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FÖRORD

Trysunda är en ö med stora natur- och kulturvärden i det 
riksintressanta Höga Kusten-området. Den genuina miljön i 
fiskeläget och åretruntboende fiskare har gjort ön till ett 
attraktivt utflyktsmål. För att möta den allt mer ökande 
strömmen av besökande båtar har en gästhamn med service
byggnad och strövstigar anordnats med beredskapsmedel.

Trysunda, Skrubban och omgivande holmar planeras bli na
turreservat. Som ett led i reservatsbildningen har före
liggande förslag till skötsel program utarbetats av Daniel 
V Jasek och Jan Räntfors vid Svenska Landskap HB, konsul
terande landskapsarkitekter.
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UPPDRAG

Föreliggande arbete har utförts av Svenska Landskap HB, konsulterande 
landskapsarkitekter Malmö på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands 
1 än.
Arbetet har finansierats genom anslag från Statens naturvårdsverk.

BAKGRUND

Kronoegendomen Trysunda överförs 1978 från domänfonden till naturvårds- 
fonden. Avsikten med överförandet är att egendomen ska avsättas som 
naturreservat.
I samband med överförandet och reservatbildningen blev det angeläget 
att göra en inventering och beskrivning av områdets naturförhållanden, 
bebyggelse, fri luftsanläggningar och nuvarande markutnyttjande.

Arbetet ska resultera i en skötselplan.

ALLMÄN ORIENTERING

Den ångermanländska kusten, Höga Kusten, karaktäriseras av branta berg, 
djupa havsfjärdar och höga öar. Här finns Mjältön - Sveriges högsta ö - 
med topp på 236 m ö h. Kuststräckan med dess arkipelag präglas av sär
egna geologiska formationer med en färgrik mångfald av bergarter.
Här finns även intressant flora och fauna.
Landskapet har en rik kulturtradition med jordbruk och fiske som huvud
näringar. Kustens övärld har en egen och intressant fisketradition.

Ön och fiskeläget Trysunda är i dag den sista platsen där man fortfarande 
bedriver aktivt yrkesfiske. Fiskeläget hör till de bäst bevarade längs 
ångermanlandskusten.
Trysundaön med dess glacial skulpterade hällar och starkt bruten terräng 
uppvisar en varierande mängd bergarter karaktäristiska för traktens berg
grund .
Trysunda med det levande fiskeläget och omväxlande natur har i dag ett 
stort attraktionsvärde för det rörliga friluftslivet.

SAMBAND MED ÖVRIG PLANERING

Ångermanlandskusten har inom den fysiska riksplaneringen utpekats som ett 
av tre riksintressanta kustområden med hänsyn till dess höga rekreativa 
natur- och kulturvärde. Trysundaområdet utgör en del av ångermanlands
kustens ytterskärgård. Områdets värden har prioriterats högt både på läns- 
ochr kommuna 1planeringsni vå.

Nedan följer en närmare precisering av de värden och riktlinjer som till
skrivits Trysundaområdet i samband med tidigare planerings- och utrednings
arbeten.
De har blivit utgångspunkt i vårt arbete.
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Fysisk riksplanering

Vetenskaplig och kulturell naturvård:

"Trysundaomradet, som representerar den höga kustens speciella formtyper.
G1aci a 1sku1pterade klippor av diabas. Starkt bruten terräng med varierande 
ytgesta 1tning , betingad av bergarter av ovanlig beskaffenhet. Intressant 
flora och fågelfauna". (Li 11. 5)

Kulturhistoriska miljöer av stor betydelse:

"Trysunda, fiskeläge och fiskelägeskapel1 i yttre havsbandet. Riksintresse", 
(litt. 5)

Höga kusten utredning

Höga Kusten-utredning presenterar ett p1aneringsprojekt på regional och 
kommunal nivå av ett primärt rekreationsområdet i landet - Höga Kusten. 
Nedan följer "ett utplock" ur Höga Kusten (HK)-utredningen som berör 
T rysundaområdet.

Rekreationsvärde

Beträffande båtsport. Trysunda ligger i gränsen mellan s k hamnnära 
områden (utnyttjas för kortare turer) och båtutflyktsområde (områden 
med skyddade vatten, nyttjas såväl under heldags- som flerdagsturer).

Örnsköldsvik

stmtu

Docksta

BÅTSPORT 
■I Hamnnära 

område 
Område för 
lätta båtar 

:: tf: Båtutflykts - 
område 
Utsjöområde

Kramfors
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HK-kommittén föreslår anläggning av gästbrygga och servicebyggnad (togs 
i bruk 1977). Vidare föreslås att mark bör reserveras för ett begränsat 
antal övernattningsstugor.

Bevarande intresse

I bevarandeplanen utvecklar HK-kommittén riksplanens intentioner inom 
Höga Kusten. Det_övergrjgande_bevarandeintresset inom Höga Kusten är att 
bevara de rekreativa värdena och åtkomlighet av dem. Det framhålls att 
dessa värden är starkt beroende av ett livskraftigt och bestående närings
liv för den helårsboende befolkningen. Planering inom HK bör därför syfta 
till att bevara och utveckla området i dessa avseenden.

Förutom det övergripande bevarande intresset tar kommittén upp de mera 
sektorbetonade intressena. Det gäller främst natur- och kulturminnesvärdens 
int ressen.

Natyrvärden: Skrubban: "Ö med bl a intressant vegetation. Växttäcket käns
ligt för alltför kraftig påverkan av såväl djur som människor".
Vidare jfr ovan - Fysisk riksp1anering.

Utvecklingsprogram

Lyydskagsvård. Landskapsvårdande åtgärder som ger bestående effekt liksom 
åtgärder inom av friluftslivets frekventerade området bör prioriteras högt.

Den_kulturel2a_naturvården. Nära samverkan med kulturminnesvården bör ske 
på detta område för att mera fullständiga kulturmiljöer skall kunna bevaras. 
Det är angeläget att i samverkan med landsantikvarien inventera de kultur
miljöer som har en hög bevarandegrad samt stimulera den lokala befolkningen 
till att bevara dessa miljöer genom traditionell hävd. Bidrag bör ställas 
till förfogande härför.

¥ll!<S§f.i.5!5§ stimuleras genom utökning av 1 ånemöj 1 igheter, bidrag till 
redskap och div utrustning, bättre varud i stribution och transporter. 
Yrkesfiskarna erbjuds kompletterande arbeten genom exempelvis landskaps
vård och turism.

kylfyrvården. Kulturverksamhet som skapar förståelse för ortens historia 
bör stödjas genom att exempelvis lämpliga lokaler ställs till förfogande 
för utstä11ningsverksamhet och dylikt.

HK-utredningen betonar även vikten av differentierad dag 1 igvaruservice för 
både de bofasta och fri t idsfolket.

i?k£|va_transportmöjHgheter tillskrivs en stor betydelse.
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K o m m u n a 1 planering

Enligt kommunöversikten, antagen 1977-02-28, skall områdesplan för 
kustområdet upprättas. Tills vidare tillämpas riktlinjer som skall 
förhindra byggande som kan motverka kommande planering.

Områdesplan som skall ange förutsättningar för byggande i kustområdet 
är under upprättande och en första skiss beräknas föreligga i januari
1979.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER ENL NATURVÅRDLAGEN

§ 19 NVL skydd för landskapsbilden gäller för Trysunda, Skrubban samt 
närliggande holmar.

§ 20 NVL förordnande om samråd gäller för hela området som ovan

§ 15 NVL strandskyddsområde (200 m) gäller inom hela området

§ 13 NVL naturminne för del av Skrubban (se karta A 4)

KONTAKTER OCH SAMRÅD

* Länsstyrelsen i Västernorr lands län, Naturvårdsenheten: 
Jan A.G. Lundqvist, Lars Guvå, Bengt Norén

■ Domänverket Örnsköldsvik:
Erik Nyberg

Örnsköldsviks kommun:
Karl-Eric Axenström, kansliet 
Leif Sällström, gatukontoret 
Enar Hällgren, gatukontoret 
Hans-Gösta Jonsson, gatukontoret 
Torsten Boman, gatukontoret
Christer Litzell, häl so- och mi 1jövårdskontoret
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A NATURFÖRHÅLLANDEN

Al GEOLOGI

Kort kan sägas att tre förhållanden har bidragit till Höga Kustens 
särpräglande:

Området utgör ett centra för jordskalv och har under flera perioder 
varit utsatt för rörelser i jordskorpan som orsakat förkastningar 
och sprickbildningar.

De yngre bergarter som finns inom området har olika kemisk och 
mekanisk motståndskraft.

Den kraftiga landhöjningen - den största i Sverige - som medfört att 
havet omlagrat de bildningar inlandsisen lämnat efter sig.

Trysunda utgör en exposé av de geologiska formationer, bergarter 
och lösa avlagringar som karaktäriserar Höga Kustens övärld.

Röskatan

Bockviken Biörnviken

Hamnen

Diabas Granit Sandsten och
skiffer

A Vattenytan

Skala 1:20 000 Efter Lundbohm 1899
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Den grå diabasen dominerar höjdpart i erna och de mäktiga klipporna, den 
lysande rapaki v igran i ten bygger upp den östra mer låglänta delen, tvärs 
genom ön går ett smalt stråk med skiffer och rödaktig sandsten. Skrubban 
byggs helt upp av diabas så när som ett band av sandsten och skiffer som 
underlagrar diabasen och är synligt vid stranden på öns NV del. Diabasen 
är genomskuren av otaliga sprickor. I många av dessa förekommer ovanliga 
ofta starkt färgade bergarter. Mineralerna i dessa bergarter är mer lätt
vittrade än diabasen varför sprickorna gröpts ur och stundtals blivit 
mycket djupa. De genom vittring kublikt formade diabasblocken framträder 
mest typiskt längs de lodräta stupen. Fågelberget på Skrubban är ett 
storslaget exempel på detta. De många hyllorna har här blivit naturliga 
boplatser för framförallt gråtrutar.

Vattendjupet utanför Skrubbans SV del är mycket stort. Upphovet till detta 
är troligen en förkastning. De branta stupen vid Bockviken har sannolikt 
samma förklaringsgrund.

