/cykel.
Båda dessa centrum kan utvecklas med fler boenden, mer breddad handel och
fler verksamheter. Ingen mötesplats som ett torg finns i Gnarp.

Landmärken
Bergsberget reser sig mitt i samhället som en grön lunga omgiven av olika typer
av bebyggelse. Kyrkan som är placerad högt är synlig från flera håll i tätorten.

Infrastruktur
När ny Ostkustbana anläggs strax öster om dagens E4 men några meter över
markplanet, kanske 6-7 meter. Ny E4 kommer att byggas mellan järnvägen och
dagens E4, alltså E4 flyttas bara något tiotal meter österut, men på en upphöjd
nivå. Nordanstigs kommun anser at E4 ska byggas som fyrfilig väg med
mitträcke.
Det är viktigt när nya OKB byggs att den byggs på pelare, alltså inte på bank, så
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att den visuella bilden av Gnarps dalgång inte påverkas så mycket samt att
barriäreffekten inte blir så stor. Alternativet är att järnvägen byggs på en bank
genom dalgången, ca 1700 meter lång, och därmed definitivt tar bort dagens
visuella blick över landskapet. Den nya
järnvägsstationen bör placeras på det attraktivaste avståndet för resenärerna
som då kan åka tåg till Stockholm på mindre än 2 timmar eller till Sundsvall på
20 minuter.

Resecentrum i Husum. Ostkustbanan på
samma nivå över marken som den blir i
Gnarp

Den nya järnvägsstationen ska byggas som ett resecentrum med service för
resenärer, med bra kommunikationer för bussar, personbilar samt gång och
cykel, dessutom gott om parkeringsplatser. I närheten av järnvägs-stationer
bildas ofta en efterfrågan på mark för utveckling av handel, verksamheter och
kontor. I Gnarp finns också möjligheten att utveckla det centrum som Röde idag
utgör. Nya bostäder, mer handel, kanske ett hotell, daghem m.m. när både E4
och OKB finns så nära.
Ett nytt resecentrum i Gnarp innebär också att det blir mycket enklare att nå
havskusten. Troligen kommer trycket att bygga åretrunt- eller fritidsbostäder i
Sörfjärden, Norrfjärden, Hårte och Mellanfjärden att öka. Bra bussförbindelser
från resecentrum ut mot kusten blir mycket viktigt.
Ett industrispår till Tjärnviks industriområde måste finnas kvar i framtiden, även
när den nya dubbelspåriga Ostkustbanan kommer.
En G/C-väg bör anläggas mellan Gnarp och Byn längs väg 758 som är starkt
trafikerad samt smal och krokig.

Tjärnvik, mitt emellan Hudiksvall och
Sundsvall
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När dagens OKB rivs frigörs mycket mark i Vallen och Berge. Nya bostäder
föreslås som knyter an till de som redan finns i Vallen samt en utveckling av de
verksamheter som finns i Berge och längs gamla Riks 13 med nya verksamheter,
handel eller kontor.
Skolan föreslås få utrymme att växa men även med en möjlighet att bygga en
idrottshall söder om skolan.
Skolan och biblioteket

Nya bostäder
Nya bostäder för olika behov och olika upplåtelseformer föreslås på 5 områden.
Det största ligger i Vallen och kan genomföras först när Ostkustbanan
försvinner. Området i Frästa är redan planlagt för bostäder men idag obebyggt.
Två områden på åkermarken söder om Berge och slutligen vid gamla riks 13,
där det tidigare funnits en campingplats.

Nya verksamheter
Nya verksamheter såsom handel och kontor föreslås i Berge som en förtätning
av vad som redan finns där i typ av trä-, textil- och smidesverksamheter.
Dessutom finns en helt outnyttjad detaljplan i Gingsta för handel och
småindustri.
Kofotssmide i Gnarp

Vattenskyddsområde
Gnarpsåns västra del är ett vattenskyddsområde för att skydda dricksvattnet
mot föroreningar och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
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Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse.
Det enda riksintresse som finns i samhället är en korridor för den framtida
Ostkustbanan, strax öster om dagens E4

Tätortsnära skog
Bergsberget är mycket framträdande i landskapet med sin högsta punkt på ca 50
meter. Här finns elljusspår och en hembygdsgård med 13 gamla träbyggnader
där alltihopa är ett fornlämningsområde. Hela berget föreslås som tätortsnära
skog, som därmed fredas från ny bebyggelse. Enbart i anslutning till
hembygdsgården kan ny välanpassad eller gammal bebyggelse uppföras.

Tätortsnära skog

Hembygdsgården

Odlingslotter
Odlingslotter med möjlighet att uppföra kolonistugor på kommunal mark för
intresserade Gnarpsbor är lämpliga att ligga centralt. På plankartan markerat
med L norr om kyrkan.
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Område för odlingslotter

Kyrkan i Gnarp med ursprung från medeltiden. Dagens
utseende ﬁck den 1786

Tjärnviks industriområde har för avsikt att utöka sin verksamhet söder om
vägen mot Norrfjärden. Befintligt godsspår till industriområdet måste finnas
kvar även när nya OKB byggs.
I Rödsbacken söder om Gnarpvid E4 finns ett etablerat industriområde. Där
finns ett intresse av att utveckla verksamheter på egen mark norrut.

LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
Området söder om Gnarpsån vid gamla Riks 13 föreslås som ett LIS-område för
trafikanknutna verksamheter som camping, restaurang och hotell men även för
bostäder.

Outnyttjade byggrätter
Outnyttjade byggrätter i detaljplanerade områden för bostäder finns i Frästa
motsvarande ca 30-40 lägenheter, på täkten strax nordost om kyrkan sju
villatomter samt i närheten av bensinstationen ett flerfamiljshus med sex
lägenheter.
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Outnyttjade byggrätter för verksamheter finns i Gingsta, Åckne såsom handel
och småindustri på totalt 9000 m2 i två våningar, i Vallen för småindustri på
2000 m2 i två våningar, i Röde nordväst om bensinmacken för handel och
småindustri på 3000 m2 i två våningar.
Dessutom finns söder om ån på båda sidor av Riksväg 13 en byggrätt för
camping och minigolf. I denna översiktsplan föreslås bostäder på samma
område.

Teknisk försörjning
Det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avloppsnätet bör utvidgas
så att de föreslagna bostadsområdena på Vallen, söder om Berge och söder om
ån vid gamla riks 13 inkluderas i VA-området.
Även de föreslagna verksamhetsområdena i Gingsta och Berge bör innefattas i
det kommunala VA-området.
Bredbandsnätet skall byggas ut till alla föreslagna bostads- och verksamhetsområden.

En del av Gnarps radby
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Harmånger

Historia
Socknens centrum ligger i Rösta och Bringsta med kyrka, skola och annan
service. Harmångers viktigaste näringar har varit åkerbruk, boskapsskötsel och
handel. Flera sjösänkningsföretag har utökat jordbruks-marken. Än idag präglas
Harmånger av det öppna landskapet.
Rösta uppvisar en radbyliknande struktur, där gårdarna ligger tätt i en rad på
ömse sidor av vägen. Många ekonomibyggnader finns kvar i byn.

Harmångers karaktär
Ett lågt och plant liggande jordbrukslandskap på båda sidorna av
Harmångersån där det bor ca 2110 personer. Även här, liksom i Gnarp och
Jättendal, finns gamla Riks 13 och E4 kvar. Ostkustbanan finns öster om
samhället sedan 1927, dock utan en järnvägsstation.

Landmärken
Kyrkan med en fristående klockstapel är mycket framträdande i det flacka
landskapet.
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Kyrkan med den
fristående klockstapeln
stod färdig 1888

Harmångers centrum
I centrum finns bostäder, skola, vårdcentral, livsmedelsbutik, campingplats och
idrottsområde. I centrum saknas en naturlig mötesplats – ett torg.
Harmångers centrum kan utvecklas med fler bostäder för olika behov och i olika
upplåtelseformer, fler butiker och kontor. När den nya Ostkustbanan kommer,
blir det troligen en utvidgning av centrum i riktning mot järnvägsstationen.

Harmångers centrum

Infrastruktur (E4/OKB)
Ny E4 dras strax väster om dagens väg med en ny bro över Harmångersån.
Ny OKB förläggs öster om samhället med ett möjligt stationsläge ca 800 meter
från centrum. Idag finns rester av växthus på området. Stationen bör utformas
som ett resecentrum med attraktiva kommunikationer för bilar, bussar samt
gång/cykel.
I närområdet till järnvägsstationen förslås markanvändning för verksamheter,
handel och kontor.
Väg 781 i centrum bör kompletteras med G/C-väg på vägens södra sida mellan
E4 och bron över Harmångersån samt längs vägen förbi skolan.
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Nya bostäder
Nya bostäder för olika behov och med olika upplåtelseformer föreslås på tre
markområden. I Ronneberg i direkt anknytning till ett befintligt villaområde, i
Rösta söder om Harmångersån och mellan Hagängsgården och ån.

Nya verksamheter
Nya verksamheter med olika former av kontor förväntas ske i anslutning till den
kommande nya järnvägsstationen. Kanske även någon form av handel.
Ett stort markområde i den norra delen av samhället föreslås för småindustri
som heter Knoget, med närkontakt till E4. Även vid den nya cirkulationsplatsen
i söder kommer ett område för verksamheter att planeras.

Vattenskyddsområde
Harmångersån är ett vattenskyddsområde för att skydda dricksvattnet mot
föroreningar och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Riksintressen
Ett riksintresseområde får inte påtagligt skadas. Harmångersån är även av
riksintresse för naturvården. I kombination med detta riksintresse finns stora
möjligheter för utveckling av fisket i ån.

Harmångersån

Tätortsnära skogar
Två områden föreslås, ett över Harmångersån och ett vid Hembygdsgården. Det
första är ett skogsområde söder om ån och öster om fotbollsplanen samt ett
skogsområde norr om ån.
Det vore mycket olämpligt om dessa gröna områden skulle bebyggas.
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Tätortsnära skogar vid hembygdsgården
och över ån.

Odlingslotter
Ett område för odlingslotter med möjlighet att uppföra kolonistugor för
intresserade Harmångersbor föreslås mellan fotbollsplanen och den föreslagna
tätortsskogen.
Odlingslotter vid fotbollsplan
och Harmångersån
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Lis-områden
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
Här finns ett stort LIS-område där blir det lämpligt med verksamheter, butiker,
service och nya bostäder mellan Hagängsgården och Harmångersån.

Outnyttjade byggrätter
Outnyttjade byggrätter för 16 villor finns i Ronneberg samt i Lindedal för
flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
I Rösta finns byggrätt för handel på ca 4500 m2 samt byggrätt för 22000 kvm
småindustri.
I Knoget finns byggrätter för industriverksamhet på 17000 m2.

Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena vid Ronneberg och Bringsta bör inkluderas i det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Verksamhetsområdet på Knoget ska anknytas till det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp.
Fjärrvärmenätet bög utvidgas norrut över ån och österut mot den kommande
järnvägsstationen.
Bredbandsnätet skall byggas ut till alla föreslagna bostads- och verksamhetsområden.

55

Hassela
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Historia
På medeltiden byggdes en kyrka i Kyrkbyn. Den ersattes 1826 av den nya
kyrkan som finns än idag. Kring kyrkan utvecklades ett nytt centrum och vid
denna tid utvecklades Hassela kraftigt.
Hassela kyrka
från 1826

Flera stora byar växte fram och Franshammars Bruk anlades. Då ångsågarna i
mitten av 1800-talet byggdes, blev Norrlandsskogarnas timmer användbart
vilket ökade befolkningen i Hasselas skogstrakter.

Hasselas karaktär
Skogen som näring men även som fritid med jakt och fiske har alltid varit viktigt
för orten som inhyser ca 810 personer. Älvåsen är mycket tydlig från samhället,
speciellt på vintern när skidbackarna är belysta. Hassela Ski Resort med
utförsåkning i alla dess former sedan 1970-talets början med hotell och
stugbyar. Franshammar, ett känt begrepp i hela Sverige sedan 1960-talet, arbetar
med vård av barn och ungdomar med sociala- eller missbruksproblem.

Landmärken
Kyrkan ligger mycket centralt och väl synlig i omgivningarna. Älvåsens massiv
med branta sluttningar och toppar över 400 m, speciellt synligt på vinterkvällar
med skidbelysningen tänd.

Hassela Centrum
I centrum finns skola, äldreomsorg och bostäder. Hasselas eget Speakers Corner
– Inpasset ligger centralt. En naturlig mötesplats saknas i samhället. I centrum
finns endast tre obebyggda villatomter och det är svårt att hitta nya platser i
centrum för villor. I utkanterna finns dock möjligheter att bygga ett flertal villor.
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Hassela
centrum

Skolan har möjlighet att expandera inom gällande detaljplan. Livsmedelsbutiken
har möjlighet att byggas ut österut enligt gällande detaljplan. Väster om
ishockeyplanen finns drygt en hektar outnyttjad kommunal mark för framtida
ändamål.

Älvåsenvägen
Den enskilda vägen Franshammar-Älvåsen-Ede, en sträcka på en dryg mil, är av
stort allmänt intresse eftersom den försörjer Hassela Ski Resort med hotell och
stugbyar, Älvåsens naturreservat, ett 60-tal åretrunt hus och dessutom av stort
intresse för turismen. Vägen behöver byggas om och asfalteras.
Älvåsenvägen sydväst om
Hasselasjön

Infrastruktur
Väg 307 mot Bergsjö och Jättendal är en mycket viktig väg för skogsindustrin
och turismen.

Industriverksamhet
Plyfas etablering och tillverkning av träfaner har motverkat utflyttningen som
blev följden av det moderna skogsbruket under 1900-talet vilket slog hårt mot
skogsbyarna som många avfolkades.
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Plyfa har idag knappt 100 anställda som tillverkar MDF, plywood, spånskivor,
massivträ och laminat.

Turism
Turismen är viktig för Hassela, särskilt vid Hassela Ski Resort vintertid.
Önskvärt är att skidbacken kan ta sitt vatten till snökanonerna från den
närbelägna Hasselasjön. Önskvärt är också att skidanläggningen kan utvecklas
till en året runt anläggning.

Nedfarter på Älvåsen
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Hassela med Älvåsen i
bakgrunden

Ersk-Mats gården belägen ca 11 km nordväst om Hassela, är finskt självhushåll
från 1770-talet med ett femtontal byggnader som alla har sina egna och speciella
funktioner.
Ersk-Mats gården

Nya bostäder
I tätorten föreslås sex markområden av bostäder för olika ändamål och
upplåtelseformer. Fyra av dessa finns det redan klara detaljplaner för. Det nya är
en förtätning av bostäder som ligger i Kallbäck längs vägen och ett markområde
strandnära mot
Hasselasjön i Tuvviken som dessutom är ett föreslaget LIS-område.
På Österänget ca 500 m öster om campingen, i en sydvästsluttning ner mot
Hasselasjön, är ett lämpligt område för enbostadshus.
Vid Älvåsen föreslås fyra markområden för bostäder. Tre av dessa är redan
planlagda. Det nya är ett markområde tänkt som stugor för Hassela Ski Resort
strandnära mot Viggtjärnen. Detta område är även det föreslagit som ett
LIS-område.
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Nya verksamheter
Ett markområde sydväst om väg 307 för småindustri med liten
omgivningspåverkan som är planlagt men inte utbyggt. Ett närliggande
markområde för handel, kontor och andra verksamheter nordväst om Plyfa.
Utveckling för idrott föreslås i anslutning till Franshammars golfbanor och ett
andra markområde för idrott på Älvåsen. Även hotellet har stora
utbyggnadsmöjligheter.

Vattenskyddsområde
Skansån är ett vattenskyddsområde för att skydda dricksvattnet mot
föroreningar och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse.
Älvåsen är av riksintresse för naturvården men även ett så kallat Natura 2000område vilket innebär kortfattat att den Europeiska Unionen samtycker.
Dessutom är Älvåsen även av riksintresse för vindkraft. Vid en eventuell
utbyggnad av vindkraftverk ska de två riksintressena vägas mot varandra,
vindkraft och naturvård går inte alltid hand i hand, och dels ska kommunen
godkänna utbyggnaden. I kommunens vindkraftsplan är Älvåsen inte redovisad.

Tätortsnära skog
Ett skogsområde söder om ishockeyplanen och sydost om festplatsen på berget
som sluttar ner mot Tuvviken föreslås som tätortsnära skog. Marken ägs av ett
skogsbolag och privatpersoner.
Tätortsnära skog

Odlingslotter
Odlingslotter med möjlighet att uppföra kolonistugor föreslås vid
flerbostadshusen på Nordanbrovägen för intresserade Hasselabor. Nordanstigs
Bostäder är markägare.
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Område för odlingslotter

Naturreservat
Ånäset är ett naturreservat och får som sådant inte påverkas negativt.

Grundvattentäkt
Skansån är en grundvattentäkt som inte får påverkas negativt.

Lis-områden
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
Två LIS-områden föreslås i Hassela, ett vid Tuvviken för bostäder och ett vid
Viggtjärnen för möjlig utveckling av Hassela Ski Resort.

Outnyttjade byggrätter
Vid Rappmyran finns 21 obebyggda villatomter och vid Franshammar 11
obebyggda villatomter. Vid Nordanbro, som ligger centralt, finns 18 avstyckade
men obebyggda villatomter.
På den västra sidan av vägen mellan Plyfa och centrum finns två planlagda
områden för småindustri, kontor och handel.
Vid Hassela Ski Resort finns många bebyggda byggrätter. På Svartberget (öster
om korset) finns byggrätter för 94 lägenheter,
20 villor och 16 parhus. På samma berg (söder om korset) finns byggrätter för
330 lägenheter. På Älvåsen, alldeles intill liftarna, finns byggrätter för 15 villor.
Dessutom finns byggrätter för utbyggnad av hotellet på 10500 m2.
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Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena vid Tuvviken och Rapps bör inkluderas i det
kommunala verksamhets- området för vatten och avlopp.
Alls föreslagna bostadsområden vid Älvåsen bör anknytas till det kommunala
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp.
Bredbandsnätet skall inkludera alla föreslagna bostads- och
verksamhetsområden.

Ilsbo

Historia
Östanå by vid kyrkan har alltid varit centrum i socknen. Samhället har under
1900-talet haft en viktig industriutveckling som skapat ett företagscentrum med
ett antal verksamheter.
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Ilsbo kyrka uppförd 1846

I Vattlång finns bildemonterings- och återvinnings verksamhet samt ett
bussåkeri.

Ilsbos karaktär
Verkstadsindustri och boende är viktiga i Ilsbo där det bor ca 710 personer.
Knutberget avskärmar orten österut. Jordbruksmark lågt liggande kring
Kyrksjön, ända in till centrum.

Landmärken
Kyrkan ligger högt och är väl synlig i omgivningarna.