Den kraftiga landhöjningen har medfört att de lösa avlagringarna kraftigt 
omlagrats. I de låglänta områdena och i sprickbildningar i bergspartierna 
finns grus-, sand- och klapperstensfä11, mer eller mindre utsvallad morän 
som därför stundtals är starkt blockig. (jfr karta A 3)

De mjukt formade hällarna är ett resultat av inlandsisens och havets 
rörelser. På hällarna framträder bl a isräfflor i NO riktning och början 
till grytor.

A2 TOPOGRAFI
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A3 STRÄNDER

Strandinventering bygger helt på den metodik som används i utredningen 
"Öar i Höga Kusten" (Li 11 - A).

Sandstrand

Sandstränder förekommer i skyddade vikar och består oftast av mycket fin
kornig sfnd- På sanden fäster få växter, men när strandärten blommar 
färgas på sina håll hela stränderna av den karakteristiska, lysande 
violetta färgen.

Andra karaktärsväxter är saltarv, backtimjan, strandråg, strandglim, 
vresros, gultåtel och gåsört.

Sten-, grus- och blockstrand

Av naturliga skäl är det svårt att skilja på dessa stränder.

Gränserna går nämligen oftast i i varandra. Under denna rubrik hittar man 
mer eller mindre sterila stränder av sten och grus, samt blockstränder 
som ofta sträcker sig långt upp på land som en vegetationsfattig eller 
lavtäckt blockmark. Ibland finns det finare sediment bland stenar och 
grus. Vegetationen är då mer riklig och kan snarare liknas vid en strandäng

Speciellt för dessa strandtyper är att de vanligen begränsas av en albård, 
främst bestående av gråal. Strängöarna utgör ett undantag. Där dominerar 
klibbalen som med sitt blanka, friska lövverk ger dessa öar ett lummigt 
intryck.
Karaktärsväxter är krypven, gultåtel, blåtåtel, starr-arter, sävarter, 
strätta, strandvänderot, strandkrypa, kråkklöver, åkerfrägen, vattenmåra, 
slåtterblomma, strandkämpar, gåsört, kanelros, östersjötåg och frossört.

Kl ippstrand

Det bestående intrycket efter ett besök i detta kustområde torde bl a vara 
de röda renspolade strandhällarna. Den röda graniten av typen rapakivi- 
granit är dock inte ensam om att bygga upp klippstränderna. Grå diabas 
finns på ett flertal öar, särskilt i yttersta havsbandet.

På de blanka hällarna fäster få växter. Under juli månad blommar dock fjäll 
nejlikan i relativt stora bestånd. Andra örter som fått fäste i klipp
springorna är fackelblomster, kärleksört, gul fetknopp, flockfibbla, kryp- 
narv och den för ångermanlandskusten speciella strandtraven (Cardaminopsis 
petraea). Av gräsen dominerar fårsvingel, kruståtel och vanligt saltgräs 
(Puccinellia retroflexa). I skyddade klippspringor finns även små ormbunkar 
såsom svartbräken, hällebräken och gaffelbräken.

Skrubbans strandtyper har vi tagit från en tidigare natur inventering (Litt.
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A4 vegetation/biotoper

Vegetationen är översiktligt inventerad och inskränker sig till en grov 
biotop indelning. Indelningsgrunden som används är samma som i den ovan
nämnda utredningen "Öar i Höga Kusten" (L i 11. A).
Trysunda har tidigare varit föremål för botaniska undersökningar. Dessa 
har emellertid inte visat på några speciella botaniska värden.
Vad gäller Skrubban, som har vetenskapliga naturvärden, har en mycket om
fattande inventering utförts 1974 (Li 11. 1). Aven Klösan och Allö, vars 
södra delar ingår i inventeringsområdet har inventerats (Li 11. 4).

Häl lmarker

Öppen hällmark

Stora delar av öarna består av öppna hällmarker, speciellt områden som 
ligger högt. Med öppna hällmarker menar vi hällmarker där träd, främst tall, 
endast förekommer i enstaka exemplar. På de öppna hällmarkerna har havet 
tidigare under landhöjningen spolat bort all morän.

Större örter saknas helt och den torra marken är till största delen lavtäckt. 
Grå och vit renlav, bägarlavar, påskrislav, islandslav och navellavar domi
nerar. Kattfot, mjölon, lopplummer, dvärglummer, lung, en och olika raggmossor 
växer även på hällarna.

Ett undantag från denna torra vegetation är hällkaren som formligen står i 
blom när vattenklöverns blommor slagit ut. I hällkaren växer många starrarter, 
exempelvis gråstarr, hundstarr, dystarr, sumpstarr och ärtstarr. Ängsull, 
tuvull, rund-sileshår, vitmossor och vattenkrokmossa frodas också i dessa väl 
avgränsade fuktstråk.

Hä1lmarksta11 skog

Stora delar av de undersökta öarna täcks av skogbevuxna hällmarker. Områdena 
domineras helt av tall, som på vissa områden är vindpinade och snarast kan 
liknas vid martallar. De enstaka granar som förekommer har ibland en avvikan
de form där största delen av grenverket ligger som en matta på marken.

Marken är torr. Undervegetationen utgörs av renlavar, bägarlavar, björnmossor, 
raggmossor, lingon, ljung och mjölon. Enstaka örter förekommer som ekorrbär, 
gullris och skogstjärna.

Klapperstensfält

1 sänkor och svaga sluttningar ligger i regel stora klapperstensfält. 
Klapperstenarna är en rest av den från hällmarken bortspolade moränen. De 
största stenarna samlades i sänkorna och nöttes runda mot varandra av havets 
bränningar i tidigare skeden av landhöjningen.

Klapperstensfälten är trädlösa. På stenarna växer lavar och vissa mossarter. 
Gul kartlav ger klapperstensfälten en karakteristisk färgton.

Barrskog

Några enstaka rena gran- och tallskogar finns på öarna. Barrskogarna utgörs 
dock till största delen av blandskogar med både gran och tall. Lövträd 
såsom björk, asp, rönn och sälg finns insprängda här och där.

- 20 -



Vi har inte haft några ambitioner att klassificera skogarna detaljerat efter 
något skogstypsschema, då vi upplever gränserna som mycket flytande och 
tiden inte tillåtit så noggrann kartering.

Tal Iskog

70 % av beståndets grundyta består av tall.

Marken är oftast torr och täcks av ris, mossor och lavar. Örter förekommer 
mycket sparsamt. I stället dominerar allt efter ökande torrhetsgrad blåbär, 
lingon, kråkris och ljung. Mycket vanliga är renlavar, bägarlavar, väggmossa, 
raggmossa, kvastmossa (främst Dicranum scoparium), och björnmossa (Poly- 
trichum jun i perinum).

Barrblandskog

I barrblandskogen är varken gran eller tall ensam dominerande i beståndet 
(ej över 70 %).

Markvegetationen domineras av ris, ekbräken och husmossa. I torrare områden 
täcks marken av blåbärsris och mossor (husmossa, kammossa, väggmossa och 
kvastmossa). I fuktigare områden kommer ekbräken in och kan stundtals vara 
vegetationsbi 1 dare. Även vitmossor förekommer i fuktigare områden, örterna 
representeras av gul lris, skogsstjärna, skogskovall och ekorrbär. I fuktigare 
områden växer även harsyra, hultbräken, skogsviol, skogsfräken, vårfryle, 
linnea och pyrola-arter.

Granskog

70 % av beståndets grundyta består av gran.

Ris, husmossa och örter dominerar. Örterna spelar en mycket större roll här 
än i de andra skogstyperna. I vegetationen spelar fortfarande skogsmossorna 
och blåbärsriset en viktig roll. Ofta finns en relativt frodig vegetation 
med skogsnäva, brudborste, älgört, högvuxna ormbunkar och gräs såsom tuv- 
tåtel och bergsslok.

På ett fåtal ställen finns så kallade "högörtskogar". De ligger i mycket små 
och begränsade områden. Ris och mossor förekommer mycket sparsamt här. I 
stället dominerar något krävande och högvuxna arter. Följande speciella 
arter har observerats: Blåsippa, njurdaggkåpa, trolldruva, tibast, liljekon
valj, myskmåra, nattviol, tvåblad, majbräken, skogsbräken och hässlebrodd.

Myr

De myrar som förekommer på öarna i Höga Kusten är förhållandevis små, 
vilket bl a beror på den branta topografin. De är typiska kärr, dvs 
myrar som påverkas av vatten från omgivningarna (fastmarksvatten).

Övrig öppen mark

Under denna beteckning förs all ku 1turpåverkad öppan mark. Det kan vara 
gamla slåttervallar, gistvallar, områden kring nedlagda minkfarmer, tomt
mark o d.
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B HISTORISK BAKGRUND *

Den djupa och naturliga hamnen på Trysunda blev p g a sitt skyddade läge i 
ett fiskrikt avsnitt av Bottenhavet tidigt utnyttjad av såväl långväga 
besökare som lokalbefolkningen i Nätra och Själevads socknar. Namnet Trysunda 
kan troligen härledas från de tre sund som före landhöjningen ledde in i 
hamnen.

Gävles fiskande borgeskap fick år 1557 ensamrätt till allt fiske utskärs och 
i öppet vatten längs hela norrlandskusten. Detta blev inledningen till en 
epok som varade ända till slutet av 1800-talet. Gäv1 ef i skarna blev ett domi
nerande inslag i många hamnar inklusive Trysunda.

Bebyggelse i någon form bör ha förekommit på Trysunda åtminstone sedan fjärr- 
fiskarna började besöka ön. Denna torde dock ha varit av mycket anspråkslöst 
slag.

Trysunda fiskelägets kapell.
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5 Sammanfattning som i huvudsak baserar sig på Guvå 1972, Litt. 3-
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Längs kusten utvecklade gävleborna under 1600-talet en allt livligare verk
samhet. Förutom fiske sysslade man också med illegalt s k landsköp med 
kustsocknarnas inbyggare.

Trysunda bör ha fått en allt vidare betydelse under denna tid eftersom man 
uppförde kapellet på slutet av 1650-talet.

Vid sekelskiftet 1700 hade hamnen 22 st fiskebodar med tillhörande kokhus, 
vilket framgår av ett skatteläggnings protokoll från 170A. Av protokollet 
framgår vidare att hamnen borde kunna härbärgera 2b båtar vilket troligen 
har ett samband med hamnlagets existerande indelning i 2b fiskerättigheter.
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Efter det formella upphävandet av gävlebornas fiskeprivilegier 1777 avtog 
fjärrfisket, fastän denna avveckling tycks ha fördröjts i norra Ångermanland. 
Härigenom kom Trysunda att under åtskilliga år att framstå som den kanske 
främsta gävlebohamnen.

Gävlefi skarnas antal förr emellertit snabbt mot slutet av 1800-talet. En 
till stor del obesutten fiskebefolkning från de närmaste belägna socknarna 
övertog efter hand deras platser. Detta bidrog till ett uppsving för fisket. 
Befolkningen torde vissa somrar ha överstigit 200.

När fyra fiskarfamiljer övervintrade på Trysunda år 1886 inleddes en ny tid 
i fiskehamnens historia och vid sekelskiftet hyste hamnen till övervägande 
del enbart bofasta fiskare. Gävleborgarnas gamla fiskeläge började i vissa 
avseenden likna ett vanligt svenskt samhälle. Men på väsentliga punkter, 
som kom till uttryck bl a i bebyggelse och sociala funktioner bibehöll 
Trysunda sin egenartade särprägel.

År 1892 hade barnantalet blivit så stort att man kunde starta en skola 
på ön. Skolhus uppfördes dock inte förrän 1909. Antalet fiskare ökade och 
under mel 1ankrigsåren uppnådde Trysunda sitt största befolkningsantal. Som 
mest fanns år 193^ 177 mantalsskrivna på ön. En äffar tillkom 1932.

Den minskade ekonomiska bärkraft som fisket fick efter andra världskriget 
medförde på Trysunda, liksom på andra håll, avfolkning. Ungdomen fann ingen 
tillfredställande utkomst i fisket. De yrkesverksamma fiskarnas antal gick 
ner och inslaget av äldre människor ökade.
Skolan lades ned 1967.

C NÄRINGAR 

Cl FISKE

De yrkesverksamma fiskarna är i dag endast 5 st. Då medelåldern hos dem är 
hög är det troligt att fisket helt försvinner inom en tioårs period. Visser
ligen har en yngre fiskare långt framskridna planer på att bedriva yrkes
fiske på ön. Detta torde dock inte vara tillräckligt för att Trysunda även 
i framtiden skall förbli ett levande fiskeläge. Andra problem aktualiseras 
när man diskuterar fiskets fortbestånd; skolgång för barn, möjligheter till 
sjukvård, kommunikationer till fastlandet osv. Trots närheten till Ö-vik 
och Köpmanholmen gör de speciella transportförhållandena att Trysunda kan 
liknas vid en glesbygd ? det norrländska inlandet. Dessa generella regional
politiska problem som inte bara gäller Trysunda utan hela Höga Kustens ö- 
värld ligger dock utom ramen för naturvården och därmed detta arbete. 
Ansvaret faller närmast på kommunen och 1änsf i skenämnden att ta initiativ 
till ett handlingsprogram för kustfiskets fortbestånd. Det är dock viktigt 
att påpeka att när det gäller Trysunda är naturvårdens intressen intimt 
förknippade med ett aktivt fiske.
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Vad gäller mer allmänna problem och åtgärder för yrkesfisket skall här ändå 
nämnas något om rekrytering. Det speciella skötfiske som bedrivs på 
Trysunda fordrar lång lärotid varför en ny generation fiskare måste till 
innan de äldre helt upphör med sin verksamhet. Det gäller att förmedla det 
yrkeskunnande om fisket på Trysunda som utvecklats genom århundraden innan 
det helt försvinner. Antalet fiskare måste också vara så pass stort att 
en viss basservice kan existera.

Ett sätt skulle vara att genom AMS inrätta en yrkesutbildning för kustfiske. 
Yrkesutbildningen kunde organiseras i form av en lärlingsutbildning. Blivande 
fiskare skulle på ort och ställe aktivt deltaga i fisket tillsammans med 
äldre fiskare. De äldre skulle alltså fungera som instruktörer/lärare 
samtidigt som de yngre lärlingarna bistod dem. Denna lärlingstid på kanske 
2 år skulle ge deltagarna i yrkesutbildningen tillräcklig erfarenhet om 
kustfiskets villkor för att sedan ta ställning till om att på eget ansvar 
bedriva fiske med allt vad det innebär - sätt att leva, dryga investeringar 
osv. Ett är säkert, vi äter fisk och helst färsk sådan.

Efter denna utvikning som naturligtvis måste utredas mer ingående åter till 
Trysunda och vad som kan göras inom ramen för föreslagna naturreservat.

Arrendekontrakt för yrkesfiske med fasta redskap som är upprättat mellan 
Trysunda fiskehamnsförening och Domänverket går ut 1979-12-31. Kontraktet 
kan alltså sägas upp och skrivas om så att det bättre tillvaratar yrkes
fiskets intressen. Ett förslag kunde vara att man i enlighet med Höga 
Kusten kommittén endast tillåter yrkesfiskare som är fast boende på Trysunda 
att nyttja skötar med större djup än 6 fot. Ytterligare kan kontraktet 
formuleras så att nya yrkesfiskare har möjlighet att utan kostnad under 
löpande kontraktstid överta andel i fiskerätten på fritidsfiskarnas 
bekostnad.

Möjligheterna att finna lämplig mark för yrkesfiskets ändamål kan också 
utgöra en försvårande omständighet vid nyrekrytering av fiskare. En möj
lighet är att reservera mark inom fiskehamnsområdet för yrkesfiskets ända
mål. Denna möjlighet till förtätning är dock begränsad då vi rör oss i 
en kulturhistoriskt riksintressant miljö, men mer om detta nedan, kap D.

Ytterligare en möjlighet är att undersöka förutsättningarna för blivande 
yrkesfiskare, att utnyttja förköpsrätt till byggnader inom fiskehamns- 
området. Detta skulle kunna ske antingen genom att en yrkesfiskare som 
tänker etablera sig på Trysunda köper direkt eller att naturvårdsverket 
köper in byggnader för avsalu. Naturvårdsverket kan sedan antingen sälja 
eller hyra ut byggnader till yrkesfiskare.

När det gäller förköpsrätt bör den inte gälla för bröstarvingar vid arvs
skifte, då den samhörighetskänsla som bl a kommer till uttryck i den 
aktivt arbetande fiskehamnsföreningen till stor del bygger på traditioner 
och släktskap.

Slutligen bör naturligtvis arbetsuppgifter som skötsel av naturreservatet 
och serviceanläggning även i fortsättningen reserveras för de på Trysunda 
fastboende.



C2 TURISM

Turisternas antal på Trysunda har under de senaste åren ökat mycket kraftigt. 
Det är framförallt båtfolket som i Trysunda fiskeläge funnit ett omtyckt 
resmål. En gästhamnsanläggning har uppförts för att möta detta nya intresse 
för ön. Man har också i Domänverkets regi utfört landskapsvårdande åtgärder 
såsom städning och röjningsarbeten. Vidare har raststugor och eldplatser 
uppförts samt vandringsleder dragits (Jfr nedan, avsnitt E) .

Den bofasta befolkningen med några undantag när, men framför allt fritidsägare 
är negativa till en fortsatt utbyggnad av anläggningar för fritidsändamål.
Man är rädd för att detta skall medföra ökat slitage och störande ingrepp 
i en känslig natur- och bebyggelsemiljö och leda till social oro. Det är 
naturligtvis svårt att fastställa den gräns då en ytterligare ökning av 
antalet turister får dessa negativa verkningar. Av denna anledning är det 
naturligtvis viktigt att stor försiktighet iakttages.

Den för det föreslagna naturreservatet dubbla målsättningen (Jfr S) att 
vårda och bevara en skyddsvärd miljö och samtidigt tillgodose fri luft
livets behov kan naturligtvis stå i konflikt. Speciellt när friluftslivets 
behov tycks omättliga. Målsättningen att skydda och bevara måste självklart 
sättas främst då det är just dessa saker som gör Trysunda så attraktivt 
för besökare. Å andra sidan finns ingen anledning att bevara miljöer med 
de kostnader de medför om det inte ges tillfälle för allmänheten att vistas 
där. Dessutom utgör turismen en utkomstmöjlighet för de fastboende om den 
styrs in i lämpliga banor och bidrar därmed till en levande skärgårdsmiljö.

I dagens läge är det i stort sett bara människor med tillgång till båt 
eller fritidshus på Trysunda som besöker ön. De åtgärder som bekostats 
med allmänna medel kommer alltså endast en redan mycket gynnad grupp till 
del. Detta faktum stämmer illa med det allmänna intresse som finns och 
som går ut på att ge grupper med olika möjligheter tillfälle att vistas i 
skärgårdsmiljö (se HK-utredningen, Litt. 5). För att ge dessa andra grupper - 
barnfamiljer, äldre mm- möjlighet att besöka ön fordras någon form av 
ordnad övernattning. Ett uttalat behov finns.

Ovan förda resonemang leder alltså till att en ytterligare utbyggnad av 
anläggningar för det rörliga friluftslivet endast kan komma till stånd i 
en mycket begränsad omfattning. En prioritering måste göras och av ovan 
sagda bör snarare uthyrningsstugor än ytterligare ordnade båtplatser vara 
det mest lämpliga alternativet. Antalet stugor bör absolut inte vara mer 
än 5 och alltså endast utgöra ett komplement till befintlig gästhamns
anläggning. (Jfr karta D 3 resp E 1.1). Utbyggnaden bör ske etappvis, dels 
för att ha möjlighet att dra erfarenheter av verksamhetens inverkan på 
omgivningen av både fysisk och social natur, dels för att byggandet ska 
kunna anpassas till de fastboendes möjligheter att utföra arbetet.
Stugorna kan byggas som fiskarstugor enl traditionella metoder. Trysunda- 
fi skare bör utföra arbetet. Inom parentes skall också framföras att 
uthyrningsstugorna skulle kunna fungera som husrum vid en eventuell 
kustfiskeutbildning som diskuterats ovan.

Ett förslag som förts fram i tidigare sammanhang är att gamla, för ett 
ångermanländskt fiskeläge typiska, bruksföremål samlas i en särskild 
byggnad. I byggnaden skulle även finnas annan information ang livet på 
Trysunda, om öns kultur och natur osv. Det kan gälla aktuella böcker och 
artiklar, prover på öns bergarter, botaniska tips ..., men även material 
som berättar om de glädjeämnen och problem som de bofasta på Trysunda 
har i dag. Kort sagt ett slags informationslokal om Trysunda förr och 
i dag.
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C3 SERVICE

Den service som idag finns på Trysunda är en dag 1igvaruaffär med viss 
dr i vmedelsförsä1jning, en postombudsman och en telefonkiosk. Dessutom 
finns slip, samlingslokal (Trysundagården) , privata rum och kajplatser 
att hyra, båtbyggare och soptömningsmöj1igheter. Vidare finns en gäst
hamn och andra anläggningar för det rörliga friluftslivet (jfr nedan 
kap E).