Ilsbo centrum
I centrum finns kyrkan, skolan, bensinmack med vissa livsmedel och en stor
verkstadsindustri som tillverkar skopor till grävare. En naturlig mötesplats
saknas.

SMP, verkstadsindustri
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Centrum i Ilsbo, där det en gång fanns en livsmedelsbutik bör omdanas och
gärna bebyggas med flerbostadshus i enlighet med gällande detaljplan.
Ilsbo centrum

Nya bostäder
På Lillberget föreslås ett bostadsområde för villor samt i Sörby söder om
Östanåån för villabebyggelse.

Nya verksamheter
Sydväst om Kyrktjärnen finns en detaljplan med byggrätter för industriell
verksamhet.

Vattenskyddsområde
Bjärtsjön är ett vattenskyddsområde för att skydda dricksvattnet mot
föroreningar och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Riksintressen
I Ilsbo finns inga riksintressen.

Infrastruktur
Bergsjövägen går rakt igenom samhället som en livsnerv och bör därför inte
flyttas utanför samhället. Viktigt att det blir säkert att korsa vägen för gångare
och cyklister, i synnerhet i mörker.
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Tätortsnära skog
Knutberget som bl.a. innehåller ett elljusspår föreslås som tätortsnära skog för
det rörliga friluftslivet och bör därför inte bebyggas.

Tätortsnära skog på Knutberget

Odlingslotter
Strax söder om Östanåån och strax öster om Bergsjövägen ges möjlighet att
uppför odlingslotter med kolonistugor på kommunal mark.
Område för odlingslotter
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Lis-områden
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
Lis-områden föreslås på Lillberget i Östanå samt i Sörby söder om Östanåån,
båda för bostäder och i anslutning till befintlig villabebyggelse

Outnyttjade byggrätter
I Berge finns en byggrätt för ett flerbostadshus på ca åtta lägenheter.
I Östanå, väster om dagens industriområde finns ca 20000 m2 mark för
industriverksamhet. Om behov finns bör en ny detaljplan upprättas.
I Sörby finns byggrätt för två radhus i en våning samt sex obebyggda
villatomter.

Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena p Lillberget och i Sörby bör inkluderas i det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Bredbandsnätet skall inkludera de föreslagna bostads- och
verksamhetsområdena.
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Stocka/Strömsbruk
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Historia
Stocka sågverk anlades 1855 som blev grunden till att ett samhälle växte fram.
Ströms järnbruk anlades i slutet av 1600-talet och var i drift till 1889 då en
massafabrik anlades som startade 1891 då expansionen av samhället började ta
form.

Stockas karaktär
Orten präglas av havets närhet med ett stort hamnområde med ett antal
vindskyddande pirar. Här har sjöfart, fiske och annan anknuten verksamhet satt
sina spår. Även spåren efter en nedlagd pappersmassaindustri är tydliga. Längst
ut i öster ligger ön Rönnskär med en bebyggelse som knyter an till det tidigare
havsfisket med ett antal sjöbodar. Harmångersån rinner genom samhället.

Rönnskär

Landmärken
Tydliga landmärken saknas, det skulle i så fall vara Rönnskär.

Stocka centrum
Ett litet centrum finns med en livsmedelsbutik som nog fungerar som mötesplats.
Där skulle fler bostäder vara till stor nytta för att göra centrum som en folktätare
mötesplats.
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Stocka
centrum

I planen föreslås odlingslotter i den västra delen av centrum.

Strömsbruks karaktär
Orten präglas av en nedlagd fabrik, men där det idag finns ett antal verksamheter
av olika slag. Landsvägen mot Harmånger korsar Holmsjön på ett mycket
utpräglat sätt.
Harmångersån rinner i strömmar rakt genom samhället med mycket bra fiske.

Vägen genom Holmsjön
med fantastisk utsikt

Landmärken
Det tydligaste landmärket är det gamla industriområdet.

Strömsbruks centrum
Det finns ett centrum med bostäder, handel och en restaurang, som tyvärr inte
fungerar som en mötesplats för invånarna. Centrum borde förtätas med fler
bostäder.
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Strömsbruks centrum

Centrum kan utvecklas med åtgärder för fler mötesplatser m.m. I planen föreslås
odlingslotter i en del av parkområdet.

Tätortsnära skog i Strömsbruk
Ett centralt skogsområde på kommunal mark, grönmarkerat på nedanstående
karta.
Tätortsnära skog

Nya bostäder
Nya bostäder föreslås på Långlandet med havsutsikt, väster om Tillsjötjärnen i ett
centralt läge samt ett större område i Vikarskogen även det med havsutsikt.

Nya verksamheter
Nya verksamheter föreslås på Stockviksstranden i Stocka. Detaljplan finns för
ändamålet.
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Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse.

Infrastruktur
Stocka har en viktig hamn med lastfartyg och plats för sjöräddningsfartyg, men
även småbåtshamnar och en gästhamn.
G/C-vägar som är viktiga är från skolan i Stocka mot centrum men också från
Sågtäkten till Stömsbruk.

Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse.
Norrsjön och Harmångersån är av riksintresse för naturvården.

Tätortsnära skog
Ett stort sammanhängande skogsområde som omsluter i stort Norrsjön, som
ligger mellan Stocka och Strömsbruk. Här finns intressen för det rörliga friluftslivet såsom fiske, bad, tältning, bär och svampplockning och den är även av
riksintresse för naturvården.
Tätortsnära skog mellan Stocka och
Strömsbruk

Odlingslotter
Lämplig lokalisering av mark för odlingslotter med kolonistugor finns i Stocka
centrum i anslutning till Lanthandeln på kommunal mark.
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Markområde för odlingslotter centralt

Lämplig lokalisering av mark för odlingslotter med kolonistugor i Strömsbruk
finns i centrum.

Markområde för odlingslotter i den centrala
parken

Lis-områden
Lämplig mark för odlingslotter med kolonistugor i Strömsbruk finns i den
centrala parken på kommunal mark. Lis-områden
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
I Stocka föreslås ett LIS-område för bostäder som ligger mot Tillsjötjärnen och
ansluter i öster till ett bostadsområde.
Här föreslås också ett som i norr tangerar till hamnområdet och namnges som
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Vikarskogen i LIS-planen. Här är det lämpligt med bostäder, men även någon
form av havsanknuten verksamhet vid kustlinjen.
Dessutom föreslås ett LIS-område på Långlandet.
I Strömsbruk föreslås ett LIS-område centralt i den nordvästra delen av samhället
och ansluter i öster till ett bostadsområde.

Outnyttjade byggrätter
Stocka
På Vikarskogen en detaljplan med kvarstående byggrätter för 16 villor.
Norr om Björkstigen och Bergstigen en detaljplan för 25 radhus.

Strömsbruk
På industriområdet längst upp i nordväst finns en detaljplan för industriändamål
med byggrätt på en markyta på 16500 m2.
Längs Källbacksvägen en detaljplan med outnyttjad byggrätt på ca 50 lägenheter.
I Edsäter, mitt emellan Harmånger och Strömsbruk, en detaljplan där 14 villor
inte är byggda. Planen är från 1927 då Ostkustbanan kom till Edsäter, där även
en stor bangård anlades. På den tiden trodde man att detta skulle bli den nya
centralorten i Harmångers kommun.

Teknisk försörjning
Bostadsområdena Vikarskogen och Långlandet bör inkluderas i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Bredbandsnätet skall inkludera alla föreslagna bostads- och
verksamhetsområdena.
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Jättendal

Historia
Jättendalsbygden kring Kyrksjön är en järnåldersbygd med flera välbevarade
lämningar med de flesta av Hälsinglands fornminnestyper. Det är också en av
Hälsinglands bäst bevarade agrarbygder. Bebyggelsen tillhör främst det senare
1800-talet. Flera gårdar bevarar en traditionell karaktär och ligger på åsryggar
eller andra höjder i landskapet, omgivna av odlingsmarker.
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Jättendals karaktär
Ett utpräglat jordbrukslandskap med stort inslag av hälsingegårdar, främst i byn
Å, och en mångfald fornlämningar. Även här korsar E4 och Ostkustbanan, dock
utan station. Spår av gamla Riks 13 finns kvar. Det bor ca 865 personer i
Jättendal.

Landmärken
Kyrkan ligger i väl synlig i den sydöstra delen av orten.

Jättendals centrum
Jättendal saknar ett utpräglat centrum idag. Området norr om brandstationen,
som är kommunens största, längs Skolvägen har starka karaktärsdrag och
Frösten med kyrka, en skol som kanske kan återuppstå, kan båda göra anspråk
på byggnadsansamlingar.
När ny E4 och Ostkustbana kommer och båd korsar Bergsjövägen, så finns goda
förutsättningar att där skapa ett resandecentrum, som blir viktigt i Jättendal men
även för Bergsjö och Hassela.
Kyrkan uppförd 1802

Infrastruktur
Ny Ostkustbana och E4 i framtiden blir troligen de viktigaste som hänt på många
år, om ens någonsin. Här kan växa upp ett resecentrum, inte bara för Jättendal
utan även viktig för stora delar av kommunen som Bergsjö och Hassela. via väg
307 samt vägkontakten med havet till Mellanfjärden, Hårte, Sörfjärden och
Norrfjärden.
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Framtida E4 och OKB. OBS!
Exakt placering är ännu inte
bestämd.

Väg 770 mot Östersund och Trondheim via Torpshammar
Vägen har mycket stor betydelse som en länk mellan E4 i Jättendal och E 14 i
Torpshammar mot Östersund och Trondheim. Den genvägen blir ca 16 km
kortare än att åka via Sundsvall. Om vägen förbättrades i sin helhet skulle
tidsvinsten för bilisterna bli ca 25-30 minuter. Bra både för miljön och ekonomin.
Turismen skulle öka i Bergsjö och Hassela. Vägen skulle då även tåla den mängd
timmerbilar som ofta använder den.

Nya bostäder
Nya bostäder föreslås vid Häggviken, på Hällansberget på Hällan och
Dvästanäset.

Nya verksamheter
Nya verksamheter föreslås i närområdet till den nya trafikknuten i Lindsta när ny
E4 och Ostkustbana korsar vägen mot Bergsjö. Trafikverket planerar även en
rastplats i detta område.

Turism
Mellanfjärden som är ett gammalt fiskeläge som ligger ca km öster om Jättendal,
är att stort turistmål. Där finns hotell, restaurang, fiskbutik, teater, camping och
Trolska Skogen med mera.
Trolska skogen
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Vattenskyddsområde
Norra delen av orten, där elljusspåret finns samt Gammelvägen och Kungsgården
är ett vattenskyddsområde för att skydda dricksvattnet mot föroreningar och
länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse. I
ortens västra del, några hundra meter väster om dagens E4 kommer nya
Ostkustbanan, med möjlighet till en järnvägsstation, samt nya E4 att förläggas.
I övrigt är så gott som hela bygden av riksintresse för kulturmiljövården.

Tätortsnära skog
I norra delen av Jättendal finns ett elljusspår som vi föreslår som tätortsnära skog
som inte bör bebyggas.
Tätortsnära skog

Odlingslotter
I Jättendal föreslås ingen mark för odlingslotter.

Lis-områden
Kommunen har möjlighet att peka ut strandnära områden så kallade
LIS-områden för bostäder, verksamheter, turism m.m. På så vis ”släcks”
strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock vara ense med kommunen.
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I Jättendal föreslås fyra LIS-områden. Dessa markområden ligger vid Häggviken,
och på Hällansberget, Hällan och Dvästanäset mot Jättendalssjön.

Outnyttjade byggrätter
Vid Nyvägen finns en detaljplan från 1980-talets början för ca 30 småhustomter,
vilka inte är bebyggda

Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena bör inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Bredbandsnätet skall inkludera alla föreslagna bostads- och verksamhetsområden.

Mellanfjärden
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Historia
Mellanfjärden har varit befolkat sedan stenåldern. Under 1800-talet blev hamn–
och handelsverksamheten betydande, vlket det bevarade stora hamnmagasinet
vittnar om. Under 1900-talets första hälft blev det istället en stor fiskehamn.

Mellanfjärdens karaktär
De många De många sjöbodarna från 1900-talets första hälft präglar nu
hamnmiljön. Den traditionella och särpräglade hamn- och fiskarbebyggelsen är
välbevarad och en värdefull kulturmiljö.
I Mellanfjärden finns flera intressanta verksamheter, som kustmuseum, fiskeindustri, teater, restaurang, utställningslokaler, hotell, camping och allmän hamn.

Landmärken
Hamnen och sjöbodarna med tillhörande verksamheter och anläggningar utgör
det främsta landmärket i Mellanfjärden.

Infrastruktur
Ny Ostkustbana och E4 i framtiden blir troligen de viktigaste som hänt på många
år, om ens någonsin. Även en ny kustväg som binder ihop de olika kustsamhällena kan komma att ha en stor betydelse för Mellanfjärden då det gäller
turism och övrig samhällsutveckling.
En ny planerad avloppslösning kommer ge stora positiva effekter för
Mellanfjärden.

Nya bostäder
Nya bostäder föreslås på Vitskatsudden (LIS-område) samt centralt norr om
Grönviken och ett område strax väster om samhället.

Turism
Mellanfjärden som är ett gammalt fiskeläge som ligger ca 6 km öster om
Jättendal, är att stort turistmål. Där finns hotell, restaurang, fiskbutik, teater,
camping och Trolska Skogen med mera.

Vattenskyddsområde
Norra delen av orten finns ett befintligt vattenskyddsområde för att skydda
dricksvattnet mot föroreningar.

Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse.
Riksintresse för kulturmiljövård och naturvård berör både Tjuvön och
Notholmen.
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Lis-områden
Ett nytt LIS-område föreslås på Vitskatudden som komplement till de två
befintliga närmare samhället.

Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena bör inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp när de detaljplaneras.
Bredbandsnätet skall inkludera alla föreslagna bostads- och verksamhetsområden.

Sörfjärden
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Historia
Sörfjärden var under 1800-talet och början av 1900-talet ett välbefolkat
samhälle. Under 1900-talet har fritidsboendet utvecklats i Sörfjärden och under
sommaren är det välbefolkat.
Men redan på 1670-talet anlades Gnarps masugn och samhället har en historia av
flera verksamheter.
I slutet av 1700-talet byggdes en herrgård samt arbetarbostäderna som finns kvar
än idag.
Bruket och senare sågverket på Klasudden samt fisket har utgjort basnäringarna
från 1800-talets mitt.

Sörfjärdens karaktär
Hav, långa sandstränder, fritidsboenden samt Gnarpsån med dess sjöbodar utgör
huvuddragen för Sörfjärdens karaktär.

Landmärken
Klasudden med den nyuppförda restaurangen samt Klasberget och den långa
sandstranden ned till Varpsand, tillsammans med bruksbebyggelsen, utgör det
viktigaste landmärkena på orten.

Infrastruktur
Ny Ostkustbana och E4 i Gnarp kommer sannolikt få en avgörande betydelse för
Sörfjärdens utveckling.
Även en ny kustväg som binder ihop de olika kustsamhällena kan komma att ha
en stor betydelse för orten då det gäller turism och övrig samhällsutveckling.

Nya bostäder
Nya bostäder byggs idag både på Klasudden, Varpsand och på Festplatsen.

Turism
Sörfjärden har en av Norrlands längsta sandstränder som är ett populärt
turistmål. Den nya campingplatsen samt golfbanan och den nybyggda
restaurangen bidrar till att göra Sörfjärden attraktivt för turism.

Riksintressen
Riksintressen får inte påtagligt påverkas negativt. De är av nationellt intresse.
Riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och yrkesfiske i hav finns i Sörfjärden.
Riksintresset för yrkesfiske föreslås ändrat så det inte påverkar Gnarpsåns
mynning, Klasviken och den innersta delen av Sörfjärdensbukten.
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Lis-områden
Ett nytt LIS-område föreslås centralt i samhället som komplement till de tre
befintliga.

Teknisk försörjning
De föreslagna bostadsområdena bör inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp när de detaljplaneras.
Bredbandsnätet skall inkludera alla föreslagna bostads- och verksamhetsområden.

Norrfjärden

Historia
Norrfjärdens historia har påverkats av fiske och jordbruk från tidigt 1800-tal.
Troligtvis är Norrfjärden och Sörfjärdens historia tätt sammankopplade
historiskt.
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Norrfjärdens karaktär
Hamn, fiskaregårdar, sjöbodar och gistvallar alla med höga bevarandevärden.

Infrastruktur
Ny Ostkustbana och E4 i Gnarp kommer sannolikt få en avgörande betydelse för
Norrfjärdens utveckling.
Även en ny kustväg som binder ihop de olika kustsamhällena kan komma att ha
en stor betydelse för orten.

Nya bostäder
Se kartförslag.

Turism
Café Skäret är inrett i ett gammalt ismagasin, det ett populärt utflyktsmål.

Lis-områden
Två nya LIS-områden föreslås i anslutning till Norrfjärden. Ett i söder, Norrå och
ett i norr, Lortvarpet.

Teknisk försörjning
Ny genomförd VA-utredning redovisar förslag för gemensamma lösningar.
Bredbandsnätet skall inkludera alla föreslagna bostadsområden.
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9. Planförslag – riktlinjer för vattenanvändning
Lagstiftning
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen
på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil
ut från baslinjen. Baslinjen är utgångspunkten för att beräkna en stats havsterritorium. Baslinjen går längs med strandlinjen vid kuster som saknar öar. Om
det finns öar längs med kusten går baslinjen mellan en tänkt linje mellan de
yttersta öarna. Utanför territorialhavet finns den ekonomiska zonen
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen.
Enligt 4 kap. 10 § miljöbalken, omfattar denna havsplanering både territorialhavet, undantaget det område om en sjömil som ligger närmast baslinjen och den
svenska ekonomiska zonen. Riksdagen beslutade i juni 2014 om nationell
havsplanering i Sverige. Regeringen fastställer havsplanerna. Dessa kommer att
vara tre och uppdelade på havsområdena Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet. En närmare reglering av den nationella havsplaneringen görs i
havsplaneringsförordningen (2015:400).

Territorialhavet
Territorialhavet har en gräns som finns ca 12 km öster om strandlinjen. Den
genomkorsas av två farleder vilka är av riksintresse för sjöfarten och får inte
påverkas negativt av vattenanvändningen. Havsdjupen inom territorialhavet
varierar från 1 m och som djupast 80 meter som det är strax innanför territorialgränsen ca 22 km utanför Stocka.
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Territorialgränsen

Vissa av de grund som finns i territorialhavet och som inte är av vikt för säl- eller
fågelliv kan lämpas för havsbaserad energiutvinning, som t.ex. vind- eller vågkraftkraft. Några sådana områden finns dock inte i den gällande vindkraftsplanen. Ett grund för sälar är Lillgrundet, ca 3 km norr om Gran och två grund
för fåglar är Korvgrundshällan och Remmarharet, båda ligger bredvid varandra,
ca6 km öster om Sågtäkten. Ett annat fågelskyddsområde är Vårfiskharet utanför
Norrfjärden.