Detta serviceutbud bidrar naturligtvis till att göra Trysunda attraktivt 
ur fritidssynpunkt, men framförallt är det viktigt för ett fortsatt 
yrkesfiske på ön. Framförallt konsumaffären är av mycket stor betydelse 
för den fortsatta utvecklingen. Det stora antalet kunder under sommar
månaderna är orsaken till att den fortfarande existerar.

Affären är inrymd i bottenplanet av ett boningshus och har mycket 
orationellt utformade lokaler, vilket bidrar till att göra dess framtid 
än mer osäker. Mark bör reserveras inom hamnområdet för en framtida affär. 
(Se förslag karta D3). Eftersom möjligheterna till etablering av en bäi— 
kraftig diverseaffär f n tycks vara små, är en närbutik el bättre kiosk 
ett mera realistiskt alternativ.

Reguljära båtförbindelser finns till Köpmanholmen och även här är det av 
stor betydelse att dessa bibehålies. Vid en satsning på ett aktivt yrkes
fiske bör förbindelsenxförbättras så att den på ön bofasta befolkningen 
dagligen kan utnyttja det stora serviceutbud som finns i Köpmanholmen. 
Detta gäller framförallt barns skolgång och äldres behov av sjukvård. Den 
reguljära förbindelsen ger också människor på fastlandet, utan tillgång 
till fritidsbåt, möjlighet att på ett enkelt sätt komma ut i skärgården 
och till Trysunda.

C*4 JORDBRUK

Tidigare har jordbruk bedrivits i mindre omfattning. Som mest omfattade 
åkerarealen k,5 ha. Till det kom skogsbete för kor och getter. Numera 
finns inga kreatur, varken på Trysunda eller Skrubban. Den uppodlade 
arealen har krymt till att för närvarande enbart omfatta några mindre 
potatis1 and.

De tidigare öppna markerna håller nu på att växa igen. Framförallt de 
iögonfallande öppna områdena i anslutning till hamnen, bör ur bebyggelse
miljösynpunkt även fortsättningsvis hållas öppna. Olika alternativ står 
här till buds

Alt 1

Det mest tilltalande alternativet skulle vara fårbete. Under sommar
månaderna skulle cirka 25 st får hållas på ön, antingen i fållor med 
flyttbara stängsel eller att de vandrar fritt på ön. Det förra alterna
tivet ger ur öppethållandesynpunkt bättre resultat . Det senare ansluter 
bättre till gamla tiders skogsbete men odlingslotter och tomtmark måste 
då inhägnas.
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Alt 2

Om det inte är någon som är villig att åtaga sig detta, är slåtter det 
enda alternativet som återstår. Som första åtgärd kan då vara att bränna 
gräset eftersom gräsfilten är mycket tjock och området genomkorsat av 
ett antal öppna diken. Vad gäller buskar och träd som skall tagas bort 
bör detta ske genom att med traktor dra upp hela rotsystemet.

En omfattande minkuppfödning har också förekommit på ön från AO talet 
framtill mitten av 60-talet. Byggnader är till största delen rivna.
Endast ett kylhus och några andra byggnader återstår söder om fiskeläget. 
Dock ligger fortfarande mycket material från denna verksamhet och skräpar 
i markerna.

Den tidigare uppstädningen som gjordes bör kompletteras. Detta gäller 
framför allt kring den södra minkgården.

För ovannämnda kylhus föreslår vi att den övergår till att bli fritids
hus och att ett avtal motsvarande de övriga upplåtelserna för sportstugu- 
tomt upprättas, dock med preciserade anvisningar om husets färgsättning 
och framtida utformning. (Se bilaga). Husets användning som fritidshus 
har enligt var mening ingen negativ inverkan på det rörliga friluftslivet, 
natur- eller bebyggelsemiljön.
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Trysundaviken med fiskeläget omslutna av skogen.
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Ci SKOGSBRUK

Skogsmarkens produktionsförmåga på Trysunda kan betecknas som svag. Förut
sättningarna för eventuell framtida avverkning är därför inte särskilt 
stora. Ur skoglig synpunkt består området av drygt 60% berg impediment.
Den "bättre" skogsmarken är knuten dels till försänkningar mellan bergen, 
dels till bergsluttningar. Här domineras skogen av gran.

inom öns laglänta, mera plana delar, växer tallskog på den sandiga och 
grusiga marken.

Bortsett från ett par större avverkningar kring sekelskiftet används 
skogen till vedbrand och husbehovsvirke. (Jfr arrendekontraktet).

Skogens framtida skötsel bör ske i form av naturvårdsanpassat skogsbruk. 
Virkesuttag för huvudsakligen öns eget behov i kombination -med borttagning 
av överåriga och stormfällda träd, torde även i for t sä t tn i rfgen vara det 
bästa sättet.

Inom akt i v itetszoner för rörligt friluftsliv bör skogen gallras även 
med syfte på ökad framkomlighet.

På karta C5 (ingår i skötse 1p1anen) markeras områden som har något olika 
krav på skogsskötsel. Vid områdesindelningen har vi bl a tagit hänsyn till 
skogsmarkens kvalitet, beståndstyp och områdets läge på ön. Skogsskötse1n 
diskuteras längre fram i skötse 1p1anen.

Beträffande skogen på Skrubban hänvisar vi till "Skrubban", en natur
inventering som gjordes 1975 (Litt. 1).

Hed tanke på Skru-bbans känsliga växtlighet, fågelskyddet och inte minst 
öns mycket begränsade tillgänglighet, föreslår vi ingen skogsskötsel.
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C6 JAKT

Jakt förekommer i begränsad omfattning. Enligt kontrakt äger hamn
föreningens medlemmar rätt till småviltsjakt (se kontrakt). Under 
senare år har jaktlaget emellertid fått tillstånd att skjuta älg på 
Skrubban.

De former och den omfattning som småvi 1tsjakten har är närmast att 
betrakta som viltvård, varför den även framledes kan utövas av hamn
lagets medlemmar. Jaktfrågan vad gäller större däggdjur bör i varje 
enskilt fall lösas för sig. Målsättning för Skrubban bör dock vara att 
all älg som uppträder på ön bör skjutas ut.

D BEBYGGELSE

Dl JURIDISKA FÖRHÅLLANDEN 

Fast igheter

Trysunda 1:1 (ön Trysunda) ägare Naturvårdsfonden.

Trysunda 1:2 (Kapellet och Skogskyrkogården) ägare Kyrkan. 

Trysunda 1:3 (Trysundagården) ägare föreningen Trysundagården.

Upplåtelser på Trysunda 1:1

A Tomt nr 1 Trysunda 
0,25 ha

B Tomt nr 2 Trysunda 
0,18 ha

C Tomt nr 3 Trysunda 
0,11* ha

D Tomt Trysunda nr *4 
0,0*4 ha

E Tomt nr 5 för frys
hus Trysunda 
0,06 ha

Ar rendator

Gerd Wisén 
Skolgatan 21 
930 20 Burträsk

Åke Lindström
Va 1 ha 1 1 avägen *47 C
891 00 Örnsköldsvik

Hans Larsson
890 14 Köpmanholmen

Hans Näslund 
Nätragatan 16 B 
890 10 Bjästa

Sten-Allan Vågberg 
T rysunda
890 1*4 Köpmanhol men

Upplå
telsetid Avgä 1 d

76-01-01 — 
80-12-31

*400 kr/år

76-01-01 — 
80-01-01

*400 kr/år

7*4-01-01 — 
80-12-31

300 kr/år

76-01-01 — 
80-12-31

600 kr/år

78-01-01 — 
82-12-31

100 kr/år
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F Tomi Le Iestationshus Televerket 
Trysunda Sundsvall
0,01 ha 855 90 Sundsvall

60-08-01-- 

10-07-31
Engångs- 
avgä1d 
200 kr

G Gästhamn bestående av båtbrygga, servicebyggnad och stuga.

H Markomr Trysunda 
10,70 ha

Trysunda fiskehamns- 50 — 01—01 — 200 kr/år
förening 98-12-31
gm Åke Lundström 
T rysunda
89O 1*4 Köpmanholmen

Medlemmar i Trysunda Fiskehamnsförening

1 Astrid VSqberg 
b-vik, J8 rved

2 KjeI I Lundgren, 
Stockholm

3 John Wedin 
TPvIk, Amäs

k Lars Lundström 
O-vik, Domsjö

5 Ola Lundström,
T rysunda

6 Fritjof Lundquist 
Trysunda

7 Ingemar Wedin 
T rysunda

8 Per Lundblom 
Uppsa la

9 Lars Dalin 
b-vik, Husum

10 Hans Norberg 
Härnösand

11 Sven Lundström
T rysunda

Konsum

I 2 Adolf Boman 
b-v i k

I3 Sigvard Norberg 
Köpmanholmen

lk Betty Göransson 
b-vik

I5 Hal do Norberg
b-vik

SB

SB

SB

SB

FB

FB

FB

SB

SB

SB

FB

SB

SB

SB

SB

SB ’ sommarboende 

FB - fastboende

16 Gustaf-Adolf Lundström 
Köpmanholmen

17 Hugo Lundgren 
T rysunda

18 01 Ie Viklund
Ö-V i k

19 Gustaf-Adolf Vågberg 
Trysunda

20 Sten Allan Vågberg 
ö-v i k

2 I Maj a Boman 
b-v i k

22 Åke Lundström
T rysunda

Servicean1äggn

23 Lars Erik Norberg 
T rysunda

2k Allan Våqberq 
b-vik

25 Siri, Sven och Åke Lundström

SB

FB

SB

FB

SB

SB

FB

FB

SB

SB

26 Fiskebod (Ågren)

Vi har inte lyckats med alt klargöra upp I å te Iserät ten.