Inre kustvatten
Inre kustvatten, en nautisk mil utanför kusten, 1852 meter, delas in i
Norrfjärden, Sörfjärden, Hårtefjärden, Mellanfjärden, Lönnångersfjärden,
Stockaviken och Sågtäkten. Riksintresse för yrkesfiske gäller i hela området.
Norrfjärden sträcker sig från Klackuddens naturreservat i den norra delen ner till
Vattingshamnen. Längst in i fjärden ligger samhället Norrfjärden. Fågelskyddsområdet Vårfiskharet finns i fjärden. I den södra delen av fjärden föreslås ett
LIS-område för bostäder på Norrå, vilket bedöms gynnar en utveckling av
samhället. Ett mindre fiskeläge finns och en badplats vid Bredvikssand.
100 meters strandskydd gäller i området. Kustleden går genom samhället och
följer devis stranden. Som djupast är det ca 20 meter till havsbotten. Några
betydande intressekonflikter bedöms inte finnas eller uppstå.
Sörfjärden sträcker sig från Vattingmalarnas naturreservat i norr ner till
Gnarpskatens naturreservat i söder. Hela fjärden ligger inom riksintresse för
naturvården, den s.k. Nordanstigsgkusten. I Klasviken finns ett stort fornlämningsområde. Gnarpsån rinner ut i Sörfjärden. Även här följer kustleden
stränderna. Vid Varpsand exploateras just nu ett fritidshusområde med 47
tomter. Inne i samhället är strandskyddet 100 meter men i övrigt utökat till 300
meter. Ett LIS-område finns i norra delen av samhället vid Stenudden. Som
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djupast är det ca 19 meter till havsbotten. Några betydande intressekonflikter
bedöms inte finnas eller uppstå.
Hårtefjärden ligger mellan Rävudden och Morskatsudden med samhället Hårte
längst in. Hela fjärden ligger inom riksintresse för naturvården, den s.k.
Nordanstigskusten. I det gamla fiskeläget finns många välbevarade sjöbodar.
Kustleden går genom Hårte. En badplats finns vid Koharet. Som djupast är
fjärden ca 15 meter. Vid Djursand och Morskatsudden är strandskyddet utökat
till 300 meter, men innanför dessa är strandskyddet 100 meter. Några betydande
intressekonflikter bedöms inte finnas eller uppstå.
Mellanfjärden ligger mellan Tjuvön och Vitskatsudden Riksintresse för naturvård
och kulturmiljövård gäller för hela fjärden, dock inte absolut längst in vid
småbåtshamnen, gästhamnen och kajen för fiskebåtar. Kustleden går genom
samhället. Dessutom är hela Tjuvön av riksintresse för kulturmiljövården. Den
centralt belägna ön är ett naturreservat. Strandskyddet är utökat till 300 meter
för Tjuvön, i övrigt är det 100 meter i området. En fyr för sjöfarten finns på
Koharet samt en farled in till hamnarna. Två gällande LIS-områden finns vid
samhället och ett nytt LIS-område föreslås på Vitskatsudden och ett annat på en
liten del av Notholmen. Havsdjupet är ca 20 meter som mest inom området.
Mellanfjärden är också mycket viktigt för turismen, kanske den viktigaste i hela
kommunen. Trolska skogen, fiskeläget med restaurang, hotell, konstutställningar,
teater och mycket mera bidrar till turisternas intresse. Kommunen arbetar för att
utveckla Mellanfjärden med möjligheter till fler boenden, utökad camping med
stugor, platser för husbilar och tält med mera.
Risken finns att denna önskvärda utveckling av samhället står i konflikt med de
allmänna natur- och kulturvärdena som finns i hela området. Det är dock
kommunens förhoppning att utveckling och bevarande skall gå hand i hand och
till och med göda varandra.
Lönnångersfjärden ligger mellan Norra och södra Vattingen. Inga riksintresseområden berörs eller andra natur- och kulturvärden. Kustleden går genom
samhället. Strandskyddet är 100 meter och som djupast är det ca 20 meter. Ett
LIS-område föreslås på den norra stranden av viken. Några betydande intressekonflikter bedöms inte finnas eller uppstå.
Stockaviken ligger mellan samhället Stocka och det gamla industriområdet med
varv, pirar och kajer. Sjöfart och fiske har i alla tider varit viktiga näringar för
samhället. Men även ett sågverk med doppning, vilket har medfört att här finns
konstaterade dioxin förorenade områden. Ett ganska stort LIS-område föreslås på
berget strax söder om varvet, där det inte funnits någon industriverksamhet.
Harmångersån som är riksintresse för naturvården mynnar i viken. Viken är som
djupast ca 20 meter. Några betydande intressekonflikter bedöms inte finnas eller
uppstå.
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Sågtäkten är den sydligast orten i kommunen och havsviken ligger mellan
Skutviken och Transkärsudden, som ligger i Hudiksvalls kommun. Här finns
alltså mellankommunala intressen. Harmångersån, med höga naturvärden,
mynnar även här liksom i Stocka. På öarna Brännskär och Ljusören finns några
fornlämningar. Strandskyddet är 100 meter och det största havsdjupet är ca 10
meter, men inne i viken är det mycket grunt. Ett LIS-område föreslås som ligger
mot gränsen till Hudiksvall kommun. Några betydande intressekonflikter bedöms
inte finnas eller uppstå.

Generell bedömning
Delar av kuststräckan har många skyddsvärda områden med höga kultur- eller
miljövärden. Andra delar av är kraftigt påverkade av tidigare hamn- och industriverksamheter. Många av kommunens kustnära byggnader och anläggningar
ligger inom 100 meter från havet vilket innebär att dispenser från strandskyddet
blir aktuella, vilket i många fall blir långdragna.
Kommunala verksamhetsområden för vatten- och avlopp är en stor fördel, inte
minst för miljön, i dessa havsnära områden. Målsättningen är att fler områden
blir inkluderade i det kommunala Va-nätet.
Intressekonflikter mellan bevarandevärden, utvecklingsanspråk, rekreationsmöjligheter och miljövärden är viktiga att klargöra inom det kustnära havet. De
olika anspråken på vattenanvändning är normalt möjliga att förena utan
konflikter.

Riktlinjer för vatten för i första hand yrkesﬁske
Riksintresse för yrkesfiske finns mellan Sörfjärden och ner till Mellanfjärden, där
riksintresset sträcker sig nästan ända in till den inre hamnen. Kommunen anser
att detta förhållande bör ses över och ändras, eftersom där inne kan riksintresset
bli en hämsko för utvecklingen av både Mellanfjärden och Sörfjärden.
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Riktlinjer för vatten för i första hand sjöfart och industriell användning
Farleder

Farleder samt Territorialgränsen- yttersta gränsen för kommunal planering

Det finns två farleder inom den yttersta gränsen för kommunal planering.
Farleder för sjöfart får inte blockeras av byggnadsverk eller anläggningar. För
vindkraftverk gäller ett säkerhetsavstånd på av 500 meter till farled för fartyg.
Farlederna till Mellanfjärden och Stocka är allmänna farleder och alltså mycket
viktiga att behålla för att inte påverka utvecklingen negativt i framtiden.

Fyrar
Två fyrar finns, en på Gran och en i inloppet till Mellanfjärden. Båda mycket
viktiga för sjöfarten.

Industriell användning
Vatten för industriell användning är främst aktuellt i anslutning till tätorter

Pirar
Viktiga pirar för sjöfart och fiske finns i Stocka, Mellanfjärden och Sörfjärden.
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Hamnar
Mellanfjärden
Hamnen är en landningshamn för yrkesfisket och av riksintresse för fisket. Den
används också av turistbåtar.

Stocka/Rönnskär
Hamnen är en godshamn där det finns fyra vågskyddande pirar. Vågbrytarna är
även viktiga för yrkesfisket och gästhamnen i Stocka.

Sörfjärden/Klasviken
I Klasviken finns långtgående planer på att etablera en gästhamn. Projektet
KOMPIS (Kommunal planering i samverkan) har tagit fram planeringsunderlag
för en gästhamn i Klasviken.

Vindkraft till havs
Det finns inga områden för vindkraft till havs i kommunens vindkraftsplan.
En ny/reviderad vindkraftsplan kommer att ta upp den frågeställningen. I
utgångspunkten ser kommunen positivt på vindkraft till havs.

10.

Riktlinjer för vattenanvändning i sjöar och vattendrag

Generella riktlinjer
Vid detaljplaneläggning och/eller tillståndsprövning för verksamheter vid vatten,
ska det visas att planerad åtgärd inte väsentligen påverkar den prioriterade
vattenanvändningen. Intill områden med särskilt skydd ska det visas att de värden
som ska skyddas eller bevaras inte skadas.

Riktlinjer för vatten för i första hand friluftsliv och rekreation
Fiske
En fiskevårdsplan antogs av kommunfullmäktige 2014. Ett mycket stort och
gediget arbete där 150 vattendrag har inventerats och biotopkarterats. Det kan
konstateras att många av kommunens vattendrag är kraftigt påverkade av
mänskliga aktiviteter som försämrat vattenmiljön och någon form av åtgärdsförslag har lämnats för samtliga inventerade objekt.
Sammantaget kan det konstaterats att restaureringsbehovet i kommunens vattendrag är mycket stort, vilket kommer medföra betydande arbete och kostnader för
att återskapa tidigare förstörda lek- och uppväxtmiljöer för fisk och öppna upp
vandringsvägarna.
Utvecklingspotentialen anses mycket stor och genom att återskapa det rinnande
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vattnets ekosystem ökar den naturliga reproduktionen av fisk samtidigt som
andra arter och organismer knutna till dessa biotoper gynnas.

Rivning av dammar
Kommunen planerar att riva dammarna vid Milsbron och Gällsta i Gnarpsån
öster om Gnarp samt skapa ett omlopp förbi regleringsdammen vid Lunnsjöns
utlopp.

Fiskevårdsområden
I kommunen finns sex fiskevårdsområden, varav Gnarp, Harmånger, Hassela och
Ilsbo har egna hemsidor. Dessutom finns Bergsjös och Jättendals fiskevårdsområden. Deras vision är att återställa naturliga vattensystem, till förmån för djur
och andra organismer knutna framför allt till rinnande vatten. Större vattendrag
med tillflöden är Dyrån, Haddängsån, Gnarpsån, Edsmyrån och Harmångersån.
Möjligheter för rullstolsburna att fiska finns vid Långsjö i Harmånger samt vid
Hannåstjärn i Knoppe.

Badplatser
Barrtjärn, Älgered: Liten badplats i större tjärn, med sandstrand med brygga
omgiven av skog. barnvänlig med liten lekplats nära stranden. Tjänligt vatten.
Bjärtsjön, Ilsbo: Stor sandstrand väster om Ilsbo. Barnvänlig badplats med
brygga och mycket klart vatten. Gungor, klätterställning, beachvolleynät och
bänkar. Tjänligt vatten.
Grännsjön, Baståsen: Badplats vid sjöns utlopp. Brygga och bänkar. Tjänligt
vatten.
Gårdsjön, Gnarp: Liten sandstrand med bryggor och bänkar. Tjänligt vatten.
Norrfjärden, Gnarp: Sandstrand som är mycket långgrund. Man bör ej bada
direkt i närheten av åmynningen. Tjänligt vatten.
Hasselasjön, Hasselabadet: På sjöstranden nedanför Hasselabadets tempererade
badanläggning. Fin sandstrand med bryggor, beachvolleynät och grillplats.
Tjänligt med anmärkning.
Håckstabadet, Jättendal: Mindre bad med sandstrand och brygga och
omklädningshytt och utedass. Tjänligt vatten.
Hårte, Koharet: Nära hamnen i Hårte. Sandstrand och mycket långgrunt.
Tjänligt vatten.
Morsviken, Hårte: En mindre strand i Hårte som ligger söderut efter vägen mot
Mellanfjärden.
Gångstig cirka 300 meter från vägen.
Kittesjön, Yttre: Litet bad med sandstrand med brygga och rejäl grillplats med
stockbänkar. Tjänligt vatten.
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SGU Badet, Bergsjö: Stor sandstrand med bryggor. Stor gräsplan med grillplats.
Tjänligt vatten.
Sörfjärden: Vidsträckt sandstrand och långgrunt och barnvänligt. Tjänligt vatten.
Sörfjärden, Varpsand: Vidsträckt sandstrand och långgrunt. Tjänligt vatten.
Tjänligt vatten med anmärkning.
Sörsjön, Strömsbruk: Fin sandstrand med brygga, med skyddat bad för barn.
Omklädningshytter och grillplats vid parkeringen. Tjänligt vatten.
Gemensamt för dessa badplatser är att det tas regelbundna vattenprover för att
säkra badvattenkvalitén samt att alla har kommunal sophämtning.

Riktlinjer för vatten med höga ekologiska värden
I dessa områden får inga nya bryggor, kajer eller andra anläggningar i vatten
utföras. För kommunens utpekade LIS-områden och områden med höga
rekreations- och friluftsvärden så får bryggor och kajplatser anordnas trots att de
kommer i konflikt med de ekologiska värden som finns på platsen.

12.

Transportinfrastruktur

Allmänt
Nordans gs kommun har en antagen fördjupad översikts plan för Ostkustbanan. Den
kan du läsa mer om här.
http://www.nordanstig.se/Bygga---Bo/Planer-och-utveckling/Oversiktsplanering/
Fordjupningsomraden/Fordjupad-oversiktsplan-for-Ostkustbanan.html
Det pågår ett arbete med ny E4 genom kommunen, information om detta finns
här.
https://www.trafikverket.se/e4gnarp

Resandet i Nordanstig
Buss
År 2011 gjordes totalt 234 016 resor med buss i Nordanstig. Ca hälften av dessa
är resor till och från skola för barn i åldern 7-19 år medan andelen vuxna
resenärer står för ca 30 % av resorna. Dessa kan man förmoda till stor del är
arbetsresor.

Tåg
År 2011 utgick ca 11 800 resor från Gnarps station med X-tåget. Ca 5 700 resor
gick söderut och 6 100 norrut. Det gör att vi kan utgå från att resevolymen med
X-tåget till Gnarp var ungefär dubbelt så hög d.v.s. 23 000 under året.
Vilka målpunkter som resenärerna hade är inte kända, men utifrån att andelen
resande med periodkort uppgår till 40 – 50 % kan vi utgå från att en stor andel
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är arbets-/utbildningspendlare till Sundsvall eller Hudiksvall.
Det är för närvarande inte möjligt att få exakta uppgifter om antalet resor med SJ
-tåg/fjärrtåg på Ostkustbanan. Hudiksvalls kommun har uppskattat antalet resor
från Hudiksvall till ca 80 000 resor/år. Antagandet är att det sker lika många
resor till Hudiksvall, vilket ger en samlad resevolym om ca 160 000 resor per år.
Resor som görs av personer bosatta i Nordanstig återfinns bland dessa eftersom
SJ:s fjärrtåg enbart stannar i Hudiksvall och Sundsvall.
När det gäller X-trafiks tåg påbörjades ca 77 900 (år 2011) resor i Hudiksvall.
Resevolymen kan därigenom antas vara ca 160 000.
Den procentuella resandeutvecklingen på X-tåg har varit mycket kraftig. Sedan år
2006 har den varit ca 64 % i Gnarp och 22 % i Hudiksvall.
Flera av dem som reser frekvent kan antas vara studerande. Eftersom Nordanstig
saknar egen gymnasieskola pendlar majoriteten av ungdomar till gymnasium i en
annan kommun. År 2010 fanns totalt 440 gymnasieelever skrivna i Nordanstig.
Av dessa pendlade 275 eller drygt 60 % till gymnasieskolor inom länet
(huvudsakligen till Hudiksvall). 137 eller drygt 30 % pendlar ut ur länet
(huvudsakligen till Sundsvall). Det är framförallt elever i den norra delen av
kommunen som söker sig till Sundsvall och det kan antas att flera av dem åker
tåg.
Det saknas tillförlitlig statistik över hur många studenter som bor i Nordanstig,
och är inskrivna på olika högskolor. Den bild som kan ges blir därför en
”ögonblicksbild”. Våren 2012 uppges 34 studenter som bor i kommunen vara
inskrivna vid Mitthögskolan och 27 vid högskolan i Gävle.

Bil
I en rapport som gjorts i projektet Bästa resan har Nordanstigs resvanor
undersökts. (Bästa resan, Regional attityd och resvaneundersökning – en
sammanställning av resultat från 13 kommuner och 4 län, rapport 2009:16)
Rapporten visar att bilen idag står för det huvudsakliga transportmedlet i
Nordanstig. Andelen bilresor som förare utgör 70 procent av alla resor i kommunen. Tillsammans med de resor som görs som passagerare i bil utgör bilresorna
totalt 86 procent. 6 procent av resorna sker till fots. 1 procent av resorna sker
med tåg. 3 procent av resorna sker med buss som huvudsakligt färdsätt..
I Nordanstig sker 71 procent av alla resor lokalt inom kommunen.
Av de resor med start i Nordanstig kommun som går utanför kommunen är de
flesta resor till Hudiksvall, 15 procent, och Sundsvall, 8 procent. 30 procent anger
att bilresorna är för att ta sig till och från arbetet.

Reseavstånd och restider med bil
Samtliga orter i Nordanstig ligger inom 45 minuters resväg med bil till Hudiksvall
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och inom en timme till Sundsvall. Personer som arbetar i Hudiksvall kan välja
mellan snart sagt alla orter i Nordanstig och ändå ha ett pendlingsavstånd som i
restid understiger 40 minuter. Med arbete i Sundsvall innebär boende i trakterna
kring Årskogen och Gnarp pendlingstider mellan 20 och 30 minuter. Med ny
utbyggd E4 kommer dessa tider minska ytterligare. Även kustnära boende kring
Norrfjärden och Sörfjärden hamnar inom acceptabla pendlingstider.

Viktiga vägar
E4
E4 är en mycket viktig väg för person- och godstransporter både på nationell,
regional och lokal nivå. Vägsträckan mellan Kongberget och Gnarp är relativt
olycksdrabbad och har en låg standard. Med två körfält utan mötesseparering,
branta backar och kurvor med dålig sikt samt korsande vägar och utfarter i de
byar som passeras, är E4 på denna sträcka i stort behov av åtgärder. De ökande
trafikmängderna orsakar även störningar för omgivningen och påverkar de
närboendes rörelsefrihet och trivsel.
År 2008 gjorde dåvarande Vägverket en vägutredning på sträckan. Vägverket
beslutade att det så kallade kombinationsalternativet i vägutredningen ska ligga
till grund för projektering och upprättande av arbetsplan. Totalt blir den cirka
12,8 kilometer nybyggd väg, och cirka 9 kilometer byggs om. Vägen ska
projekteras för 2+1 körfält med mitträcke.
När planarbetet med Ostkustbanan påbörjades påtalades det från kommunen att
det finns stora samordningseffekter med att bygga väg och järnväg samtidigt.
Detta skulle betyda att man kan kostnadseffektivisera och på så sätt få till stånd
en väg med högre standard dvs motorvägsstandard med 2+2 körfält. Kommunen
har trots upprepade försök inte fått något gensvar i denna fråga från
Trafikverket. Trafikverket har nu påbörjat projekteringen av 2+1 väg och
byggstart beräknas till 2016.
I planeringen för Ostkustbanan är ändå samordning med vägbygget prioriterat
även om E4 ligger närmare i tid. Det är viktigt att så långt som möjligt undvika
onödiga konflikter som kommer att bli kostsamma när Ostkustbanan äntligen
byggs. Det kan vara sådana punkter där väg och järnväg korsar varandra och
samordning mellan trafikplatser och framtida regionaltågstationlägen.
Trafikverket är nu i ett tidigt skede i projekteringen av nya E4 och kommunen
kommer att delta i samråd med Trafikverket under projekteringen.

Riksväg 307
I öst-västlig riktning är väg 307 av störst betydelse i kommunen. Den binder
samman Bergsjö och Hassela med E4 i Jättendal. Väg 307 kommer anslutas till
nya E4 (väster om nuvarande) med en planskild korsning.
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I det fall ett framtida stationsläge i Jättendal blir aktuellt blir väg 307 en viktig
matarväg för tågresenärer i kommunens inre delar.

Riksväg 758 Gnarp-Bergsjö-Hudiksvall
Väg 758 är förbindelsen norrut från Bergsjö till Gnarp och söderut från Bergsjö
till Hudiksvall. Mellan Bergsjö och Gnarp slingrar sig vägen genom ett
kultur- och odlingsandskap medan vägen söderut från Bergsjö till Hudiksvall har
en trafikteknisk högre standard.

Kustvägen
Kustvägen kallas den väg som går längs med Nordanstigs kust upp till Svartvik i
Sundsvalls kommun. Den förbinder kustens fiskelägen. En utbyggnad av
Kustvägen mellan Mellanfjärden och Lönnångersfjärden planeras, vilket kommer
att gynna besöksnäringen och allmänhetens tillgänglighet till service.

Industrispår
Industrispår i Tjärnvik Gnarp
Ett nytt industrispår anslöts år 2006 till Ostkustbanan söder om industriområdet.
Det fungerade för Tjärnviks träs omfattande transporter fram till 2012 då
verksamheten lades ner. Idag används området som virkesterminal av SCA.
Vilken verksamhet som kommer att ta plats på Tjärnviks industriområde är idag
okänt. En viktig målsättning för kommunen är dock att industrispåret länkas till
framtida Ostkustbanan, med bättre trafikal kapacitet än idag. Det skapar
förutsättningar för ett förstklassigt industriområde i Nordanstig med god
utvecklingspotential.

13.

Risk, säkerhet och hälsa

Utgångspunkter
I 2. kap. plan- och bygglagen anges att vid planläggning ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållanden,
möjligheterna att anordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.
Riskerna för olyckor, erosion och översvämningar ska också beaktas.
Planförslaget har på denna övergripande nivå beaktat detta. I fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner kan noggrannare bedömningar behöva göras.
Olika förhållanden kan också innebära att byggnader ska konstrueras på ett visst
sätt, till exempel att inte tillåta hus med källare i områden med höga grundvattennivåer. Inom vissa områden som föreslås för nya bostäder saknas idag
vattenförsörjning, avlopp och trafikförsörjning, men anslutningsmöjligheter finns
om det är ekonomiskt försvarbart.
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Kommunen har tillgång till kartor som visar var det finns risk för
översvämningar, ras och skred samt områden med förorenad mark och höga
halter av markradon . För att inte belasta översiktsplanens kartor med alltför
många skikt så redovisas inte dessa företeelser. Vid planläggning och lovprövning
kontrolleras regelmässigt om risker med mera finns som måste beaktas.

Naturolyckor
I samhällsplaneringen ska säkerställas att nya byggnader, ny infrastruktur med
mera lokaliseras i lägen som inte riskerar att förstöras eller skadas av naturolyckor, såsom översvämningar, stormar, ras och skred. Om risker finns kan det
förebyggas genom att åtgärder vidtas som förhindrar att olyckor sker, till
exempel släntstabilisering och invallning av områden som riskerar att
översvämmas. I vårt samhälle finns dock byggnader som är lokaliserade i lägen
där riskerna är större.

Översvämningar
Översvämningar kan orsakas av höga vattenstånd i havet och höga vågor i
samband med stormar eller höga flöden i vattendrag som kan medföra att sjöar
och vattendrag översvämmas. Länsstyrelsen har kartunderlag som visar var risken
för översvämningar i sjöar och vattendrag är stor. Kommunen redovisar också i
planen riktlinjer för bebyggelse nära havet. Riktlinjer och planeringsunderlag ska
beaktas i plan- och bygglovsärenden.

Ras och skred
En översiktlig kartering över områden i kommunen där risk för ras och skred
finns vilken ska beaktas i fortsatt planering. För flera områden finns det
fördjupade utredningar. Nya sådana kan erfordras för till exempel föreslagna
bostadsområden. Erosion längs vattendrag kan bli en konsekvens av höga flöden
och kan då orsaka ras eller skred. Risken för ras och skred bedöms vara relativt
liten i Nordanstig, men med ett förändrat klimat kan riskerna öka.
Generellt sett ska alltid de geotekniska förhållandena undersökas eller bedömas
vid detaljplaner så att lämpligheten för bebyggelse kan fastställas. Det avser inte
bara ras- och skredrisker utan även till exempel stabilitets- och grundvattenförhållanden.

Skogsbränder
Med ett varmare klimat förväntas skogsbränderna öka på grund av långa torkperioder under sommaren. I närheten av många av våra tätorter finns många
talldominerade skogar. Skogsbränder är vanligast i tallskog. Bränder sprids inte
lika snabbt om inslag av lövträd, främst björk finns i bestånden. Skötselansvariga
för kommunens skogar bör beakta detta. Vid planering av nya bostadsområden i
tallskogsområden bör det utredas om åtgärder kan vidtas för att minska risken
för snabb brandspridning.
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Stormar
De förväntade klimatförändringarna antas medföra att stormar kommer att bli
fler. Stormar kan orsaka stora materiella skador på byggnader. Vid lokalisering
av ny bebyggelse nära skog bör riskerna för stormfällning bedömas och
nödvändiga åtgärder vidtas.

Hälsoaspekten
Buller
Höga bullernivåer, speciellt nattetid kan påverka människors hälsa i form av
sömnproblem. Utgångspunkten är att den verksamhet som förorsakar högt buller
ska åtgärda det vid källan så att inte bullret blir störande. Det gäller för verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Det som orsakar störst bullerpåverkan i närheten av bostäder är vägtrafiken framför allt från E4 och tågtrafik
genom tätt bebyggda områden. När ny bebyggelse ska prövas ska det utredas om
gällande riktvärden för buller kan uppnås.

Farliga ämnen och förorenad mark
Från avfalldeponier och förorenade områden kan hälsovådliga ämnen spridas
och påverka dricksvattentäkter. Djur och människor som kommer i kontakt med
ämnena kan påverkas mer eller mindre. På landsbygden finns många enskilda
vattentäkter där också föroreningar kan på påverka vattenkvalitén.
Oljeutsläpp kan förorena dricksvatten. Verksamheter som hanterar hälsovådliga
kemikalier har i sina tillstånd krav på hur kemikalier ska hanteras. Vårt
förändrade klimat med förväntat högre temperaturer kan öka risken för
smittspridning till dricksvatten.

Radonförekomst
I vissa delar av kommunen förekommer markradon och det ska undersökas där
nya bostäder eller arbetsplatser planeras. Om tillåtna gränsvärden överskrids ska
byggnader konstrueras så att gränsvärdena inte överskrids.

Värmeböljor
Med ett förväntat varmare klimat kommer antalet dagar med höga temperaturer
sommartid att öka. Det ökar risken att människor dör eller blir sjuka på grund av
hettan, något som oftast drabbar äldre. Vid om-, ny- eller tillbyggnad av vårdhem
eller särskilda äldreboenden bör byggnader lokaliseras i mer skuggiga lägen. Träd
som ger skugga mitt på dagen kan lindra värmen.
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14.

Tekniska försörjningssystem

Generellt
För att vårt samhälle ska fungera är vi beroende av att en rad tekniska
försörjningssystem fungerar och byggs ut i den takt som krävs när ny bebyggelse
och nya verksamheter planeras. Behoven av utveckling av dessa system med anledning av den förändrade markanvändning som föreslås i denna plan beskrivs i
de planer som finns för vatten och avlopp samt avfallshantering. Dessa planer
finns som bilagor till översiktsplanen.

15.

Hänsyn

Allmänt, Riksintressen
Vad är riksintressen?
Kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen när mark- och vattenanvändningen planeras. Geografiska områden som är betydelsefulla ur ett
nationellt perspektiv kan pekas ut som riksintressen av olika statliga myndigheter.
Skälen till utpekande är många. Områden kan ha höga friluftsliv-, naturvårdeller kulturmiljövärden.
Det kan också vara områden som är viktiga för kommunikationer (väg, järnväg,
flyg, sjöfart). Även områden som är viktiga för rennäring och yrkesfiske kan vara
riksintressen liksom områden för till exempel totalförsvaret, energiproduktion
och vattenförsörjning.
Inom ett riksintresseområde får inga åtgärder vidtas som påtagligt skadar eller
försvårar användandet av området. För områden som planeras för till exempel
nya vägar eller järnvägar får inga åtgärder vidtas som försvårar tillkomsten av
sådana anläggningar. Att ett område avgränsats geografiskt innebär inte att det är
enbart åtgärder inom det avgränsade området som ska bedömas. Även fysiska
åtgärder eller verksamheter utanför ett område kan medföra en påverkan som
medför att riksintresset skadas.
I vissa fall kan konflikter mellan olika riksintressen uppstå. Om ett område är av
riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de ändamål
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet
eller den fysiska miljön i övrigt. Vid en prövning ska företräde ges åt det ändamål
som bäst främjar en långsiktig hushållning.
Ur plansynpunkt är det först när mark- eller vattenanvändning ska ändras som
det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående användning
av mark och vatten påverkas inte. Om en planerad åtgärd innebär påtaglig skada
ska den inte genomföras, men vad som är påtaglig skada kan ibland behöva
prövas av länsstyrelsen och högre rättsliga instanser.
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16. Värdefull natur i Nordanstig
Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU.
Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras
livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som
finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.
Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EUs
fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet.
Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land
är skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. I fågeldirektivet och
habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och
djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och
växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplatser
För varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan (eller skötselplan)
med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Även hot mot Natura
2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska
beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att
målsättningen med området uppfylls.
Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar
ändras; den
är ett så kallat "levande dokument".
Det gör det möjligt för alla att bidra med ny kunskap och synpunkter, kontakta
gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument,
för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex
skyddsbeslut för naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut gäller
parallellt med den tillståndsplikt som gäller i Natura 2000- områden.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även
gälla åtgärder utanför Natura 2000- området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap.
27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer
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information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

Gnarps Masugn (Vattingmalarna)
Området blev naturreservat 1975, Vattingmalarna, och utgörs av ett knappt 3 km
långt exponerat, tämligen orört kustutsnitt. Det är beläget ca 1 mil öster om
Gnarp, mellan Norrfjärden och Sörfjärden.
Området har en intressant geologi. Av särskilt intresse är det stora klapperfält
som finns inom området. Det är det största i Nordanstigs kommun och ett av de
största i länet. Det breder ut sig längs stranden från områdets norra gräns ända
ner till Stor- Hartskär och sträcker sig på sina håll ända upp till 500 m inåt land.
Strandterrasserna är utbildade och relativt opåverkade av mänsklig aktivitet.
Berggrunden består i huvudsak av granit och täcks av lösa avlagringar såsom
svallsediment (grus, sten, block) och morän.
Skogen i området består i huvudsak av tallskog med varierat inslag av gran.
Huvuddelen av skogen är ca 80-130 år. Vid klapperfälten dominerar
hedmarkstallskog med inslag av gran. Stenarna är mossbevuxna och på sina
ställen breder krypgranar ut sig.
Växtligheten vid klapperstensfälten är till största delen mager och innehåller
mycket ris av bl.a. ljung, blåbär, lingon, mjölon och odon. I områdets norra del
har nordlåsbräken påträffats.
I de mera fuktiga partierna, vid vattendrag och myrmarker, växer bl.a. björk,
sälg, rönn, klibb- och gråal. I fältskiktet växer arter som nattviol och Jungfru
Marie nycklar. I den södra delen av reservatet finns grunda havsvikar, tjärnar och
laguner isolerade av landhöjningen. Här växer bl.a. näckrosor och svärdslilja.
Längs stränderna växer det bl.a. strandråg, vänderot, strätta, kärleksört och
fackelblomster.
Området innehåller ett stort antal gravrösen och är av riksintresse för
kulturminnesvården.
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Oxsand
Vid Oxsand, ett naturvårdsområde som i södra delen innehåller en 450 m lång
sandstrand ut sig längs en svagt inåtbuktande havsvik, mot norr avgränsad av
Oxsandshällan med tydliga isräfflor.
I övre kanten av sandstranden löper en strandvall med de för Norrlandskusten
karaktäristiska sandväxterna strandråg, strandärt och saltarv.
Ovan stranden vidtar ett stort öppet sandfält med enstaka tallar och sparsam
hedartad växtlighet. Även i norra delen av området finns spridda ytor av grå
dyner. I skogskanten ovanför sandfältet finns ett sommarstugeområde.

I viken mynnar inte mindre än fem små vattendrag. De minsta är dock bara
periodvis vattenförande. Alla utom den nordligaste bäcken är tydligt nedskurna i
sanden och bredast innanför själva mynningen. Trots den låga vattenföringen går
havsöring upp för att leka i de två största bäckarna. Den största, Oxsandsbäcken,
med källflöden i Hälsingmossen vid gränsen till Västernorrlands län, har ett starkt
ringlande lopp och är helt opåverkad av dikning. Den har sandiga-steniga bottnar
som lämpar sig väl för lekande fisk. Bäcken kantas dessutom av en frodig och
artrik örtflora.
Skogarna längs norra delen av kuststräckan utgörs av Natura 2000-naturtypen
landhöjningsskogar.
Oxsand har som badplats och friluftsområde också rekreativa värden.

Gnarpskaten
Naturreservatet som ligger mellan Sörfjärden och Hårte, utgörs av en oexponerad
kuststräcka av för södra Norrlandskusten karaktäristisk typ. Skogen domineras
av hedmarkstallskog med graninslag.
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Huvuddelen av barrträden är mellan ca 90- 125 år. Förekomsten av död ved
varierar inom området från sparsam till allmän förekomst.
Inom området finns flera klapperstensfält med tydliga gamla strandlinjer. Här
finns också hällmarker och några små tjärnar samt en sandstrand med
flygsanddyner. De små tjärnarna i områdets östra del omges till stor del av frodig
vegetation. Där växer förutom tall och gran även rönn, al, glasbjörk och
vårtbjörk.
Östra Tosskärstjärnen i norra delen av området omgärdas av myrmark. Längs
stränderna växer bl.a. havtorn, pors, vänderot, fackelblomster, strandråg, saltarv,
kärleksört och gåsört.
Flera gravrösen från både sten- och järnåldern finns i området. I den centrala
delen av området ligger ett större gravröse från stenåldern. Längre norrut, på
Tosskär, finns flera gravfält från järnåldern.
Området är relativt välbesökt eftersom det är lättillgängligt såväl från sjö- som
landsidan.

Vitörarna
Natura 2000-området och naturreservatet utgörs av två små öar i Bottenhavet,
Norrsjkär och Sörskär, med omgivande vatten och småskär. Terrängen på de två
öarna är till stor del öppen klapper– och blockmark, framförallt mot stränderna.
De steniga markerna bildar på flera ställen stora, nästan kala ytor med fläckvis
vegetation av bland annat småtallar, låga gran– och enbuskar, kråkris– och
mjölonmattor, mjölkört och kruståtel. Stränderna är till största delen steniga med
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gles vegetation av t ex saltarv, backglim, hallon, strandvial och strandråg. På
stränderna har även vresros etablerat sig, en förvildad parkbuske som ofta blir ett
besvärligt ogräs på havsstränder.
Det inre av Norrskär är bevuxet med barrblandskog med litet inslag av löv, mest i
form av rönn och gråal. Delar av skogen avverkades på 1940-talet, men en
”kappa” sparades mot stränderna. Kappan består idag av gammelskog, mest gles
tallskog, med flera grova tallar, rikligt med död ved och hänglavar i träden.
Fältskiktet domineras av ris som blåbär, lingon, kråkbär och linnea. Växter som
plattlummer, ögonpyrola och knärot indikerar skoglig kontinuitet. I det
avverkade området är marken fuktigare och rikare, och här växer idag mogen,
självföryngrad skog dominerad av gran. Skogen varierar från täta, triviala
granbestånd till öppnare partier med inslag av grova tallar, yngre lövträd och död
ved. På några strandnära platser finns lövrika partier som klassats till Natura
2000-naturtypen 9030 naturliga primärskogar i landhöjningskust
(landhöjningsskog).
På Sörskär har endast mindre, ganska lågvuxna skogspartier (tall och gran)
hunnit etablera sig. Ön domineras av låg, snårig busk- och risvegetation på stenig
mark. Några vanliga arter i buskskiktet är rönn, hägg, måbär, en, gran och tall. I
fältskiktet växer bl.a. blåbär och kråkbär.
Vitörarna är känt för sin häckfågelfauna med skärgårdsarter som t.ex. svärta,
strandskata, roskarl, kustlabb, silltrut (stor koloni), tordmule, tobisgrissla (talrik)
och stenskvätta.

På senare år har även vitkindad gås häckat. Rikedomen på buskar och snår på
Sörskär gör att också småfågellivet är rikt. I övrigt häckar bl.a. vigg, ejder,
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småskrake, rödbena, skrattmås, fisktärna och silvertärna i området, och en del
flyttande vadare brukar rasta längs stränderna.
I Örhamnen på Norrskär finns ett hamnområde med bryggor och några
fritidshus. På båda öarna finns ett flertal kulturlämningar, bl.a. rester av äldre
fiskebebyggelse, ett gammalt fyrtorn på Sörskär, en sjömärkeskummel och en
hålväg på Norrskär. Fiske bedrivs fortfarande i trakten. I övrigt besöks öarna
mest av båtturister och fågelskådare.