Upplåtelse på Trysunda 1:1, forts:

Arrendator

I Yrkesfiske Trysunda fiskehamns- 
förening
gm Åke Lundström 
T rysunda
890 1*4 Köpmanholmen

- <“ J*T ~

Upplå- 
telset id

75-01-01-
79-12-31

Avgä1d 

175 kr/år



VID BOCKVIKEN

TRYSUNDAGÅR

Servicebyggba*
Gästham

APÉLD

hXmnför. 
% LYSHUS”

qräns(u)

FRYSHUS

JURIDISKA FÖRHÅLLANDEN

(m

100 m

. V* -
Skala



J Småvi 11jaktupp- 
låtelse

Trysunda j k 1 
gm S A Vågberg 
T rysunda
890 14 Köpmanholmen

74-07-01-- 30 kr/år
79-06-30

På fastigheten finns också en domänverket tillhörig kojbyggnad.

D 2 BESKRIVNING

Trysunda fiskeläge har ett vackert läge med sin bågformiga utsträckning 
runt viken. Invid hmnen står sjöbodarna tätt och är ofta byggda ut över 
vattnet. De äldre från fjärrfiskets tid är knuttrimrade, de yngre något 
större och uppförda av plank och bräder. Sjögaveln har i regel en utbyggd 
bodsvale med brygga.

Boningshusen som vanligen kallas kokhus ligger i anslutning till och ofta 
sammanbyggda med sjöbodarna. Kokhusen har i stor utsträckning om och 
tillbyggts utan att för den skull tappa sin genuina karaktär. Vidare 
finns nätstugor och andra uthus.

Ovan sjöbodarna och kokhusen löper bygatan parallellt med strandlinjen 
och ovanför den gistvallarna med sina ställningar för torkning av fiske
don. Här finns även några boningshus av senare datum som något bryter den 
traditionella byggnadsstilen.

Gistvallarna avgränsas på den norra sidan av ett stråk av uthus. I denna 
zon ligger också det med spjälstaket inhägnade 1600-tals kapellet. Bakom 
uthusen finns här och där potatisland i den öppna ängsmarken som sträcker 
sig i en kil norrut.

Bebyggelsen i fiskeläget ger ett enhetligt och mycket tilltalande intryck 
även om andra material än den gängse röd och vita målade trä fasaden 
förekommer.

Bebyggelsen är naturligtvis från början avsedd för fiskebefolkningen 
men är nu till största delen använd för fritidsändamål. Många av uthusen 
är också ombyggda för detta syfte.

I hamnens NV del ligger den nyuppförda gästhamnsan1äggningen och bortom 
den Trysundagården. I fiskelägets närhet finns tre sportstugor och ett 
kylhus med tillhörande uthus.

Endast Domänverkets stuga ligger helt avskilt från fiskeläget. Tidigare 
har flera byggnader för olika ändamål funnits på andra delar av Trysunda 
och även på Skrubban. Dessa har emellertid antingen flyttats, rivits 
eller helt enkelt rasat samman.
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KYRKOGÅRD

w

FRYSHUSD3 MARKRESERVATIONER INI 
FISKEHAMNSOMRÅDET

mJm.

ii

uthyrningsstugor j lek och spelfält (se detalj)
hembygdsmu8eum
fiskebodar
störande verksamhet °___________
affär
bostadshus

100 m

Skala
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03 ANALYS - °ROGRAM - CÖRSLAG

Det kulturhistoriska värdet hos fiskelägets begyggelse ligger naturligtvis 
i de enskilda byggnadernas exteriör men framförallt i dess placering, 
anpassning i förhållande till varandra och det omgivande landskapet.
Gångna tiders funktionella krav på fisket kommer här till uttryck i det 
konsekventa planmöstret. Upplevelsen av öppet - slutet, rum, skala, mate
rial och form når här en harmonisk förening av rytm och komposition. Det 
är därför viktigt att man vid en framtida utbyggnad - förtätning tar hänsyn 
inte bara till husens exteriör utan också till dess placering. Husen måste 
alltså underordna sig existerande planmönster.

Några luckor i bebyggelsen finns längs vattnet. Denna möjlighet att förtäta 
utan att bryta existerande mönster bör reserveras för fiskets ändamål.
Det kan gälla nya fiskare som behöver plats för båthus och bostad. Även 
en framtida affär bör tillåtas i denna zonen. (Jfr Cl resp C2). I zonen 
med uthus bakom gistvallen kan man också tänka sig en viss förtätning av 
förråd och uthus, men också här endast för yrkesfiskets ändamål. Söder om 
kapellet i samma zon bör det planerade hembygdsmuseet också ha sitt läge.

För framtida byggnader och anläggningar för fiskets ändamål eller annan 
verksamhet som bedrivs av de på Trysunda fastboende, bör även mark reser
veras i skyddat läge, då verksamheten kan ha en störande inverkan på den 
övriga bebyggelsemiljön. Vi föreslår området öster om hamnområdet i 
anslutning till fryshuset (Se karta D3).

Vad gäller gistvallarna bör dessa ovillkorligen hållas fria från byggnader. 
Förutom ställningar för nät bör heller inga anläggningar eller ingrepp 
förekomma som på något sätt stör bilden av öppen ängsyta.
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Fiskelägets bebyggelse har en tydlig zonering.
Fr vänster: sjöbodar och boningshus-gistvall-uthus-odlingsmark.

8«a3S»:

aS***- SväH®'"
SiP-~

Fiskelägets sjösida.
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Bakom zonen med uthus ligger potatisland spridda, vilket även fortsättnings
vis är en lämplig plats för odling. Dock kan det kanske vara nödvändigt 
att de olika lotterna får en mer samlad placering.

Att fiskelägets genuina karaktär bevarats in i vår tid beror till största 
delen på att husägarna - med några få undantag - lagt ner ett omfattande 
arbete på att vårda sina hus på ett pietetsfullt sätt. Detta medvetande 
om byggnadernas kulturvärden och kunskap om dess vård gör att några 
rigorösa bestämmelser inte synes nödvändiga. Tvärtom kan en sådan byråkra- 
tisering medföra att den positiva inställning som nu finns bryts. 
Beslutsfattandet bör i stället ske efter samråd med hamnföreningen för 
att på så sätt få en förankring.

I Arrendekontraktet 1950-07-21 regleras även hamnområdets skötsel och 
användning, § 5 resp § 10 (se bilaga)

Förslag till riktlinjer

Med ovan sagda i minnet föreslår vi följande riktlinjer för fiskelägets 
bebyggelse:

att ingen nybyggnad tillåts om den inte kan hänföras till fisket 
eller annat ändamål som är väsentligt för den bofasta befolkningen 
eller det rörliga friluftslivet.

att mark reserveras för denna nybebyggelse (Se karta D3)

att nybyggnader anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller skala, 
form, material och färgsättning.

att flyttning av befintliga byggnader ej tillåts.

att vid förändringar av befintliga byggnader skall exteriör anpassas 
till den lokala byggnadstraditionen och ske med länsantikvariens 
godkännande. Detta gäller även andra anläggningar som kan påverka 
bebyggelsemiljön som exempelvis uppförande av staket, murar, luft
ledningar, master, vägar, mastupplag...

att byggnader som nu avviker från den traditionella byggnadsstilen 
vid framtida reparationer i möjligaste mån anpassas till denna.

att bebyggelsemiljön hålles i vårdat skick.

Riktlinjer för bebyggelse bör kompletteras med en broschyr (jfr "Byggnads
tradition i Västernorr 1 ands län"). Broschyren kan med utgångspunkt från 
Trysundas traditionella bebyggelse ta upp exempel och rekommendationer 
ang fiskelägets bebyggelsemiljö i bild och text.

Ytterligare vad gäller juridiska förhållanden och kontraktet skall 
Fiskehamnsföreningen erlägga 200 kr/år i arrendeavgift. Om Trysunda, som 
kan befaras, helt kommer att övergå till att bli fritidsbebyggelse är 
frågan om Naturvårdsverket längre är förpliktigat att uppfylla kontrakts
villkoren. Om så inte är fallet bör enl vår mening arrendeavgiften höjas 
till en nivå som motsvarar arrendeavgiften för sportstugotomterna på ön. 
Den låga avgiften sammanhänger ju med att man från statligt håll vill 
stödja och skydda fiskets fortbestånd, inte fritidsboendets.
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Uthyrningsstugor

Nordväst om fiskeläget i anslutning till den uppförda gästhamnsanläggningen 
är mark reserverad för framtida uthyrningsstugor. Området som nu utgörs 
av av öppen ängsmark kan ses som en naturlig fortsättning på den norra 
gistvallen även om en berghäll som går i dagen skiljer de båda områdena 
åt.

Uthyrningsstugornas placering är tänkt som en fortsättning på zonen av 
uthus. Den öppna ytan framför stugorna är alltså en motsvarande fortsättning 
på gistvallen. Denna yta är tänkt att fungera som lek- och spelfält och 
på så sätt avlasta bef gistvallar, som under torra somrar är känsliga för 
s 1 itage.

Detta förslag skulle, menar vi, knyta an till bef planmönster samtidigt 
som stugorna ligger visuellt avgränsade från fiskelägesbebyggelsen 
(Jfr karta D2 resp El.l)

Uthyrningsstugornas antal kan som tidigare påpekats utgöras av högst 5 st. 
Detta också ur bebyggelse- och landskapsmi1jösynpunkt. Stugorna bör vara 
i ett plan och ha ett utseende som överensstämmer med den för regionen 
traditionella bagarstugan.

Området för det planerade lek- och spelfältet är på sina ställen sankt. 
Dränering finns, men är inte tillräckligt effektiv. Bef öppna diken bör 
därför fördjupas och täckdikas. Detta skulle då också ge den på området 
bef infi 1trationsanläggningen bättre funktion. Några brunnar t i 11 hörande 
infi 1trationsanläggningen ligger nedgrävda i en uppbyggd kulle. På denna 
kulle bör sidorna avrundas och en mjuk anslutning till omgivande mark göras.

Hela den öppna ytan bör plöjas upp och finplaneras så att ojämnheter för
svinner och besås med gräs. Träd avverkas enligt bifogad plan El.l.

Det befintliga redskapsskjulet norr om gästhusanläggningen bör rivas 
och uppföras i anslutning till bostadshuset öster om servicebyggnaden på 
så sätt att besvärande insyn till tomten från serviceanläggningen för
hindras. Toaletterna som nu är placerade mitt på den föreslagna lek- och 
spelytan skulle då kunna flyttas till skjulets ursprungliga läge, se 
karta El.l.

Sportstugor och övrig bebyggelse

Vad gäller befintliga sportstugor bör man till nästa kontraktsperiod 
reglera husens exteriör och då kräva att husen skall hållas målade i 
falurött/vitt. Till tomt nr 2 hör ett vid stranden olämpligt placerat 
uthus. Uthuset ligger väl synligt i hamninloppet och stör bilden av 
genuin fiskelägesbebyggelse. Vi föreslår därför att uthuset rivs.

För Domänverkets stuga bör ett arrendekontrakt upprättas mellan Domän 
verket och Naturvårdsverket.

Beträffande Fryshuset se jordbruk kap C4 ovan.
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E ANLÄGGNINGAR FÖR FRILUFTSLIV

Trysundahamnens läge inom den ångerman 1ändska skärgården i kombination 
med det stora tur i st intresset för Höga Kusten under de senare åren har 
medfört en ökad besöksfrekvens på Trysunda.
För att kunna möta det ökade turisttrycket från båtfolk uppfördes en 
gästhamn i anslutning till den befintliga fiskehamnen. Man markerade 
stigar på ön och satte upp vindskydd med grillplatser vid badvikarna.

El GÄSTHAMN

Trysunda gästhamn uppfördes i samarbete mellan AMS, Domänverket och 
Länsstyrelsen 1975~77- Hamnen består av brygga, servicebyggnad, personal/ 
uthyrningsstuga, toaletter och sopställ. En äldre slip finns i närheten. 
Servicebyggnaden rymmer kök, tvättstuga, duschar och bastu samt två 
uthyrningsrum.

Gästhamnen med servicebyggnad togs i bruk säsongen 1977. Anläggningen 
fick ett positivt mottagande både från båtfolk och Trysundabor. Den har 
fungerat bra och väl uppfyllt sin uppgift.

Man har emellertid kunnat påvisa vissa behov som uppstått under den relat 
korta perioden anläggningen varit i bruk.

a) ytor för lek och spel*
b) uteplats i anslutning till köket
c) telefon
d) stig bastu-havet
e) kommunens torrdass står oanvändbart
f) bättre lösning av toaletter
g) spi1lvatteninfi 1tration.

Åtgärdsförslag

a) Ytor för lek och spel iordningsställs enl karta El.l
b) Uteplats utanför köket anläggs enl detaljritning El.2
c) I servicebyggnaden placeras en telefonautomat förslagsvis i passagen 

utanför tvättstugan.
d) Från bastutrappan läggs en plattgång mot stranden. Platta stenar 

(från Trappstensberget) läggs ut direkt på marken med stegavstånd.
e) Kommunens toalettbyggnad tas bort.

Punkterna f) och g) representerar frågor av teknisk karaktär som tas upp 
längre fram i kapitel F Tekniska Anläggningar.

* Lekfält, en grön öppen yta lik en äng avsedd för 
diverse bollspel, midsommarfi rande o dyl.
(Alltså ingen anordnad lekplats).
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DET RITN.

%

E1.1 GÅSTHAMNSOMRÅDET 
Förslag till åtgärder 
ÖVERSIKTSPLAN

P#/ förslag

yta för spel och lek
(IORDNINGSTÄLLANDE SE BESKRIVNING KAP. D3)

Skala

- 44 -



LE
K

H
U

S

I _l _l
I- C/) <
WDCh
< O WO u. Q

BÅTPLATSER



R
öd

sk
at

ud
de

n

-3

»owois,

i CD

foBei9>ts!j

Sk
at

a 1
:1

0 
00

0



E2 STIGAR OCH RASTPLATSER

Stigarnas dragning och markering framgår av karta E2.1. St i gnätet förbinder 
de flesta intressanta punkter på ön och den vandrande får gåd överblick 
över Trysundas natur. Det finns ett flertal utsiktsplatser längs stigarna. 
Den förnämsta - Kappelberget - bjuder på storslagna vyer över Trysundas 
övärld. I anslutning till badvikar har man placerat sittplatser, vind
skydd, sopställ och toaletter. Till de många intressanta naturobjekten 
på Trysunda hör "Trappberget" på norra "Västpåön" - öns nordvästra 
strandsluttning. Här når de snedställda sandsten- och skifferlagren över 
vattenytan och stiger likt trappsteg några meter över havet. Sedan tar 
det branta diabasberget vid. (jfr geologiavsnittet). I skrevorna växer 
de karaktäristiska klippstrandsblommorna strandtrav och fjä1lnej1 i ka.

Till övriga attraktionspunkter hör en gammal ångmaskin intill ett mindre 
stenbrott sydost om Björnviken, samt rester av ett äldre sågverk vid 
Bockviken. Båda kan ses som minnesmärken från gångna tiders verksamhet på 
Trysunda.

De markerade stigarna på Trysunda uppfyller väl sin funktion. Då de an
vänds av de flesta besökare koncentreras markslitaget till promenadstråken 
och deras närmaste omgivning. Aven de befintliga rastplatserna fungerar 
på samma sätt.

Stigen på "Västpåön" är en återvändssti g, dvs den saknar en markerad 
fortsättning längs den södra stranden (jfr karta E2). Folk fortsätter 
rundvandringen och söker sig spontant tillbaka till hamnen.

E2.1 ANLÄGGNINGAR FÖR FRILUFTSLIV

-------- stig med blå markering
■" H II gul II

------- omarkerad stig
.......... föreslagen stig

utsikt
V vindskydd med grill 
G grillplats
B bänk sittplats m. bord 
S sopställ
A viktigare attraktionspunk 
T toalett 
«t» ankring

=== lämplig plats för camping 
O—*- skyltning

- 47 -



KYRKOGÅRD

Yistra
atrövattgan crv&vi

GARDEN

>M v

Bock
vikar baf. inform!

Storvikan
Kaj

Gåathamm

FRYSHUSFISKELÄGET1 
Förslag till åtgärder 
-stiganslutning, information, skyltning

o

befintlig
nymarkerad nyanlagd
informationstavla
skyltning

48 -

o

Skala

100m



Trappberge'" Trysundas nordvästra del

■.-»*35

_-cr

Ängmaskin vid Björnviken ,Trysunda.

> ■.>* ?•»■4 '-- l/gx
m i *t

'* 4k- *

•*< •■$’

ifes#;^43

ålS' > I*>•#* 'i vi*

1
*****

, vt*.

49



Liknande fall förekommer på Trysundas södra del där en markerad förbindelse 
mellan två stigar (Ku 11 bergsudd'n - öst'n) saknas.

En "blygsam" markering av lämplig passageväg längs stranden skulle inne
bära att folk slapp leta sig fram bland skrevor och hällar och därmed 
minskar slitaget längs häl Istranden.

Åtgärdsförslag

Förlängning av stigen på "Västpåön" enl karta E2.1 
Förbindelse "Kul 1 ber 1 sudd 1n - Ost'n" (förbi Öster-Hamnskaten). 
Enhetlig markering (gult) för hela stigslingan (karta E2.1). 
Markering av passagevägar längs häl Istranden kan göras antingen 
genom målning av färgprickar direkt på hällen (tidigare använt på 
Trysunda) eller genom placering av små stenrösen (ca A-8 stenar) 
på synliga platser.
Förbättring av st igans1utningar inom hamnområdet resp gästhamns- 
området - enl karta E2.2.

E3 CAMPING

Det finns inte någon organiserad campingplats på Trysunda. Man har inte 
heller anvisat några speciella platser för tältning. Bortsett från mid
sommarhelgen förekommer camping i liten utsträckning. Man tältar lite här 
och därpå ön, gärna i närheten av servicebyggnaden, men också vid bad- 
vikarna.

Den spontana campingen på ön har hittills inte lämnat några nämnvärda spår. 
I dag finns det alltså inte något uttalat behov av organiserad camping på 
Trysunda.

Med tanke på att spontan camping i större skala skulle kunna medföra 
slitagerisk för öns tämligen känsliga natur vill man ha en beredskapsplan 
om sådan situation uppstår.
Under den närmaste framtiden kan man kanske nöja sig med anvisning av 
platser lämpliga för camping. Närhet till toalett, sopställ samt ordnade 
eldplatser är önskvärt.

Visar det sig i framtiden att vår "liberala syn" på campingen slagit fel 
bör en hårdare styrning komma till stånd. Man kan exempelvis hänvisa 
campare till bestämda platser och begränsa antal tält o dyl.

Åtgärdsförslag

Inget campingförbud, ingen förvisning till bestämda platser i fortsättningen 
heller. Man bör genom information anvisa lämpliga platser för camping.
Genom förebyggande åtgärder såsom anordning av sopställ och enkla eldplatser 
samt nära avstånd till toalett kan nedskräpning av naturen förhoppningsvis 
förhindras.

På karta E2.1 har vi markerat lämplig plats för camping.
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EA information

Ett av målen med skötseln är att ge information om Trysundaområdets 
natui och kulturmiljö till allmänheten. Redan nu finns en informations
tavla uppsatt vid gästhamnsanläggningen. Även uppskyltning av stigar 
och leder är gjorda.

Åtgärdsförs1ag

Befintlig informationstavla bör revideras så att den omfattar hela reser
vatet och felaktigheter vad gäller toaletters och rastplatsers placering, 
samt stigars dragning rättas till. Det vore också lämpligt att ytterligare 
en informationstavla sättes upp i anslutning till kajen (se karta E2.2).

Vägvisare bytes ut till den typ som föreslagits av Höga Kusten kommittén 
(placering och text framgår av karta E2.1 och E2.2).

En informationsfolder typ Naturreservat i Västernorr lands län bör tryckas, 
vilken kortfattat beskriver natur- och kulturmiljön i text, kartor och 
bilder.

Slutligen bör ett handbibliotek inrättas i gästhamnsanläggningens dagrum 
där besökare skulle kunna studera litteratur och tidskrifter som berör 
Trysunda och Höga Kusten.

F TEKNISKA ANLÄGGNINGAR * I

Fl VATTEN

Vattenförsörjning på Trysunda är ordnad genom en gemensam vattentäkt. 
Grundvatten huvudsaklingen från Kapel1 bergets sydöstra sluttningar samlas 
i en brunn och pumpas sedan upp till en vattentank på drygt 10 m ö h.
Ett gemensamt ledningsnät på frostfritt djup sköter vattendistributionen 
samt kopplingen brunn-tank. Sommarstugor - bet. B, C på karta Dl - samt 
domänverkets stuga tar inte vatten via ledningsnätet. Vattentäktsom- 
rådets gräns, brunnens och vattentankens läge samt vattenledningarnas 
dragning framgår av karta F.