Gran
Ön Gran, ett naturreservat belägen en mil ut från den norra Hälsingekusten i
Nordanstigs kommun, är en av väder och vind mycket utsatt ö och dess natur är
starkt präglad av landhöjningen och havets krafter.
Reservatet består av Klapperstensfält med strandvallar samt vindpinade busksnår
och skogar vittnar härom. Omkring 13 ha mark på Grans södra del täcks av
urskogsartad barrblandskog. Skogen är gammal och olikåldrig samt har mycket
lång skoglig kontinuitet. Den har tidigare utnyttjats för fång av husbehovsvirke
men har ej varit föremål för egentligt skogsbruk. Exempel på sällsyntare växtarter
som påträffats på ön är parkhättemossa och topplåsbräken.
Gran har under många hundra år nyttjats för fiske, säljakt och äggtäkt. Under
Gustav Vasa skattlades ön för sina tillgångar och endast särskilt utsedda
”själkarlar” hade tillgång till säljakten.
Ön finns omnämnd redan från medeltiden i en dansk segelbeskrivning över
norrlandskusten. Var namnet Gran har sitt ursprung är dock höljt i dunkel. Att
ön nyttjats på olika sätt, långt tillbaka, vittnar en del fornlämningar om med
oklart ursprung och ålder.
Ön används som häckningslokal av ett flertal fågelarter. Bland annat häckar idag
ett hundratal par tordmular. Andra karaktärsfåglar är tobisgrisslan (Sveriges
största koloni med ett tusental fåglar), labb, ejder, roskarl samt sill-, gråtrut och
fiskmås. Gran och dess omgivande vatten och skär är dessutom ett betydelsefullt
område för gråsäl. Gran är fyrplats sedan år 1886, men den är numera
obemannad.
Det gamla fiskeläget omkring fiskehamnen, vilket numera används för
fritidsändamål, vittnar om öns tidigare betydelse för folkhushållningen.
Ett flertal fornlämningar finns på ön, bl.a. fragment av en labyrint, kryprännor
för säljakt och äldre husgrunder. På den sydvästra sluttningen ner mot stranden
finns en stenring med ca 35 m diameter som är lagd med halvmeterstora stenar.
Gran ger goda möjligheter att studera kustprocesser och landskapsutveckling
inom ett landhöjningsområde. Spår efter inlandsisen i form av isräfflor, hälltråg
och parabelriss kan ses framför allt i strandnära områden. De lösa avlagringarna
är helt präglade av vågornas svallningsverkan.
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Svallgrus och klapper täcker de områden där inte berget är blottat. Utomordentligt vackra system av strandvallar finns bl.a. mellan fyren och södra udden samt
öster om Grisselberget.

Älvåsen
Naturreservatet ligger tre och en halv mil innanför Hälsingekusten reser sig
Älvåsens massiv, ett par tusen hektar stort, mäktigt med mestadels branta
sluttningar och ett antal toppar över 400 meter. Den högsta toppen, Luråsen,
tangerar 500-meters nivån.
Höjden, storleken och det kustnära läget, ger området hög årlig nederbörd och
hög humiditet, dimmor är vanliga. Området är tillräckligt stort och högt för att
rymma kvalitéer, typiska för flera vegetationszoner.
Här finns sydliga inslag med bl.a. ädla lövträd i sydväxta bergslägen och
höjdlägesskog av fjällskogstyp med inslag av arter typiska för fjällskog, t.ex.
fjällbräken.
Den höga humiditeten och nederbörden, ”oceaniteten”, gynnar även arter med
utpräglat sydvästlig utbredning i landet, t.ex. vågig sidenmossa. En av områdets
mera exklusiva arter är långskägg, som i vårt land främst är en höghöjdsart med
förekomster i branta, bergiga områden. Här finns också björn och gammelskogsfåglar som tjäder, lavskrika och tretåig hackspett.
Älvåsen är utpekat som riksintresse för naturvård. Här finns bl.a. Älvåsbäckens
ravin vilket är den första fyndplatsen för sötgräs i landet. Sötgräs upptäcktes här
redan 1864. Ett flertal avverkningar har utförts i området vilket inverkat negativt
på områdets långskäggslokaler.
I några bergbranter finns riktigt gamla tallar, med en ålder på uppskattningsvis
400-500 år. De står i nordluten, omkring vinhällarna, men finns även tex. på en
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bergknalle NV Åsvallen. Gammeltallarna är i många fall märkta av brand. En
torraka i hällmarken i nordluten nedom Svinhällarna har övervallningar efter fem
bränder. Här finns också talrika lågor i olika nedbrytningsstadier.
Höjdlägesgranskogen har i många fall hög ålder. En åldersdaterad granstubbe på
Högåsen visade 260 år. Här finns en del lågor, men mängden död ved i granområdena är inte anmärkningsvärt hög.

Död lövved finns på många ställen i form av mer eller mindre döda gammelsälgar, men också efter nerhuggna lövträd.

Hästmyrberget
Reservatet, som ligger ca 1,5 km väster om sjön Malungen och tangerar gränsen
mot Sundsvalls kommun, omfattar syd- och östsluttningarna av ett höjdparti med
upp till 200 meters höjdskillnader.
Sluttningarna genomskärs här och där av raviner i vilka markvattnet bryter fram i
källor och surdrog. Större delen av området är beklätt med 150-200-årig barrblandskog med ställvis stort lövinslag. I reservatets västra del finns ett mycket
lövrikt ungskogsparti med inplanterad contortatall.
Moränen är rik på basmineral vilket tillsammans med det rörliga markvattnet ger
goda förutsättningar för artrikedom i skogen. 122 bladmossarter och 48
levermossarter har noterats. Bland dessa finns flera rödlistade arter.
Den äldre skogen är påverkad av äldre skogsbruk. Här och var finns murkna
stubbar som vittnar om plockhuggning och blädning. Områdets rikedom på äldre
träd, såsom asp, sälg, björk och rönn, rikedomen på lågor i olika nedbrytningsstadier samt fuktstråken och källorna är av största betydelse för områdets
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biologiska mångfald.

I de delar där markvattnet bryter fram är det bitvis näringsrikt på grund av
basiska joner, och här återfinns krävande arter som gullpudra, grönkulla, tibast
och kärrfibbla. Dessa områden har hög humiditetsfaktor, vilket indikeras av
västlig hakmossa, som har återfunnits på två ställen.

Klövberget (södra)
Skogen vid Klövberget utgör ingen urskog i egentlig bemärkelse, men områdets
branta och otillgängliga delar har påverkats mycket lite av avverkningar de
senaste 250 åren. Området ligger på gränsen mellan Gävleborgs och
Västernorrlands län, ca 2 km väster om väg 305, är också skyddat som naturreservat. Den södra av reservatet ligger i Gävleborgs län och den norra delen i
Västernorrlands län.
Skogen är en i det närmaste ren granskog. Den är olikåldrig, starkt luckig och rik
på lågor och döda stående träd.
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Kännetecknande är också områdets höga bonitet. Skogen har en förhållandevis
artrik flora, där topplåsbräken är den mest sällsynta kärlväxtart som påträffats.
På flera platser förekommer frodig ormbunks- eller högörtsvegetation med bl.a.
torta, kärrfibbla och svart trolldruva. Bland mossor och lavar förekommer flera
rödlistade arter och signalarter, bl.a. mörk husmossa, grön sköldmossa, blå
säckmossa, vedsäckmossa och långskägg.

Hagåsen
Reservatet och Natura 2000-området består dels av tidigare utbredningen av
Natura 2000- området Hagåsen och dels av f.d. Natura 2000-området HagåsenKlingersjöåsen. Dessa båda områden är numera sammanslagna under Hagåsen.
Den västra delen, ursprungliga Hagåsen, sammanfaller med avgränsningen för
Hagåsens naturreservat.

I västra delen av området sträcker sig längs den 525 m höga Hagåsens sydsluttning ned till Siksjön i sydväst. Den dominerande skogsmarken utgörs av
blockiga moränsluttningar med tallskog av torr ristyp. Områdets nordöstra flik
upptas av högproduktiv granskog. I sydvästra delen, i anslutning till Siksjön,
ligger en våtmark som är bedömd till klass 2 i länets våtmarksinventering.
Kulturpåverkan varierar i området. I norr förekommer urskogsartad tallskog med
rik förekomst av torrakor, lågor och tallöverståndare. Här finns tallar på mellan
400-500 år, många med brandljud efter tidigare skogsbränder. I urskogsinventeringen har gammeltallskogen bedömts till klass 1.
Sedan 1550-talet har 26 bränder berört större eller mindre delar området. Särskilt
omfattande bränder inträffade år 1691, 1790 och 1847 då så gott som hela
området eldhärjades. Den genomsnittliga brandfrekvensen är 42 år, men i vissa
delar har bränderna återkommit vart 30:e år.
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Östra delen av området består av ett stort sammanhängande naturskogsområde
med flerskiktad brandpräglad tallskog och lövrik barrnaturskog som är opåverkat
av senare tiders skogsbruk. Det är ett kuperat omväxlande område med avseende
på skogstyp och topografi och innehåller några större tjärnar, myrar och
bäckdrog.
De södra delarna av Natura 2000-området domineras av småkuperad terräng
med blockiga moränåsar bevuxna med tallskog på torra till friska marker.
Tallskogen är gles och luckig och 120-140 år. Spritt i bestånden förekommer 250
-åriga tallöverståndare. I fuktsvackorna där emellan växer lövrik granskog och
vegetationen är där rikare. Viktiga naturskogselement som gamla grova talltorrakor och högstubbar ofta med brandspår och kolflarnlavar samt grova mossoch renlavsbeväxta tallågor förekommer i området.
I den norra delen växer lövrik grandominerad barrnaturskog med inslag av
gammeltallar. Här finns en hög andel äldre lövträd och grova lågor, många
bevuxna med sällsynta lavoch svamparter. Längst upp i anslutning till nordöstra
gränsen ligger den 20 ha stora Storhagåsmyren, vilken utgörs av ett rikkärr som
bedömts till klass 2 i länets våtmarksinventering.

Klovbäcken
Området ligger strax öster om Grännsjön, ca 8 km väster om Gnarp och utgörs
av en ca 20-50 m bred zon utmed Klovbäcken. Marken är till stora delar
frisk-blöt. Här växer bl.a. gran, gråal, björk, sälg och asp. Bäcken har bitvis
skurit sig ned i finsediment som finns i den omgivande skogsmarken.
Vattendraget bildar en bäckdal med fuktigt och skyddat lokalklimat. Förutom
sötgräset växer här arter som t.ex. gullpudra och lunglav.
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Buskan
Natura-2000 området Buskan är en gård i skogslandskapet ungefär 14 km
nordväst om Hassela. Läget är höglänt och orienterat i en sydostsluttning.
Ursprungligen låg här en finnbosättning från 1700-talet och under den tiden
brukades all fodermark som slåtteräng. Natura 2000- området utgörs av sådana
gamla hackslåttmarker vilka under senare år även brukats som betesmark.
Området sköts idag genom slåtter och hästbete.
Området sträcker sig längs med en brukningsväg och är öppet med enstaka enar,
en stor björk och ett par mindre granar.
Marken innehåller en variation av olika hävdgynnade vegetationstyper men
domineras av gräshed av staggtyp och friskäng av skogsnävatyp.
Den långa obrutna hävden och frånvaron av störande ingrepp har resulterat i en
mycket artrik flora med flera traditionella ängsväxter. Exempel på hävdgynnade
arter i området är fältgentiana, kattfot, rödklint, slåtterblomma, dvärglummer,
ormrot, fjälltimotej, ängsskallra, prästkrage, liten blåklocka, ögontröst, stagg och
ljung.
Vid en inventering av fältgentiana i Hälsingland 2016 fördes fältgentianorna vid
Buskan till den senblommande varieteten (sen fältgentiana, Gentianella
campestris var. campestris) med en blomningstid kring mitten av augusti. Vid
inventeringstillfället påträffades över 1400 blommande eller överblommade
plantor, vilket gör lokalen till den näst individrikaste i länet. I de delar som
slåttras brukar slåttern ske efter blommning, kring slutet av augusti till början av
september. Betet sker i omgångar genom att djuren flyttas runt mellan olika
fållor.

111

Hagåsen
Reservatet är ett av de naturskogsområden i länet som är mest opåverkat av
människan. Reservatet ligger längs den 525 meter höga Hagåsens sydsluttning.
Naturen är varierande men domineras av blockiga moränsluttningar med
tallskog.
Reservatet ligger i den absolut västligaste delen av kommunen, ca 3 mil nordväst
om Hassela.

Basttjärnrönningen
Reservatet ligger Nordost om Hassela och området består av delar av bergen
Västertuppans och Baståsens nordsluttningar. Flera myrar av olika storlekar.
Skogsmarken är frisk till fuktig i de mest sluttande delarna där också källor
förekommer. Skogen är grandominerad men en stor del har lövinslag.
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Bodmyran
Reservatet Bodmyran, ca 8 km väster om Gnarp, är en av landets nordligaste
koncentriska mossar, alltså en kupolformad mosse med en tydlig central
höjdpunkt. Norr och öster om mossen finns en serie kraftigt sluttande kärr. I
dessa växer rikligt med björnbrodd, en ört med små vitaktiga blommor, som här
växer ovanligt långt österut. Söder om Bodmyran ligger en ovanligt välbehållen
fäbodvall – Åsvallen. Myrmarken har tidigare ingått i fäbodvallens vallmarker
och spår finns kvar i form av betespräglad skog i anslutning till vallen.
Bodmyran är värdefull för en mängd arter, inte minst för fågellivet. Här finns bl a
storspov, grönbena, gulärla, enkelbeckasin, slaguggla och spelande orre.

Gålåsen
Reservatet Gulåsen, som ligger ca 6 km nordväst om Gnarp, är ett fint
utflyktsmål med gammal skog, tjocka mossmattor och lavar hängande från
trädgrenarna. Området består av ett mindre berg som till större delen består av
gammal mossbevuxen granskog, i vissa delar dock rikligt med både sälg och asp.
Vid bergets topp finns lavklädda hällmarker med grova tallar.
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Björnåsen
Björnåsens naturreservat, ca 6 km väster om Bergsjö, med brant och delvis
svårtillgänglig terräng är troligen orsaken till att skogen i området inte påverkats
av modernt skogsbruk. Höjdpartierna och delar av sluttningarna domineras av
gammal tallskog på mager mark. Flera sällsynta och rödlistade arter knutna till
naturskogsmiljöer har noterats i området.

Svarvtjärnsbergen
Området som ligger vid sjön Stor-Svarven och sträcker sig över Svarvtjärnsbergens toppar. Det är en hänglavsrik typisk naturskog med många döda liggande
träd. I de blockiga delarna växer tall, medan granskog trivs i svackorna. I
december 2013 drabbades området hårt av stormen Ivar vilket gör att stora delar
av området är otillgängligt. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland
stormfällda träd. Området har även tydliga spår av äldre tiders skogsbränder.
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Klackudden
Klackudden är ett vildmarksartat och lättillgängligt naturreservat vid kusten. Här
finns naturskogsartade skogar, klapperstensfält med fina strandvallar och
gigantiska flyttblock. En vandringsled, Kustleden, utgör en naturlig stig in i
området. Här finns geomorfologiska formationer som illustrerar landskapets
utveckling från istiden till idag.
Det finns också många fornlämningar i vildmarksområdet. De äldsta lämningarna
består av gravrösen från bronsålder (ca 1800-500 f.kr) och äldre järnålder (ca
500 f kr-550 e kr). Mer sentida är lämningarna av bebyggelsen som finns vid
Gamla hamnen.

Notholmen
Notholmen är som namnet antyder en ö, inklämd i viken precis utanför
Mellanfjärdens fiskeläge. Det behövs en båt för att ta sig dit. Det är en vacker ö
med flera för Hälsingekusten representativa naturtyper och arter, liksom några
ovanligare sorter. Terrängen är på vissa ställen svårframkomlig på grund av stora
stenblock, men på öns västra sida tar man sig relativt obehindrat fram längs
strandlinjen, exempelvis till rastplatsen i Månsvik.
Skogsmarken består främst av tall och gran, med inslag av lövträd längs
stränderna. Skogen har fått utvecklas i sin egen takt en längre tid, vilket har gjort
att den fått höga naturvärden. Här växer knotiga gamla tallar och man kan finna
spår av en mängd olika insektsarter och hackspettar. Ett par för dessa trakter
ovanliga arter är örttaggsvamp, som växer på nedfallna kottar sam den
icke-gröna växten tallört, som mest hittas i äldre barrskog. På den södra udden
finns ett mindre klapperstensfält, en klunga av aspar samt en underbar utsikt mot
horisonten.
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För den fågelintresserade finns såväl fisktärnor, hägrar samt den rödlistade
svärtan att titta efter.
Här finns även en intressant kulturhistoria, till ett exempel ett litet gravfält med
spår från järnåldern.

Gulliksberget
Området ligger ca 15 km nordväst om Hassela. Gulliksbergets naturreservat är
ett av länets bästa exempel på brandpräglad tallnaturskog.
Här kan man föreställa sig hur en skog kan ha sett ut i mitten av 1800- talet då
de flesta skogar var urskogar.
Här kan du hitta 350-åriga tallar, märkta av de bränder som härjat här.
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Svedjebodvallen
Vallens naturreservat, som ligger 5 km norr om Hassela, utgörs till största delen
av en äldre grovvuxen granskog. På sina håll finns ett stort inslag av lövträd,
främst asp. Här lever ett flertal arter som annars är ovanliga i dagens skogslandskap. I sluttningen i områdets västra del är granarna rejält grovvuxna och här
finns det mycket död ved, både liggande och stående. Skogen har i stort sett varit
opåverkad av mänskliga aktiviteter under lång tid och det förekommer träd i alla
åldrar. Här förekommer ovanliga arter som smalskaftlav, violettgrå tagellav och
vedtrappmossa. Längst en bäck i den östra delen och i sluttningen finns en örtrik
flora.
Här växer arter som svart trolldruva, gullpudra och blåsippa.

Ånäset
Naturreservatet och naturvårdsområdet ägs och förvaltas av Nordanstigs
kommun. Skogsklädd talldominerad ca 1,3 km lång rullstensås, som bildar en
mycket naturskön udde i Hasselasjöns nordvästra del. I mitten av området finns
ett öppet gräsbevuxet område. Bland mindre vanliga växter har här hittats
skogsklocka och Kung Karls spira.
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Bodåsen
Naturreservatet, ca 10 km sydväst om Bergsjö, ligger i en sluttning strax öster om
och söder om sjön Lommen. På våren möts du här av mattor av blommande
blåsippor och skogsviol. Detta är ett botaniskt mycket rikt skogsområde,
tankarna kan lätt gå till en djungel.
Skogen består till största del av granar som är ca 100 år gamla men med inslaget
av lövträd, främst asp och björk., är mycket stort och här och var finns det
enstaka stora tallar.

Storön
Ett naturreservat där du kan kombinera naturupplevelser, kulturhistoria, bad
och friluftsliv. Här bjuds du på ett brett spektra av naturtyper, från hävdade
slåtterängar och betespräglade skogar, till mörka granaturskogar med urskogskänsla. I området finns också ett flertal fornlämningar från järnåldern. I mitten av
ön byts den torra tallskogen ut mot en liten våtmark full av klibbal.
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Hagmyran
Naturreservatet, som ligger ca 12 km nordost om Hassela, med gott om gran i
alla åldrar, gamla grova aspar och mycket död ved.
Många ovanliga arter kan du hitta, som t.ex. ullticka, lunglav. Skrovellav,
doftskin och granticka.

Bodsjöån
Bodsjöån som rinner genom reservatet, som ligger 24 km västnordväst Hassela,
är en mellanstor skogså som omges av gammal orörd skog.
Rör man sig längs ån ser man tydliga spår efter de bävrar som bor här och fäller
träd och bygger dammar och hyddor. Har man riktig tur kan man även få syn på
den ovanliga och mycket skygga uttern.

119

Kransarna
Reservatet ligger ca 6 km väster om Bergsjö på berget Kransarna består av
värdefull naturskog, främst tall.
Skogen består av gles, olikåldrig talldominerad skog av torr lavristyp. Större
delen av beståndet utgörs av tallar på mellan 100 och 150 år, men det finns ett
bitvis påtagligt inslag av senvuxna 200- 300-åriga tallar och ca 200-åriga granar.
Skogen är i stora delar påverkad av skogsbränder, även om det var länge sedan
det senast brann. Brandspår finns i form av högstubbar och enstaka brandljud.
Rödlistad garnlav förekommer i ganska stor omfattning men även violettgrå
tagellav, dvärgbägarlav och tallticka finns.

Tjuvön
Reservatet Tjuvön ligger som en halvö omedelbart nordost om Mellanfjärden.
För kanske 1000 år sedan var den en ö med ett sund mot fastlandet, som då låg
strax sydost om den nuvarande Kustvägen. Landhöjningen har eliminerat sundet,
men man kan fortfarande skönja det i form av fuktstråk, som finns här.
Tjuvön är en naturens pärla. Även dess sydvästra del med Rödberget och
Sörudden är högst sevärda vandringsmål! Ett besök på Tjuvön är ett utmärkt
alternativ för naturälskaren!
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17. Riksintresseområden för naturvård
Nordanstigskusten
Följande objekt ingår samtliga i riksintresset Nordanstigskusten
Gnarps Masugn – klapperstensfält
Gran – isolerad ö – naturvårdsvärde
Lillgrund – sälskyddsområde
Gnarpskaten – exponerat kustavsnitt, naturreservat
Vitörarna – exponerade öar, naturreservat
Notholmen – friluftsliv, naturreserva
Tjuvön – bergigt kustavsnitt
Jättholmarna – geologiska– och botaniska värden.

Nordanstigskustens riksintresseområde

Nordanstigs inland
Leska mosse
Leska är en stor och välutvecklad excentrisk mosse, tydligt välvd i kanterna men
med en relativt flack mosseplan. Hela mossen övertväras av mycket distinkta
ljung- och tallbevuxna strängar. Mitt på mossen finns några små gölar. Mossen
kantas av breda laggkärr.
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Myren bör lämnas helt opåverkad och särskild hänsyn och försiktighet bör
iakttas vid skogsbruk i myrens närhet. Dikningar eller anda åtgärder som
påverkar myren kan inte tillåtas.

Hångberg, Kölsjön, Stakholmen och Norrbäck

Ett mycket stort och kuperat skogsområde med inslag av odlingslandskap, ängar
och flora.

Dyrån med tillrinningsområden
Dyrån är av av riksintresse för naturvården, ett åsystem med opåverkad hydrologi
och värdefullt fiskbestånd. Dyråns stora värden ligger i åns opåverkade lopp och
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funktion som reproduktionsområde för såväl havsöring som bäcköring.
Övre Dösjön, som Dyrån rinner igenom, är en gos fågellokal med ett flertal
rastande och häckande fåglar. Trana, gräsand, vigg, enkelbeckasin och grönbena
häckar här regelbundet.
Dyråsand är en ca 300 meter lång sandstrand vid Dyråns mynning. Innanför
stranden finns ett öppet sandfält, avgränsat av några branta klippor vid Dyråsbergets fot samt av den blockiga Svartudden i norr. Dyråsand är ur landskapsbildssynpunkt mycket tilltalande och har betydande rekreativa värden.

Dyråns fredningsområde, ﬁskeförbud
1/9 t.o.m. 31/12

I det kraftigt kuperade landskapet söder om gränsen mot Medelpad finns Dyråns
källflöden – många små bäckar som slingrar sig ner efter sluttningarna och efter
hand samlas till allt större vattendrag.
Genom den intressanta kombinationen av var för sig skyddsvärda myrtyper,
vegetationstyper och arter måste området som helhet tillskrivas mycket stora
vetenskapliga och naturgeografiska värden.

Gnarps diabasberg
Diabasförekomsterna nordväst om Gnarp är de största i länet. Diabasen är s k
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Åsbydiabas som är lättvittrad och därför har särskild gynnsam inverkan på
vegetation och flora. Stora delar av diabasområdet täcks av svallsand eller andra
jordarter. Diabasområdets södra kant markeras dock av en framträdande
förkastningsbrant. Längs hela Åsberget och Uvbergets sydsida förekommer
således sydexponerade rasbranter och klippor av diabas. Detta har gett upphov
till en artrik flora av sydbergskaraktär som är typisk för diabas och grönstensberg. I Åsbergets branter ingår bl a blåsippa, stor blåklocka med flera och i
rasbranten nedanför Uvberget finns en rik snäckfauna med bl a klippspolsnäcka.
En lundartad och mycket intressant flora finns också efter Brattåsens sydsluttning.
Här förekommer bl a lövbinda, skogskniprot och sårläka. Den senare växer här
på sin nordligaste lokal i Sverige. Vid foten av berget finns också en ravin med
myskmadra och storgröe som särskilt skyddsvärda inslag.
Det är särskilt viktigt att diabasbranternas ljus- och skuggförhållanden inte
drastiskt förändras genom ingrepp av olika slag.

Stor blåklocka

Harmångersån med Harsjön
På den 20 km långa sträckan mellan Harmånger och havet faller ån ca 20 meter.
Ån flyter parallellt med Harmångersåsen och rinner ut i havet i Sörsjön som skils
från Norrsjön av Harmångersåsen. Sjöarna är i stark kontakt med varandra men
med varsitt utflöde genom Strömsbruk respektive Stocka. Ca 10,5 km av ån är nu
tillgänglig för reproduktion för havsöring liksom ett biflöde från Harsjön. I ån
finns också ett relativt gott bestånd av flodkräfta.
I mynningsområdet råder fiskeförbud till skydd för lekvandrande fisk.
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En betydande del av kusten utanför Gnarp och Jättendal är mångformig och föga
exploaterad, delvis genom sin svårtillgänglighet och de karga och ensligt belägna
öarna.
Den hårt svallade moränkusten är vanligast, i regel utformad som vidsträckta
klapperstensfält, ofta tydligt terrasserade. Det förekommer även grunda havsvikar
och av landhöjningen isolerade fjärdar (Gnarps Masugn), artrika strandängar
(Bredstrandsområdet och Vitörarna) och jämnt sluttande klipphällar (Tjuvön).
På många håll växer en opåverkad barrskog, t ex urskogen på Gran och
Jättholmarna. Havstornsbården i Bredsandsområdet är botaniskt intressant.
Här finns viktiga reproduktionsområden för gråsäl vid Grans norra del liksom
Lillgrund med omgivande vatten som båda är sälskyddsområden. Fågellivet är
rikt, särskilt på öarna. Till skydd för fågellivet råder tillträdesförbud under viss
tid till Sörskär med omgivande vatten. Kargheten och de ofta orörda barrskogarna gör kusten till ett värdefullt strövområde för allmänheten.

Fågelskyddsområden
Den allmänna ökningen av kustfågelbeståndet i regionen har troligen sin
förklaring i en, generellt sett, ökad biologisk produktion i Bottenhavet som
fåglarna kan utnyttja.

Vårﬁskharet
Vårfiskharet, öster om Norrfjärden, är på grund av sitt rika sjöfågelbestånd ett
fågelskyddsområde. Landstigningsförbud gäller för tiden 15 april till och med 31
juli.
Ön fungerar som en viktig häckningsplats för silver- och fisktärna samt för
många ejderpar. Det är viktigt att skyddet består eftersom ön idag utgör en av få
häckningsplatser i området.

Vårﬁskharet,
fågelskyddsområde
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Sälskyddsområde
Gävleborg läns kuster hyser idag en stor del av Bottenhavets bestånd av gråsäl.
Detta innebär att ett effektivt skydd av sälbeståndet kan vara av avgörande
betydelse för gråsälarnas överlevnad i Bottenhavet.

Lillgrund
Lillgrund ligger ca 11 km utanför kusten i höjd med Gnarp, ca 2 km nordost om
Gran.
Landstigningsförbud 1/2 till och med 31/8.

Utvidgat strandskydd
Det utvidgade strandskyddet, som beslutades av länsstyrelsen 2013, omfattar
åtta land- och vattenområden vid kusten intill 300 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd.
Dessa kustområden är

Oxsand
Området utgörs av en grund strandsträcka karaktäriserad av en lång sandstrand
med innanför liggande sandfält.
Flera små vattendrag, med lämpliga lekplatser för stigande fisk, mynnar i
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området. I söder finns en bebyggelse, i övrigt är området glest exploaterat. Större
delen av området är Natura 2000-område.

Bäcksand–Moningslandet
Kuststräckan utgörs av ett för Nordanstigskusten karaktäristiskt avsnitt med
hårt svallade, landhöjningsbetingade områden omväxlande med grunda vikar
med sandstränder och sandområden.
Bäcksandsbäcken är viktig för reproduktion av öring och där den mynnar i
havet finns en stor sandstrand.
Kuststräckan är genom sin relativt orörda karaktär intressant både för
naturvård men även för friluftsliv. Vandringsleden Kustleden löper längs hela
sträckan.
Området är oexploaterat.
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Vattingsmalarna
Lång oexploaterad kuststräcka med stort klapperstensfält och intressanta
landformer. Området omfattar en ca 6 km lång exponerad, tämligen orörd
kuststräcka norr om Sörfjärden. Det domineras av ett klapperfält som är det
största i Nordanstig. I klapperfältet finns vackert utbildade strandterrasser och
stormstrandlinjer som är relativt opåverkade av mänsklig aktivitet.
Området är naturreservat, Natura 2000- område och riksintresseområde för
naturvård.

Gnarpskaten
Oexploaterad kuststräcka med omväxlande natur, intressanta geologiska
bildningar och kulturhistoriska lämningar. Området präglas av sina vida
klapperfält och framträdande fossila stormstrandlinjer, vilket gör det geologiskt
intressant.
Området är även kulturhistoriskt intressant på grund av sina gravrösen från både
sten- och järnåldern.
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Hårte–Tjuvön
De för den hårdsvallade Nordanstigskustens karaktäristiska klapperstensbildningar, hällmarkerna, sandfälten och sandstränderna, är här mycket vackert
utbildade. Området är ovanligt lättgängligt genom rastplatser, leder och läget
intill Kustvägen.
Området är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och yrkesfiske och är
glest exploaterat.

Jättholmarna
Jättholmarna är ett viktigt naturvårdsobjekt längs den öfattiga Nordanstigskusten.
Öarna är påtagligt oexploaterade med vackra klapperfält och områden med
naturskogsartad tallskog. Området har geologiska, botaniska och zoologiska
värden och är ett viktigt mål för utflykter och lokal turism.
Skäret Jättbågan sydväst om Västerön är ett av de viktigaste häckningsskären för
sjöfågel utmed norra Hälsingekusten.
Ögruppen är av riksintresse för naturvård och av riksintresse för yrkesfiske.
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Lönnångersfjärden-Gäddviken
En dryg kilometerlång lättillgänglig kuststräcka kring en oexploaterad udde som
förbinder kustledens sträckning mellan Mellanfjärden och Morängsviken. Den
utskjutande kustremsan kännetecknas av breda exponerade stränder med tydligt
avsatta lövbågar av klibbal. Mindre klapperfält finns inom området.
Innanför strandskogen vidtar gammal kustbarrskog. Södra Vattingen har viss
betydelse för häckande sjöfågel med bland annat en stor skrattmåskoloni. Området är av riksintresse för yrkesfisket.

Stocka-Ornskarpen
Lång oexploaterad kuststräcka med viktigt föryngringsområde som också är av
riksintresse och fredad från fiske.
Kuststräckan är den örikaste i kommunen, med ett trettiotal skogsklädda öar och
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skär som är av stor betydelse för häckande kustfåglar. Området innehåller
ovanligt breda zoner av orörd kustbarrskog.
Ornskarpen är ett viktigt friluftsområde med lättillgängliga stränder, stigar och
rastplatser.
Området har även ekologiska värden och en intressant geologi. Här finns bland
annat naturskogsartad tallskog på strandvallar som utbildats på åsen. Flera av
dessa är utpekade som skogliga nyckel- biotoper. Området är av riksintresse för
naturvård och yrkesfiske.

Ornskarpen
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Grundvattentäkter, vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vårt dricksvatten, vårt viktigaste
livsmedel, mot föroreningar.
Vattenskyddsområden fastställs för att i ett långsiktigt perspektiv trygga en god
vattenkvalité i viktiga vattentäkter.
Ett skyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner. Strängast bestämmelser
finns i zonen närmast uttagspunkten.
Följande vattenskyddsområden finns i Nordanstigs kommun.
Vattenskyddsområde Hassela, Franshammar

Vattenskyddsområde Bergsjö, Vadeån
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Vattenskyddsområde Gnarp, Gnarpsån

Vattenskyddsområde Jättendal

Marina miljöer
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Marina miljöer
Stora delar av Gävleborgs kust- och havsområden har mångsidiga problem med
övergödning, miljögifter, överfiske och fysisk exploatering. Vissa arter riskerar att
helt försvinna och sammansättningen av arter kan förändras. Därför är det viktigt
att bevara miljöer med höga naturvärden, till exempel artrika grunda vikar med
friska bestånd av kransalger, kärlväxter och tång, som utgör viktiga habitat och
födokälla till en stor andel av våra vanliga och rödlistade arter. Det nationella
målet är att skydda 10% av havsarealen, men bristande kunskap om länets
marina miljö har medfört att bara 2% är skyddad idag. Sommaren 2017
inventerades sex områden i södra Gävleborg och under 2018 kommer de kvarstående områdena från Jättendal till Söderhamn att inventeras.

Vegetationsklädda bottnar
Tjuvön
Sedan år 2002 inventeras bottenvegetationen på ett antal dyktransekter längs
Gävleborgs läns kust inom den regionala miljöövervakningen, programområde
Kust och Hav. Syftet med programmet är att beskriva makrovegetationens artsammansättning, djuputbredning och långsiktiga förändringar. Tång med stora
fleråriga brunalger som skapar en skogsliknande miljö på hårda bottnar i havet,
ges särskilt fokus i miljöövervakningen.
Tången är en nyckelart som skapar viktiga livsmiljöer för smådjur och många
fiskar, vilka finner mat och skydd i tångskogarna. De fungerar även som
uppväxtplatser för fiskyngel. 2016 års inventering utfördes under augusti månad.
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Översta avsnittet av profilen täcktes sparsamt av grönslick. Från 0.5 m till 4 m
djup dominerades av fintrådiga alger. Mellan dessa djup förekom även smalskägg
med varierande täckningsgrad. Smaltång hade en utbredning mellan djupen
0,5-9,2 meter. Alger förekommer mellan 7,6m till slutdjupet på 9,4 m. I de
djupare delarna förekom även blåmusslor sparsamt.

Natur, friluftsliv och kulturmiljövärden
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintressen av kulturmiljövård är ett urval av kulturmiljöer och större områden
som bedömts ha så stora värden att deras bevarande ar av nationellt intresse. I
Sverige finns ca 1 700 riksintressen utvalda av Riksantikvarieämbetet. De
avspeglar olika slags mänsklig aktivitet genom tiderna och ger sammantaget en
samlad bild av svenska folkets historia.
Antalet riksintressen i Gävleborgs län är 77 st, i Hälsingland 61 och i Nordanstigs
kommun 9 st. Dessa är Ersk-Mats nybygge, Stakholmen, Västansjövallen,
Åsvallen, Frästavallen, Vallenbodarna, centrala Jättendalsbygden, Tjuvön och
Gnarpskaten.
Dessa områden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde med olika historiska
bakgrunder. Gemensamt för alla är att de ur ett nationellt perspektiv är viktiga
pusselbitar för det svenska folkets historia, allas vårt kulturarv. Därför är det
viktigt att dessa kulturmiljövärden skyddas mot förvanskning men även att de
utgör en viktig stomme ur turistisk- och attraktivt boende synpunkter.
Ny bebyggelse inom dessa områden är inte omöjlig. Den ska placeras och
utformas på ett sätt som anpassas till kulturhistoriskt intressanta miljön, men
även på ett ”modernt” sätt.

Lokala intressen
Förutom ovanstående riksintressen finns ett stort antal områden av lokalt
kommunalt intresse för kulturmiljövården. Då är det fråga om sådana områden
som har ett högt kulturhistoriskt värde, förstärker kommunens identitet eller har
betydelse för turism och attraktivt boende.