I samband med servicebyggnadens uppförande befarade man försämrad vatten
kvalitet, då vattenuttag skulle öka. Detta har emellertid hittills inte 
kunnat påvisas.

Åtgärdsförslag

Vattenförsörjningen i dag tycks alltså fungera tillfredsställande. Men 
då det ökade antalet turister till ön under sommarmånaderna även fram- 
ledes kan beräknas öka, är risken att t ex havsvatten tränger in i 
täkten. Frågan om vattenförsörjningen bör utredas ytterligare i vad 
avser tillgång på vatten och hur kvalitén blir vid kraftigt ökat vatten
uttag. Skyddsområde för vattentäkten bör fastställas.

Skyddsområde och ransonering är lösningar som kan användas som medel för 
att förhindra försämrad vattenkvalitet. Skulle inte detta räcka, återstår 
att ta upp en ny vattentäkt. Förutsättningarna för en ytterligare täkt 
på ön får anses goda.
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F2 AVLOPP

Något utbyggt avloppsnät finns inte på Trysunda. 

Privata toaletter

UlSäD är löst separat för varje hushåll.

De flesta använder sig av torrdass med lösa latrinkärl som töms efter behov. 
Avloppet sprids över potatisland eller grävs ner i jorden.
Fem hushåll utnyttjar trekammarbrunn för både WC och spillvatten.

§BiIIvatten från de övriga hushållen släpps ut i havet.

För servicebyggnaden har man uppfört en mark infi 11 rat ionsan1äggning 
med trekammarbrunn ca 100 m norr om byggnaden. Dit kommer spillvatten 
från kök, duschar, tvättstuga och personal/uthyrningsstuga.

Allmänna toaletter

För det rörliga friluftslivet har man satt upp ett antal TC-toaletter. 
Deras placering framgår av karta El.l.

Servicebyggnaden har inga toaletter. Sven här har man löst toalett
frågan genom 4 stycken TC placerade på ca 70 m avstånd från
byggnaden.

Inom själva fiskeläget har toalett- och spi1lvattenlösningen hittills 
fungerat utan större problem. Hed tanke på den kraftiga minskningen 
av he 1årsboendet under de senaste decennierna tycks avloppsfrågan tills 
vidare vara löst.

Toaletter TC uppsatta vid rastplatser fungerar tillfredsställande. Med
tanke på det ökade antalet besökare och de nya aktiviteterna
bör en komplettering ske. I detta sammanhang föreslår vi två nya toaletter
TC, en vid Bockviken och ytterligare en nedanför Flögstångsberget
(av samma typ som den redan befintliga).

Inom gästhamnsområdet har man emellertid kunnat påvisa en del brister.

Avjogp. Infi 1trationsan1äggningen utsätts under vissa perioder för över
belastning. Fenomenet blir särskilt påtagligt under säsongtoppar såsom 
midsommarhelgen. Problemet hänger troligen samman med mindre sparsamt 
utnyttjande av duschvatten. Duschanvändningen är avgiftsbelagd, men 
man avlägger avgiften till serviceanläggningens personal första efter 
att ha duschat.

Inf iltrationsanläggningen ligger i en svag terrängsänka. Det är dåligt 
dränerat och marken är fuktig med på några ställen stående vatten.

Toaletter (vid Gästhamnsanläggningen).

Vi har erfarit att toaletterna ibland är svåra att hitta då de ligger 
något avsides servicebyggnaden.



Toaletterna består av tre olika byggnader ställda intill varandra 
med olika färg, form och höjd. De är av TC-typen.

Eftersom de måste flyttas varje/vartannat år tar toaletterna på sikt 
ett alltför stort markområde i anspråk.

Önskemål har framförts om separata herr- och damtoaletter.

Anordning av en pissoar helst nära servicebyggnaden vore önskvärt då 
manfolket använder närliggande skogsmark för detta ändamål.

Med tanke på det stora antalet nyttjare är toalettfrågan på sikt inte 
löst.

Åtgärdsförs1ag

Aylogg För att minska vattenåtgången och belastningen på infiltra- 
tionsanläggningen regleras användningen av duschar med myntautomat.

Inf|1tratjonsanjäggnmg För att förbättra funktionen hos infiltra- 
tionsanläggningen dräneras området i anslutning till detta. En radi
kalare lösning vore att anlägga en ny infi 1trationsanläggning mellan 
Bockviken och Fiskeläget. Till detta skulle även övrig bebyggelse i 
fiskeläget kunna ansluta sig.

Toaletter
För det rörliga friluftslivet: komplettering med 2 st TC enl ovan.
Vad gäller toaletterna i anslutning till gästhamnsanläggningen bör 
dessa placeras närmare servicehuset för att komma undan ovannämnda 
problem. Den öppna yta där toaletterna nu står kan då få en bättre 
funktion (se karta El.l).

Man bör snarast utreda bättre framtida lösningar på gästhamnsanläggningens 
toaletter.
Några alternativ som inlägg i diskussionen:
- TC med latrinkärl. Latrinen grävs ner på ön eller transporteras till 

fastlandet. (Tillsammans med sopavfallet?)
- WC som ansluts till en ny inf i 1trationsanläggning.

F3 LEDNINGAR FÖR EL OCH TELE

Elströmmen leds till Trysunda från fastlandet via havskabel till 
Björnviken och vidare via 1uf11edningar till en transformator nära 
kapellet. Därifrån distribueras strömmen till förbrukare via luft
ledningsnät med kopplingar till respektive hushåll.

Belysningsarmatur är monterad direkt på 1edningsstolpar, i några 
fall har man rest separata belysningsstolpar.

IflekabeT når Trysunda via Bockviken. Från där belägen telestation 
går luftledningar till respektive abonnent.

El- och teleledningar har i regel gemensamma stolpar. Luftledningarnas 
dragning framgår av karta F.
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Lu f 11 edn i ngsnä te t blir som tätast vid transformatorstationen som u te,” r 
en 1edningsknut.

Da denna är placerad pa den öppna exponerade gistvallen, nära kapellet, 
har stolparna och trådarna fatt en alltför dominerande plats i denna 
speciella kulturmiljö.

Åtgärdsförs1ag

Med hänsyn till den kulturhistoriskt riksintressanta miljön som fiske
läget representerar bör man pa berörda hall undersöka möjligheter till 
en bättre framtida lösning.

Luf11edningarna inom fiskelägets norra del kan förslagsvis bytas ut 
till jordledningar - åtminstone inom de mest exponerade delarna, eller 
omplaceras så att de löper parallellt med bygatan.

Belysning skulle då monteras på husen.
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F4 täkter

Enligt arrendekontraktet (bilaga) har de på området bosatta med
lemmarna i Trysunda fiskehamnsförening rätt till att avgiftsfritt ta 
sten, sand, lera och torv.

Även utomstående intressenter har igångsatt ett par större täktföretag 
på Trysunda. På 1830-talet bröt man 250 skeppund järnmalm på öns östra 
och norra del. Viss grovbrytning ägde rum i början av 1920-talet.
Ett större grusuttag skedde i slutet på 1930-talet vid Storviken i samband 
med Sandöbrons bygge.

De ovannämnda täktföretagen har inte lämnat några påfallande sår efter sig.

Ortsbefolkningen nyttjar i dag en gemensam mindre grustäkt vid Bockviks- 
berget - norr om fiskeläge. (Jfr karta F) Täkten utnyttjas även i sam
band med AMS-underhå11 sarbeten.

Åtgä rdsförs1ag

Det är angeläget att alla grusuttag även i framtiden görs på ett och 
samma ställe.

F5 SOPHANTERING

Fiskehamnsföreningens medlemmar svarar själva för sina sopor och äger 
för detta ändamål en sopförbränningsugn. Kommunen som ansvarar för sopor, 
vilka härrör från gästhamnsanläggningen och rastplatserna, använder 
också sopförbränningsugnen mot betalning. Kommunen har utsett I. Wedin, 
som är bofast på ön, att ombesörja detta. Förbränningsugnen är placerad 
i Bockviken. Denna placering är ur flera synpunkter olämplig och bör 
övervägas eftersom soporna sannolikt även i framtiden kommer att brännas.

Bockviken utgör en attraktiv badplats med sandstrand och klippor.
Viken används också som förtöjningsplats för båtar. Den väl exponerade 
ugnen förtalar omgivningen dels genom sin blotta existens, dels genom 
askan och annat skräp som skyfflats ut över strandkanten. Dessutom 
luktar det. Fördelen med placeringen är att man har väg fram, lätt att 
bli av med askan/havet/ och att den inte stör bebyggelsen.

Åtgärdsförs1ag

En bättre lösning vore att placera sopförbränningsugnen i anslutning 
till det befintliga grustaget där det också finns väg framdragen.
Här ligger ugnen helt skyddad från bebyggelse och strand. Askan kan 
deponeras i grustäktens botten och täckas med jord.
Alternativt kan avfallet från förbränningsugnen fraktas till fastlandet. 
För att undvika ugnens överbelastning under säsongtoppar kan då en del 
oförbrända sopor fraktas till fastlandet. Huruvida hamnens båt kan an
vändas vid denna tillfälliga sommarsophämtning bör undersökas. 
Gatukontoret har i uppdrag att se över sopproblematiken.
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I SKÖTSELPLAN

BAKGRUND - AMS VERKSAMHET
Nedan följer punktvis en sammanfattning av AMS-verksamheten på 
Trysunda. Arbetena har gjorts av ett AMS-lag bestående av hel
årsboende Trysundafi skare.

Period höst-v inter-vår 197^/75:

- Röjning och utmarkering av stigar
- Iordningställande av rastplatser
- Skogsröjningar
- Rivning och städning av minkgårdar
- Uppförande av gästhamnsbrygga (klar till midsommar 1975)

Period höst-vinter-vår 1975/76:

- Kort fortsättning av ovan
- Servicebyggnadens bygge

Säsongen 1977 invigdes gästhamnens servicebyggnad.

MÅL FÖR SKÖTSEL

- att tillvarata och vårda Trysundas säregna kultur- och natur- 
m i 1 j ö

- att bereda allmänheten möjlighet att aktivt ta del av de 
kvaliteter som området uppvisar.

- att ge information till allmänheten om Trysunda övärlds kultur 
och naturmiljö samt möjligheter till olika fri 1uftsakti v i teter.

ÅTGÄRDER

Skötse 1p1anen tar upp två typer av åtgärder, åtgärder av engångs- 
resp underhål 1 skaraktär.