Hälsingegårdar
I hela Hälsingland finns ca 1000 hälsingegårdar. Det sägs att ingen annanstans i
världen byggde bönderna så storslaget och ståtligt som i Hälsingland. Ingen
hälsingegård av de sju som UNESCO utsåg som världsarv 2012 finns i
Nordanstig. Men icke för ty så finns det många välbevarade hälsingegårdar även i
Nordanstig oftast i levande jordbruksbygder. De vittnar på ett påtagligt sätt om
vårt stolta agrara kulturarv.
Den mest kända är kanske Ersk-Mats i Hassela, en välbevarad gård med
influenser av finninvandringen på 1500-talet, en gårdsmiljö med ett 15-tal
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byggnader i finnmarken. De byggnader som finns idag uppfördes troligen under
1800-talets första hälft. Gården utgör ett utmärkt exempel på hur en gård var
uppbyggd och organiserad under självhushållets tid, med ett flertal fristående
byggnader med olika funktioner.
Rekommendation: Väl sammanhållen miljö där värdena bedöms så stora att
antikvariska hänsynstaganden är motiverat vid om- eller tillbyggnader. Hela gården
med dess omgivningar är byggnadsminne. Läs mer under byggnadsminnen.
Stakholmen
Ca sex kilometer väster om Hassela, ligger i ett öppet odlingslandskap med lador,
logar, odlingsrösen och stenhagar. Bygden bröts från 1775. Bebyggelsen består av
mycket välbevarade gårdar, som utmärks av gedigen timmerbyggnadskonst och
påkostade snickerier. Gårdsformen är mycket speciell och tycks endast förekomma i Hassela där byggnaderna bildar en Z-formad gårdsanläggning. Byns
bönhus är ett typiskt bönhus från 1930-talet som har behållit sin karaktär både in
- och utvändigt.
Rekommendation: Väl sammanhållen miljö där värdena bedöms så stora att
antikvariska hänsynstaganden är motiverat vid ny-, om- eller tillbyggnader.
Jättendal
Centrala Jättendalsbygden är en av Hälsinglands bäst bevarade agrarbygder.
Bebyggelsen tillhör främst det senare 1800-talet. Flera gårdar bevarar en
traditionell karaktär. Gårdarna ligger på åsryggar eller andra höjder, omgivna av
odlingsmark. Ett stort antal fornlämningar med de flesta av Hälsinglands
fornminnestyper. Befintliga byggnader bör inte förvanskas. Nya byggnader bör
placeras och utformas med hänsyn till landskapsbilden och anpassas till den
lokala byggnadstraditionen. Den vackra bygden är en mycket värdefull miljö som
utgör en resurs för att kunna utveckla Jättendal som bostads- och turistort. En
flyttning av E4 västerut gynnar denna utveckling. Områdesbestämmelser finns
från 2008.
Rekommendation: Bebyggelsemiljö där de samlade kulturhistoriska värdena är
stora och står över byggnadernas enskilda värden. Här är nya byggnaders
placering viktig.

Fäbodvallar
I kommunen finns ett antal fäbodvallar av högt kulturhistoriskt värde, visserligen
med skiftande ursprunglighet, men ett ändå ett utomordentligt viktigt kulturarv
från det tidigare bondesamhället. Gnarps socken har de flesta och bäst bevarade
fäbodarna i Nordanstig. Fäbodarnas värde höjs genom att de är förbundna med
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varandra genom en vallstig. På nedanstående vallar är det mycket viktigt att nya
byggnader placeras rätt, utformas i material och proportioner som passar in på
vallen
Västansjövallen

Vallen har fäbodkaraktären välbevarad. Den ligger ca 1,2 mil nordväst om
Gnarp, en fäbodmiljö med 1700- och1800-tals bebyggelse med ett odlingslandskap. Här finns totalt 29 byggnader där marken hålls öppen och husen är i
gott skick. En bäck rinner genom vallen.
Åsvallen

Vallen ligger ca 7 km nordväst om Gnarp, en fäbodmiljö med 1700- och1800-tals
bebyggelse med ett odlingslandskap.
Fäbodvallen är välskött med 8 bostugor och fyra fähus. Bostuga och fähus ligger
bredvid varandra med fähuset mot fägatan, som delat vallen i en nordlig och en
sydlig del.
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Frästavallen

Vallen är anlagd i en sydsluttning på sandavlagringar kring en bäck med god
vattenföring.
Vallen ligger ca 6 km nordväst om Gnarp, en fäbodmiljö med 1700- och1800-tals
bebyggelse med ett odlingslandskap. På vallen finns 17 byggnader där nio av
dessa är bostugor. Flera av dem är mycket välbevarade.

Vallenbodarna

Vallen ligger ca 8 km norr om Gnarp, en fäbodmiljö med 1700- och1800-tals
bebyggelse med ett odlingslandskap. Vallen består av 16 bostugor och sex fähus.
De tre äldsta stugorna lär vara ca 200 år gamla. Byggnaderna är relativt
välbevarade, speciellt i den norra delen där de ligger tätt.
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Nybodvallen
Vallen ligger efter vallstigen som förbinder flera av Gnarps fäbodar. Några
byggnader har kvar en genuin karaktär.

Långsjövallarna
De tre fäbodarna ligger på rad utefter den tre km långa Långsjön. Detta bildar
kärnan i ett mycket intressant fäbodområde. Sjön består av tre smala sjöar
sammanbundna av en bäck. Sjön är en fin fågellokal.

Högsvallen
Ligger väster om Långsjön och där byggnaderna är mycket välbevarade. Inga hus
har byggts om till moderna sommarstugor. Här bedrivs landskapsvård.
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Bjåstavallen
Vallen ligger i sydsluttning vid Långsjöns utlopp. Här finns fyra välbevarade
bostugor med fähus.
Yttrevallen
Vallen ligger i en norrsluttning vid södra änden av Långsjön. Karaktären
påminner om Bjåstavallen. Några byggnader är välbevarade.

Svedjebodvallen
Vallen, ca 6 km norr om Hassela, består av en stor gräsplan kring vilken
byggnaderna ligger utspridda. Flera byggnader är välbevarade.
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Bergebodarna
I Bergebodarna, 2 km nordväst om Hassela, finns fyra bostugor kvar. Det är
parstugor med gavelsvale. Ett par av fähusen är välbevarade.

Rekommendation: Väl sammanhållen miljö där värdena bedöms så stora att
antikvariska hänsynstaganden är motiverat vid ny-, om- eller tillbyggnader. Här
är nya byggnaders utformning och placering viktig. Områdesbestämmelser bör
upprättas.
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Fiskelägen
I kommunen finns ett antal gamla fiskelägen vid kusten, vissa med mycket av det
ursprungliga kvar och vissa som har mindre kvar.
Norrfjärden
Norrfjärden är inte enbart fiskeläge, utan också en småbruksbygd. Den centrala
delen har kvar sin gamla bystruktur med flera välbevarade gårdar. Fiskeläget är
en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Sörfjärden
Gnarps masugn anlades år 1672. År 1721 brändes bruket av ryssarna. Delar av
den nuvarande bebyggelsen kan tillhöra tiden därefter då bruket byggdes upp.
I slutet av 1700-talet byggdes en herrgård samt arbetarbostäderna längs
bruksgatan.
Längs Gnarpsåns nedersta sträcka har på sydvästra sidan en båthusbebyggelse
med tillhörande gistvall varit i bruk under lång tid. Bruket och senare sågverket
på Klasudden samt fisket utgjorde basnäringarna i Sörfjärden.
Klasudden är en del av Sörfjärden och ligger mellan Gnarpsåns mynning i havet
och Klasviken. Där har funnits byggnader och anläggningar av skilda slag under
långa tider, dock inte idag. Under senare delen av 1800-talet anlades ett sågverk.
En kanal anlades mellan Gnarpsån och Klasviken. Klasviken användes som hamn
under denna tid. Efter sågverkets nedläggning levde Klasviken vidare som hamn
för större fartyg som fraktade varor till och från tegelbruket i Gällsta.
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Hårte
Fiskeläge med bofast befolkning. Mycket av det äldre fiskelägets miljö har bevarats,
särskilt när det gäller vägar, gistvallar, sjöbodar och bebyggelsens struktur.
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Mellanfjärden
Mellanfjärden har en fast befolkning som till en del arbetar i byn; industri, fiske,
jord- och skogsbruk samt turistnäringen. Samhället har varit befolkat sedan
stenåldern. Under 1800-talet blev hamn- och handelsverksamhet betydande,
vilket det stora och bevarade hamnmagasinet vittnar om. Under 1900-talets
första hälft utvecklades det istället till en stor fiskehamn. De många sjöbodarna
från den tiden präglar nu hamnmiljön. Den traditionella och särpräglade
hamn- och fiskarbebyggelsen är väl bevarad och en värdefull kulturmiljö.

Lönnånger
Lönnångersfjärden är ett fiskeläge där surströmmingstillverkning förekommit.
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Rönnskär
Rönnskär är ett fiskeläge med tät bebyggelse som är sällsynt på ostkusten. Ett
flertal välbevarade sjöbodar med tillhörande stugor.

Yrkesﬁske
Vattenområden som har betydelse för yrkesfisket ska så långt möjligt skyddas.
Yrkesfiske bedrivs efter kusten med Mellanfjärden och Rönnskär som
landningshamnar. I mindre skala bedrivs yrkesfiske även i Norrfjärden,
Sörfjärden, Hårte, Lönnånger och Sågtäkten. Mellanfjärden är av riksintresse som
landningshamn för yrkesfiske.

Vattenbruk och sportﬁske
Kommunen har stora möjligheter att utveckla strömfisket, främst längs
Harmångersån som rinner ut i både Stocka och Strömsbruk., Dyrån som rinner ut
i Moningssand och Gnarpsåns vattensystem som rinner ut i Sörfjärden. För att
skapa gynnsamma förutsättningar för sportfiske i Harmångersån föreslås
LIS-områden som stugbyar i Sindran, Holm och vid Norrsjön strax väster om
Stocka. I Gnarpsån föreslås ett LIS-område som stugby för bl.a fiske i Milsbron,
där kommunen köpt marken och dammanläggningen som avses att rivas för att
ge möjlighet till fiskvandring från havet och uppströms.

Skogsbruk
Allemansrätten ger oss fri tillgång till skogen. Jakt, fiske, bär- och svampplockning, vandringar, skid- och snöskoteråkning är aktiviteter som är viktiga för
många människors livsmiljö. Kommunen förutsätter att nuvarande markanvändning i form av jord- och skogsbruk i huvudsak kommer att fortgå.
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Undantag kan vara områden i närheten av tätorterna, där nya områden för
bostäder och näringslivsutveckling tillkommer.
I vissa skogsområden föreslås vindkraft och i andra LIS-områden vilka finns med
i översiktsplanen som bilagor.
Det finns goda förutsättningar att bedriva skogsbruk. Skogen och dess näringar är
ryggraden i kommunens näringsliv. I skogen finns vissa områden med höga
naturvärden och/eller kulturmiljövärden där det är viktigt att ta särskild
naturvårdshänsyn. Ny bebyggelse bör kunna ske där om lämpligheten prövas.
De skogar som ligger i anslutning till eller i tätorter har stor betydelse för
rekreation, motion och friluftsaktiviteter. Läs mer om detta i översiktsplanens
bilaga ”Tätortsnära skogar”.

Jordbruk
På många platser i kommunen finns natursköna omgivningar bland befintlig
bebyggelse, där bebyggelsen kan kompletteras. På landsbygden sker normalt
ingen detaljplanering för bebyggelse såvida inte större områden planeras, som t.ex
i vissa LIS-områden. Det är även angeläget att det aktiva jordbruket fortsätter och
utvecklas. Då finns det goda förutsättningar att behålla det öppna jordbrukslandskapet.
Aktiva jordbruk finns främst i Harmånger, Jättendal, Gnarp, Gränsfors, Bjästa,
Högen, Ingesarven, Vattlång, Västtjär, Älgered, Älvsund och Hassela. Det är ett
allmänt intresse att jordbruket kan leva vidare och utvecklas, så att produktion av
livsmedel kan ske närma konsumenten. Den strukturomvandling som skett inom
jordbruket har inneburit färre gårdar men mycket större.

Bruksmiljöer
Gränsfors Bruk
1902 bildades Gränsfors Bruk och bolaget övertog en tidigare smedja som
startade 1868 som en liesmedja. Gränsfors Bruk i Gränsfors har idag en
internationell marknad med handsmidda yxor. De tillverkar yxor för olika
användningsområden, till exempel vedklyvning, slöjd, timring, jakt och
yxkastning. Här finns också en blomkruksfabrik. I anslutning till Baståsån sydost
om bruket föreslås ett LIS-område, avsett för utveckling av verksamheterna eller
nya verksamheter..
Stocka
Stocka sågverk anlades 1855. Sågverket blev grunden till att ett stort samhälle
med tiden tog form. Stocka har en viktig hamn med lasttrafik och plats för
räddningsfartyg. Dessutom finns småbåtshamnar och gästhamn i Stocka. En
hamn för fiske finns på Rönnskär, ett fiskeläge med tät bebyggelse som är sällsynt
på Ostkusten. Skola och livsmedelsbutik finns i tätorten. Två LIS-områden
föreslås i Stocka, ett norr om samhället på Långlandet och det andra på
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Vikarskogen strax söder om varvet.
Strömsbruk
Ströms järnbruk anlades i mitten av 1600-talet. Det var i drift fram till 1889 då
en massafabrik anlades och startade sin produktion 1891. Då expanderade Ström
och tätorten blev socknens största. Ett LIS-område föreslås centralt i Tallbo.
Andersfors
Järnbruket anlades på 1700-talet. År 1806 kom smidet igång, men någon masugn
blev det aldrig. Järnframställningen som startade 1806 upphörde 1873.
Järnprodukterna skeppades ut via Mellanfjärden. De byggnadsverk som finns
kvar är skyddsvärda. Tyvärr är det anrika magasinet rivet. Vägen mellan
Norrgimma och Bjåsta är av ålderdomlig karaktär. Längs vägen finns en del
välbevarad utanvidsbebyggelse från 1800-talet. I Andersfors finns flera fornlämningar.
Gnarps Masugn
I Sörfjärden finns ruinen efter Gnarps masugn som anlades 1671 och året därpå
påbörjades tackjärnstillverkningen. Tackjärnet fraktades till Strömsbruk och
Franshammar, där det omvandlades till stångjärn. Stora slaggvarp är fortfarande
synliga längs Gnarpsån och en ruin finns kvar efter smedjan.
Högen
Bergsjö Ångsåg fanns på Sågudden mellan åren 1897-1928. Här fanns såg- och
ångpannehus, brädgård och järnvägsspår. Här föreslås också ett LIS-område.

Kyrkomiljöer
Alla kyrkor med omgivande kyrkogårdar är detaljplanelagda förutom Jättendals
kyrka som det finns områdesbestämmelser för. I Harmångers kyrka planeras invändiga ombyggnationer. Kyrkorna har det planmässiga skydd som behövs.
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Byggnadsminnen
Ersk-Mats
Ett sällsynt exempel på en ensamgård i skogen vid 1800-talets mitt. Gården har
inte genomgått några större förändringar sedan denna tid och är utomordentligt
bevarad. De äldsta delarna härrör från 1770-talets slut, dvs från den tid då
gården anlades, men att merparten av byggnaderna är uppförda i etapper under
1800-talets första hälft. Gården har som helhet stort byggnadshistoriskt värde då
den står kvar på ursprunglig plats med ett stort antal byggnader bevarade.
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Ca 500 meter från gårdstunet ligger ett återställt vattenverk med kvarn, linberedningsverk, såg och spånhyvel i en och samma byggnad. Vattnet tas från Ers-Mattsdammen, ca
100 meter nordväst om byggnaden.

Skyddsbestämmelser med ett skyddsområde finns för hela fastigheten Lindsjön
1:13 (Ersk-Mats) vilket bl a innebär att byggnaderna inte får rivas, flyttas, byggas
om eller på annat sätt förändras till sin exteriör. Ingrepp i bärande stomme får
inte göras. I byggnaderna får fast inredning inte borttagas eller på annat sätt
förändras. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.
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Svensgård i Å, Jättendal
Den äldre mangårdsbyggnaden uppförd kring 1870 sluter mangården mot norr
och vägen och intill mangårdsbyggnaden på östra sidan gårdstunet finns den
nyare mangårdsbyggnaden från 1911 sammanbyggd med ladugård, stall och loge
från 1870-talet. Huvudbyggnaden är uppförd i en och en halv våning där fasaden
har en typisk frontespis och en dekorativt snidad omfattning runt entrédörrarna.
På norra sidan vägen finns sex rödmålade ekonomibyggnader grupperade i en vid
halvcirkel kring ett gräsbevuxet tun.

Skyddsbestämmelser finns för byggnaderna på fastighet Å 3:2. Byggnaderna får
inte rivas, flyttas byggas om eller på annat sätt förändras till sin karaktär. För
den äldre mangårdsbyggnaden gäller även skyddsbestämmelserna för interiören.
Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller.

Fornlämningar
Holmmyrberget
Ca 1,5 km norr om Sörfjärden ligger Holmmyrberget där det finns 40 stensättningar och 8 rösen, varav 3 långrösen. Det ena långröset, som kallas
Ryssgraven, är 35 meter långt och 8 meter brett. Här finns också flera fångstanläggningar. Fornlämningar är skyddade enligt lagen om kulturminnen.
Fornlämningar är spår efter människors verksamhet under forna tider och är
varaktigt övergivna. Exempel på fornlämningar är gravar, gravfält, resta stenar,
kors och minnesvårdar, samlingsplatser för rättsskipning, kult och handel,
lämningar av bostäder och arbetsplatser, ruiner av borgar och andra byggnader
samt färdvägar och broar.
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Det är förbjudet att förändra eller skada en fast fornlämning. Till en fornlämning
hör ett så stort område på marken, som behövs för att bevara fornlämningen och
ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta
område benämns fornlämningsområde.
Gnarpsskaten
Söder om Sörfjärden, vid Gnarpsskaten, finns ett område med 11 rösen och 25
stensättningar. Den största graven är 22 meter i diameter. Hela området är också
ett naturreservat.
Tjuvön, Vålmyrknallen och Notholmen
Inom Jättendals socken finns ett stort antal kuströsen. Det rör sig om mycket
stora gravanläggningar. Här finns runda rösen, långrösen och runda stensättningar med stenfyllning. Totalt känner man till 76 rösen i Jättendal. På
Tjuvön i närheten av Sundsbovallen finns 10 st rösen. Området vid
Vålmyrknallen består av 9 rösen och i angränsande närhet ytterligare 16 rösen
samt en förmodad vårdkaseplats.
På Notholmen, den närbelägna ön vid Mellanfjärden finns ett gravfält med fyra
rösen och 8 runda stensättningar. Nästan hela Notholmen är även ett naturreservat.
Holm, Strömsbruk
Holm är det natursköna området som omger Holmsjöarna och sträcker sig från
Holmströmmens forsnacke till första forsen vid Strömsbruk. Artrikedomen är
stor med många rariteter i både flora och fauna. Fågelkonserten är intensiv och
mångstämmig. De bördiga åker- och ängsmarkerna är idag till stora delar
trädbevuxna. Här finns byggnadslämningar efter gården Holm. Holm är en
mytomspunnen plats med många sägner. Berättelsen om den mörkögda
skönheten Annas som är dotter till en häradsdomare och hennes tragiska kärlek
förknippas med Sörholm.
År1472 delades Holm upp i 4 st systerlotter enligt ett gammalt domstolsprotokoll
som dock är förkommet sedan länge. Från år 1536 finns ett domstolsutslag om
en" långlig jordaträta " i Holm. År 1552 låter Gustav Vasa inrätta kronofisken i
Holm och Ström. En handling från år 1595 omtalar Holms rågångar. Under 1600
-talets förra hälft fanns flera sågar vid Holm och Ström. Från år 1629 fram till sin
död står livländske greven johan Strijk som arrendator av kronans fisken. År
1632 står storköpmannen Åke Hansson som ägare av Holmlotten med bostället
på Sörholm. År 1645 upprättas ett synoprotokoll som bl.a. klargör ägoförhålladena de 4 lotterna sinsemellan. Det är undertecknat med fyra bomärken
som torde representera var sin ägolott.

Kulturlandskap
Dessa öppna jordbruksområden är av stort kulturhistoriskt värde och är en
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väsentlig del av Nordanstig. Det är viktigt för landskapsbilden att det även i
framtiden hålls öppet. Inom kulturlandskapets områden bör marken huvudsakligen användas för jordbruk och för bostadsbebyggelse i byarna. Större
exploateringsföretag bör inte tillåtas. Fortsatt hävd av öppen jordbruksmark,
ängs- och hagmark, vägar och hägnader. Äldre bebyggelse bör inte förvanskas.
Mörtsjön
Gårdarna ligger på Gnarpsåsens sandjordar i södersluttning mot Mörtsjön. De
bildar en liten och väl sammanhållen odlingsbygd, omgiven av stora skogar.
Gårdarna är relativt stora och väl underhållna. Flera genuina drag kan märkas i
byggnadsskicket och några gårdar bevarar som helhet karaktären från mitten av
1800-talet.

Malungen
Ursprunget till byn, som fått namn efter sjön, är ett finntorp som tycks ha tagits
upp vid början av 1600-talet. Torpet skattlades som kronotorp 1750. Det mest
intressanta kulturlandskapet ligger mellan vägen och sjön, med bondgårdarna
Innergården, Sörgården och Östergården som kärnor. De har en 1800-tals
karaktär som är en för Hassela ovanlig typ. I jordbrukslandskapet finns såväl
öppna som träd- och buskbärande hagmarker.

152

Annsjön
Annsjön är en liten 1800-tals by med odlingsmark vid en skogssjö. Här finns flera
gårdar med äldre karaktär, varav en del används som fritidshus och någon står
öde.

Älvsund/Rexfors
Den levande jordbruksbygden finns runt norra delen av Längsterbodsjön.
Eftersom bykärna saknas är det troligt att den fasta bebyggelsen etablerades här i
samband med laga skifte, vid 1800-talets mitt. På östra sidan av Längsterbodsjön
finns en välhävdad strandäng. Vid Rexfors finns spillror av en jordbrukspräglad
industrimiljö som bl.a. innehåller en kvarn och smedja. Soldat Huggs torp finns
kvar i områdets nordvästliga del och även grunder av fler soldattorp.
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Älgered
Området är rikt på fornlämningar i form av gravar och husgrundsterasser.
Gårdarna härstammar från senare delen av 1800-talet där boningshusen är
sammanbyggda i vinkel med ladugården och många är välbevarade. Genom
bygden rinner Harmångersån, här kallad Älgeredsån, ofta i djupa skärningar och
många forsar med rester av forna tiders utnyttjande av vattenkraften. Ån har
stort intresse för fritidsfisket. Bygden och dess många välbevarade gårdar och
ståtliga hus utgör en värdefull kulturmiljö av hög klass.
Där Harmångersåsen försvinner ner i norra delen av Älgeredssjön finns välhävdade strandbeten. I sydöstra delen av sjön dyker åsen upp som Långnäset, en
tallbeväxt getryggsås, vilken vid sjöns utlopp på säreget sätt bildar Kyrkåns norra
strand.
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Gammsätter-Norråsen-Västertanne-Berge
Området är ett långt odlat dalstråk, mellan Gränsån och Kyrkbyån, vilket binder
samman Gnarpsbygden med Bergsjöbäckenet. Det kuperade odlingslandskapet
med lövträdsdungar, långa bryn, vattendrag och sjöar, bildar tillsammans med en
bebyggelse med lång tradition ett bevaransvärt landskap. I Gammsätter finns ett
par mycket genuina byggnader från tiden strax före förra sekelskiftet. Norråsens
tre gårdar med byggnader från 1800-talets början, bildar kärnan i en avskild
bygd i ett kuperat landskap med ett betydande antal förhistoriska lämningar.
Öppen hagmark finns vid Tjärnänget norr om Tannetjärnen i Västertanne. Berge
finns en betydande stenåldersboplats och i anslutning till den ett stort gravfält
från järnåldern med stensättningar, högar och rösen, övergivna odlingsytor samt
boplatsterrasser.
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Bredåker – Ungrick
Området består av genuina bondbyar i ett småbrutet odlingslandskap vid
insjövatten, sammanbundna av en gammal landsväg. Floran är rik, med flera
sydliga arter. Vid Ungrick, Inigården och Fåfängan med Sörimyren finns ännu
hävdade fragment av hackslåtter och öppen naturbetesmark. Runt den odlade
marken i övrigt finns gamla betesvallar, lövdungaqr och rika hassellundar. Till
miljön hör också den ålderdomliga och märkligt byggda länsmansgården Stocks, i
grunden en enkelstuga i två våningar, som ligger söder om den gamla landsvägen
mellan Bergsjö och Jättendal, ca 500 meter nordväst om Bredåker. Söder om
Bredåker har viss exploatering med fritidsstugor ägt rum.
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Kittesjön, Söderåsen
Kitesjön är en kuperad odlingsbygd av laga skifteskaraktär vid en sjö. Byarna
Kitte och Söderåsen på västra sidan av sjön innehåller flera gamla bondgårdar
med timmerlador ute på de hävdade ägorna. En timrad ria finns välbevarad på
gården Sanden. Yttre bygden på östra sidan sjön är värdefull för helhetsbilden.

Gnarpsåns dalgång
Västra delen: Längs den tydliga dalgången vid Gnarpsån finns en vidsträckt
odlingsmark med stora gårdar och gott om fornlämningar. Bebyggelsemiljöerna i
dalgången, från Gränsfors vid Bergsjögränsen till vägskälet vid Byn, innehåller en
rad äldre miljöer av högt kulturhistoriskt värde. Bitvis har bebyggelsen längs
åsvägen karaktären av radby. Många byggnader är renoverade, men mellan dessa
finns flera mycket ålderdomliga byggnader.
Västergrängsjö är en liten by som hade sin senaste storhetstid i början av
1900-talet. Skolhuset på sin höga huggna gråstenssockel och den stora vitputsade
lärarbostaden från 1920-talet är kanske de tydligaste vittnesbörden om det
skedet. Ystigårdens trelängade gårdsanläggning anses vara uppförd på 1600-talet.
Den har dock senare byggts på och moderniserats.
Östergrängsjö har en del intressanta gårdar från 1700-talet. Denna äldre
bebyggelse ligger väl samlad och har bara undantagsvis moderniserats.
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Östra delen: Jordbruksbygden öster om Gnarps följer Gnarpsån från byarna Böle
och Rogsta fram till Milsbron där den snörs av. Bebyggelsen ligger huvudsakligen
på Gnarpsåsen. Odlingsmarken ligger på ömse sidor om åsen. I väster är åkermarkerna vidsträckta och följer Igeltjärnsbäcken norrut. Böle torde vara den by
som har längst historia i området. Här finns ett antal förhistoriska gravar och
husgrundsterrasser. Byggnadsmässigt är annars Rogsta by mest intressant.
Mellangården är den av traktens gårdar som bäst bevarat en äldre karaktär.
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Haddängsån – Norrfjärden
Haddängsån mynnar i havet vid Norrfjärden. Den privatägda marken
förvärvades av Gnarps masugn och i samband med rationaliseringar av driften i
början av 1800-talet dikades Haddängsån ut för att tillgodose bl.a. vissa anställda
med åkermark för spannmålsodling.
I Norrfjärden finns flera småbruk eller små fiskejordbruk med mark som
fortfarande brukas. Detta är en rest av ett fäbodbruk, där jordbruk och fiske
kombinerades över året. ’De få exempel på denna form av fiskejordbruk som
fortfarande finns är mycket värdefulla och bevarandsvärda. Även i övrigt har
Norrfjärden, med hamn, fiskaregårdar, sjöbodar och gistgårdar, höga
bevarandevärden.

Åsnorrbodarna
Åsnorrbodarna, ca 1 mil nordväst om Gnarp, är ett bodland som bildat grund för
fast bosättning. I byn som ligger längs en väg på sydsidan av en ås, finns gårdar
som bevarar mycket av en äldre karaktär. Flera välbevarade byggnader från 1800
-talets mitt. Flera Per-Albintorp hör till byn.
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Annsjön
Annsjön är en isolerad 1800-tals by med odlingsmarker i sydsluttning mot
Annsjön. Här finns flera gårdar med äldre karaktär, varav en del används som
fritidsbostäder och någon står öde.

Bälingsjön
Jordbruksbygden kring Bälingsjön och den igenväxta Fläcksjön har mycket lång
bebyggelse- och odlingskontinuitet. På den östra sluttningen mot Bälingsjön finns
Hälsinglands största koncentration (ett 20-tal) av förhistoriska husgrundsterrasser. Här finns också gravanläggningar av i form av rösen och högar. I
bykärnan finns fyra sekelskiftesgårdar med stora ekonomibyggnader De båda
sjöarna bildar kärnan i en av de bästa fågellokalerna i norra Hälsingland. Den
första historiska kända byn låg i Bäling, norr om sjöarna. Härifrån brukades
stränderna och de fina sandjordarna runt sjöarna.
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Jättendal
Här finns många fornlämningar, bl. a. en kungshög. Jättendalsbygden är en av
Hälsinglands bäst bevarade agrarbygder. Gårdarna ligger spridda eller samlade i
byar på höjder och åsryggar på norra och västra sidan av Jättendalssjön.
Flera av bostadshusen är välbevarade och av hög arkitektonisk kvalitet och är i
regel från sent 1800-tal men även av äldre karaktär. Vid Mellanberg finns en rik
fornlämningslokal.
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Lönnånger-Skarvtjärn
Lönnånger har en traditionell bykärna och odlingsmark på en kulle i den norra
delen av bygden. Den täta bebyggelsen ger en vision av en mycket ålderdomlig
bybildning. Några kända förhistoriska lämningar finns inte i denna del av
bygden. Sambandet med Skarvtjär är tydligt. Den uppgrundade havsvik som
lönnångersborna brukar, sträcker sig också till Skarvtjär. En tydlig strandlinje
markerar dock sockengränsen. Redan på 1700-talet fanns vägförbindelser med
kyrkbyarna i Jättendal och Harmånger. Den gamla kyrkovägen mellan
Lönnånger och Jättendal finns ännu kvar som en stig genom skogen över
Kyrkberget. Den odlikngsmark, på en uppgrundad havsvik, som lönnångersbönderna brukar, sträcker sig också till Skarvtjär.
Skarvtjär
Byn har en lång historia som framgår av rikliga fynd från stenåldern till
järnåldern och flera gamla välbevarade gårdar.
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Hassela
Långt in på 1900-talet var området kring Hassela kyrka ren jordbruksbygd. Den
traditionellt placerade bebyggelsen , med vida utsikter över bygden och den äldre
strukturen i odlingslandskapet till stora delar kvar.
Mest genuint med sedan länge hävdade marker framstår området norr och väster
om Svedjetjärnen. Där ligger de välbevarade gårdarna Östibricken och
Västibricken samt Hammarbacken och Östantjärnen. Markerna är stenbundna
med flyttblock, odlingsrösen och timrade lador på de små täkterna, som
omgärdas av öppna diken eller stengärdesgårdar.
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Ässjö
Kring Kölåns utlopp i västra Ässjön har funnits värdefulla fodermarker. Med sitt
delta med meanderslingor och strandvallar är det en våtmarkstyp med högt
geologiskt värde. I närheten av deltat finns södra Ässjö med Jakobs, som är en
genuin bebyggelsemiljö med traditionell hävd.

Nordanå, Sindra, Rösta, Harmånger
Området ligger norr om Harmångersån med gårdarna placerade i gränslandet
mellan skog och jordbruk. Det är troligt att en bykärna tidigt bildades där
färdvägen mot norr korsade Harmångersån. Två bronsåldersboplatser ligger
väster om Nordanå och namnet Forsa antyder på en flertusenårig ortshistoria. På
åsen söder om ån har länge funnits en tät gårdsrad utefter den väg som följt
åskrönet.
I Sindra har vattenfallen under lång tid gett kraft till en rad vattendrivna verk och
anläggningar. Forsa kvarn byggdes 1907 samt en kraftverksstation med timmerränna blev klar 1910.
På åsen söder om ån och väster om E4 ligger byn Rösta med sina smala huskroppar i timmer. Även yngre bostadshus med sexdelade planer förekommer.
Ofta finns två generationer bostadshus, varav det äldsta är minst förändrat. Ett
ålderdomligt drag är att både bostadshus och uthus ligger intill bygatan. Kyrkan
bildade en gång ”åsbyns” avslutning i öster.
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Hånick med Storön
Förekomsten av flera husgrunder och gravhögar tyder på att Hånick haft stor
betydelse under järnåldern. Här finns också Borgöns fornborg på Storön, vilken
legat som en försvarsanläggning för vattenled eller vinterväg över Storsjön. På
många platser i Hånick finns rester av förhistorisk järnframställning.
Bygden har kvar mycket av sekelskifteskaraktären. Vyn från landsvägen söder om
Hånicksviken över åkermarken och strandängarna, med ett par bevarade lador,
mot ”radbyn” på andra sidan vattnet visar ett genuint stycke odlingslandskap. På
Storön ute i Storsjön finns fortfarande slåtter- och betesgynnade arter kvar.
Idag är Hånnick ett jordbrukssamhälle med tre tydliga gårdsgrupper. På
Hånicksvikens norra strand bildar gårdarna en radbyliknande struktur. Nordost
om viken finns en kulle där tre gårdar bildar en tät bebyggelsemiljö. Övriga
gårdar ligger i huvudsak längs vägen mot Vattlång.
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Vattlång
Vattlång är en ådal där gårdarna i allmänhet ligger spridda på mindre höjder i
landskapet. I ett dominerande läge, på en höjd vid Vattlångsköns västra strand,
ligger fyra gårdar samlade.Sjöns utlopp vid Svedja gamla bruk har med tiden
fördjupats, först genom naturlig erosion, men senare även i samband med
dammbyggen för manufakturverket där. Strävan efter att vinna mer mark för
odling har sannolikt också funnits med i bilden.
Minnet av höjden, som ett näs, lever kvar i gårdsnamnet Sör på näset. En
koncentration av fornlämningar tyder på att den ursprungliga byn i Vattlång
också har funnits här.
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Vattrång, Svedja
Här finns stora bondgårdar i ursprungligt läge, äldre gårdar som har flyttats i
samband med laga skifte, mindre jordbruksfastigheter och små torp, vilka alla
blandas med byggnader frånexpansionstiden vid sekelskiftet då Bergsjöbanan
drogs igenom bygden.
Vattrång bildar oi sin centrala del en tät bymiljö, där byggnaderna är samlade
kring en byväg. Av fornlämningarna i dalen att döma har Vattrång haft obruten
från Stenåldern till idag. Vattrångsdalen är kanske socknens kulturhistoriskt mest
varierade och intressanta område.

Hogland
Hogland är en odlingsbygd med spridd bebyggelse vid den sänkta sjön Holsjön.
Sjösänkningen gav odlingsmark i norr, väster och sydväst längs de små tillflödena
samt utefter den norra stranden , där marken är ganska flack. I övrigt är
stränderna branta och lite påverkade av sänkningen. Eftersom någon utflyttning
inte behövdes vid 1800-talets laga skifte är bebyggelsen förhållandevis gammal.
Efter laga skifte har dock flera nya gårdar tillkommit på byns ägor kring Holsjön.

167

Västtjär, Berge, Ilsbo
Näset som går ut i Sävsjöns östra del bildar ett dominerande och också ett
botaniskt betydelsefullt inslag i odlingslandskapet. Nygården som ligger där
vägen går ut på Näset är en bondgård från senare hälften av 1800-talet med två
timrade parstugor som tillsammans med uthuslängan bildar en öppen, trelängad
gård.
Berge byakärna, som ligger på åsen mellan Sävsjön och Kytksjön, har brutits upp
genom dragningen av Bergsjövägen.
Västtjär som hör samman med Bergeområdet, bildar en av de bäst bevarade
bymiljöerna i Ilsbo. Ursprungligen var byn en radby med fem gårdar, men under
1800-talet tillkom flera gårdar som förtog radbykaraktären.

Rekommendation: Bebyggelsemiljöer där de samlade kulturhistoriska värdena är
stora och står över de enskilda byggnadernas enskilda värden. Här är nya
byggnaders placering och utformning viktig med hänsyn till kulturmiljön och
landskapsbilden.
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18. Genomförande av översiktsplanen och fortsatt
arbete
När översiktsplanen blivit antagen behöver kommunen vidta en hel del åtgärder
för att planen ska genomföras. Många av åtgärderna måste tas med i den årliga
verksamhets- planeringen.
Följande åtgärder bedöms vara de mest angelägna i närtid.
Markförvärv inom de bostads- och näringslivsområden där kommunen inte äger
mark och som kommunen avser att detaljplanera och exploatera.
Ta fram nya detaljplaner inom de områden som bedöms vara mest attraktiva,
samt budgetera för efterföljande exploatering.
Marknadsföra planens möjligheter till tänkbara externa exploatörer, så att de via
planbesked kan påbörja detaljplanering efter positivt planbesked.
Takten i genomförandet av planen och behovet att upprätta fördjupade
översiktsplaner och/eller detaljplaner beror helt och hållet av intresset och
behovet av områden för nya bostäder och näringslivsområden. Initiativen kan
komma från såväl kommunen som privata intressenter.
För så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS-områden)
har kommunen för närvarande inga planer på att initiera markförvärv, planläggning och exploatering. Dock kan möjliga framtida undantag finnas.
Den antagna översiktsplanen ger möjligheter till privata initiativ att utveckla
områdena enligt rekommendationerna i planen. Det ska då ske genom
tomtavstyckning och därpå följande detaljplanläggning eller ansökningar om
bygglov. Behovet av detaljplan får avgöras från fall till fall när intressenter
anmäler intresse för utveckling av LIS- områden. I samband med exploatering av
nya bostads- och verksamhetsområden i tätortsnära lägen byggs vägar,
VA-ledningar, gång- och cykelvägar ut i enlighet med antagna detaljplaner.
Genomförandet av statliga infrastrukturinvesteringar inom kommunen styrs av
när Trafikverket och den regionen kan finansiera föreslagna åtgärder.
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19. Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Ostkustbanan (FÖP)
LIS-plan (Tematiskt tillägg)
Vindkraftsplan (Tematiskt tillägg)
VA-plan (Tema skt llägg)
Tätortsnära skogar (Tematiskt tillägg)
Lokal– och bostadsförsörjningsplan
Övriga planer
Avfallsplan
Fiskevårdsplan
Ny LIS-plan
Kartbilagor i separata dokument
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