Förslag till åtgärder av engångskaraktär syftar till att av
skaffa de problem och brister som tagits upp i del II - 
Inventering - analys - program.
Kodbeteckningen hänvisar till resp avsnitt där ställnings
tagandet diskuterats.

Förslag till åtgärder av underhå11 skaraktär behandlar fort
löpande underhåll av reservatet.
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FÖRSLAG TILL ENGÅNGSÅTGÄRDER
C

C2

C3

FISKE, TURISM, SERVICE

Program och åtgärdsförslag diskuteras

ovan i del II. Det innehåller synpunkter och idéer kring en 
fortsatt utveckling och återges därför inte i denna samman
fattning, som tar upp åtgärder av mera konkret karaktär.

CA JORDBRUK
Öppethållande av ängsmark: alt 1 fårbete

Möjligheter till fårbete bör undersökas. Det faller dock utan
för ramarna för detta arbete. Se vidare del II kap CA, sid 30 .

Öppethållande av ängsmark - alt 2 slåtter

städning av på marken liggande föremål som kan skada 
s1åttermaskinen
buskar och sly rycks upp med rötterna.
Vidare föreslår vi två alternativ
a) bränning av gammalt gräs som bildat en tjock filt.

Görs på våren.
b) markberedning genom plöjning (+ ev vältning)

Fortlöpande underhåll - se nästa avsnitt.



Minkgå rden

rivning av kvarstående byggnader med undantag av fryshuset. 
Betr fryshuset se kap C4 sid 31 . 
städning av hela området.

D BEBYGGELSE

Riktlinjer för fiskelägets bebyggelse.
(se kap D3 sid 41 ).Bör ingå i reglerna för naturreservatet. 
Mark reserveras inom fiskehamnsområdet enligt karta D3.
Uthyrningsstugor kap C2 resp 03, sid 29 resp 42 byggs 
etappvis, placeringen framgår av karta El.1. Arbetet ut
övas av bofasta fiskare.
Förbättring av dränering av området för uthyrningsstugor 
och lek och spel - enligt karta El.l.
Justering av marknivån i anslutning till tvåkammarbrunnen 
karta El.l (Se även sid 42 )
Iordningställande av ytor för lek och spel enligt karta 
El.l. (Se även s i d 42 ) .

Åtgärder vid servicebyggnaden tas upp längre fram (El Gäst- 
hamnsområdet).

E ANLÄGGNINGAR FÖR FRILUFTSLIV 

El GÄSTHAMNSOMRÅDET

a) Uppställning av mindre sjöbod eller dylikt som lekhus, 
se karta El.l.

b) Iordningställande av uteplats utanför köket.
Detalj ritning El.2.

c) Installering av telefonautomat i servicebyggnaden.
d) Läggning av plattgång från bastutrappan till stranden 

(jfr sid. 43).
e) Borttagning av kommunens toaletter (karta El.l).

E2 STIGAR OCH RASTPLATSER 

Utökning av stignätet
Stigen på "Västpåön" = Västra strövstigen: nyanläggning 
och markering, jfr sid. 47.
Stigen "Ku 11 ber 1 sudd 1n - Ost'n" = Södra stövstigen: Markering 
av passageväg längs stranden samt markering av den redan be
fintliga (norra) stigen.
Karta E2.1.

Förbättring av st igans1utningar inom hamnområdet
Dragning och markering, se karta E2.2.

Sågverk i Bockviken
- Hela området städas, takruinen tas bort liksom sliprälsen. 

Kvarstående maskiner borttransporteras
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E3 CAMPING

Plats lämplig för camping (kap. E3 sid. 50 ) markeras på 
informationskartor (jfr nedan E4)
En eller två eldningsplatser iordningställs inom området. 
Sopställ placeras inom området.

E4 INFORMATION

En ny informationstavla sätts upp vid kajen, jfr karta E2.2. 
Befintliga informationstavlor revideras så att de omfattar 
hela reservatet och de åtgärder som företagits enligt detta 
arbete samt reservatföreskrifterna.
Befintlig vägvisare byts ut till typ "Höga kusten"-sky1 tar.
En informationsfolder utarbetas (typ Naturreservat i Väster- 
norrlands län).

F TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

F2 AVLOPP

Installering av myntautomater för duschar.
Toalettkomplettering - en TC vid "Flögstångsberge* 1",
(Stigar och rastplatser) av samma typ som redan finns.

- en TC vid Bockviken.
Förbättrad dränering av marken kring inf i 1trationsanläggningen 
(sammanfaller med D ovan). Görs snarast!
Toalettef i gästhamnsområdet - uppförs i kommunens regi.
I samband med toalettbygget flyttas Astrid Vågbergs uthus 
närmare huset enligt karta, och toaletter placeras på dess 
ställe (se karta E2.1).

F3 LEDNINGAR FÖR EL OCH TELE

Luftledningarna inom fiskeläget byts ut till jordledningar 
(ev flyttas, jfr sid. 55 ).
Förhandlingar med el- och televerket bör ske snarast. 
Belysbing sätts upp på husen.

Fk TAKTER

Den påbörjade täkten vid stigen till Rödskaten jämnas till 
och används inte i fortsättningen.

F5 SOPHANTERING

Flyttning av förbränningsugnen till grustäkten (karta F), jfr 
även sid. 56.
Brandsäkerheten bör beaktas, eventuella bransskyddsåtgärder 
v idtas.
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FÖRSLAG TILL UNDERHÅLLSÅTGÄRDER

C5 SKOGSBRUK
Beskrivning till karta C5 - skogsskötsel.

Områdes indelning/karaktär i stik:

OMR 1 Övervägande berg impediment, delvis svårframkomligt.
Gles svårföryngrad skog, ta 11 dominerad. Slitage- 
känslig hällmark.

OMR 2 Moränsluttningar och terrängssänkor. Blockig mark,
begränsad framkomlighet. Frisk, tämligen tät granskog.

OMR 3 Skogsmark inom öns låglänta delar, ligger inom aktivi-
tetszonen för det rörliga friluftslivet. Skogsmarken har 
något olikartad karaktär, till stor del täcks området av 
tallskog på grus- och sandmark,längs ett stråk nedom 
Kape11 bergets klippbrant växer granskog.

Områdesskötse1 - förslag

OMR 1 Borttagning av stormfällda träd, i övrigt inga åtgärder.

OMR 2 Borttagning av stormfällda överåriga och skadade träd.
P1ockhyggning. Olikåldriga bestånd bör eftersträvas.

OMR 3 Plockhuggning. Gallring i bestånden med syfte på god 
framkomlighet och variation (mindre gläntor ...) 
Olikåldriga bestånd eftersträvas.
Inom biandbestånd bör tallen gynnas. Generellt gäller 
att äldre tallar bör sparas, överhållas. Gamla välut
vecklade tallar inom området vore ett tillskott i fram- 
ti den.
Område 3 är det mest frekventerade och skall priori
teras, därefter område 2 och i sista hand område 1.
Det åligger förvaltaren att planera och organisera de 
skogliga skötse 1 åtgärdernas omfattning i samråd med de 
fastboende och länsstyrelsen.

E ANLÄGGNINGAR FÖR FRILUFTSLIV 

El GÄSTHAMNSOMRÅDET

Bänkar, bord, grillplatser o dyl - samma underhåll som E2 
(nedan).
Gräsytor för lek och spel slås.

Skötsel av serviceanläggningen enligt avtal med förvaltaren.

E2 STIGAR OCH RASTPLATSER 

Stigar
Normalt underhåll: - röjning

- förbättring av gångytor med grus o dyl
- översyn av markering och skyltning
- översyn av trappor
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Urtderhå 1 1 forts.

Rastplatser
‘dversyn av: - bord och bänkar

- vindskydd
- grill och eldstäder
- sopställ

Underhåll innebär städning, diverse reparationer, målning, 
huggning av ved ....

Badstränder och stränder i övrigt
- allmän städning
- borttagning av drivved
- borttagning av strandgräs (badstränder)

E3 CAMPING

Underhåll av för tältning anvisade platser sammanfaller med 
E2 - Stigar och rastplatser.

F TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

F2 Toaletter
Skötsel och underhåll av allmänna toaletter sker i kommunens 
regi enligt separat avtal.

F5 SOPHANTERING

Sophanteringen görs enligt separat avtal med kommunen.
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ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISK PLAN

Det ekonomiska ansvaret för skötseln av Trysunda naturreservat kan sägas 
ha fem huvudmän:

Kommunen ansvarar för toalett och sophanteringen.

Trysunda fiskehamnsförening svarar för underhalla av byggnader 
och mark inom fiskehamnsområdet enl kontrakt.

Kyrkan har tillsyn över kyrka och kyrkogård.

Föreningen Trysundagården sköter densamma.

Domänverket (försl) ansvarar för gästhamnsanläggning och övriga 
delar av reservatet.

Skötselkostnader i samband med gästhamnsanläggning och ev tillkommande, 
uthyrningsstugor tas inte upp här. I princip bör gälla att dessa är själv
bärande och att ev överskott används för reservatets skötsel och att den 
bör skötas av på orten boende personal.

Omfattningen av övriga skötselåtgärder av engångs- och underhå11 skaraktär 
beror till stor del på de bofasta fiskarnas möjlighet att deltaga. 
Skötselarbetet måste således anpassas till detta. En rimlig uppskattning 
torde vara 100 dagsverken och år. Detta skulle då inkludera:

Det årliga underhållet av öppen mark, stigar, badstränder och 
rastplatser.

Reparations- och underhållsarbeten av ovan nämnda objekt som inte 
sker år 1 i gen.

Skötsel av skog.

Mindre omfattande engångsåtgärder (Alltså inte uppförande av. 
uthyrningsstugor. Sådana satsningar får beslutas från fall till 
fall).

De första åren bör, utöver det årliga underhållsarbetet, föreslagna 
engångsåtgärder prioriteras. Hur själva arbetet organiseras i detalj^ 
planeras av förvaltaren med de på Trysunda boende som kommer att ingå 
i arbetslaget.
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SLUTORD

Höga Kustens speciella naturförhållanden och människans kulturpåverkan 
är i stort sett de två huvudfaktorer som ligger till grund för Trysunda- 
områdets värdefulla miljö. Den tilltalande kombinationen av skärgårds
natur och kulturmiljö som området erbjuder har intresserat både fri lufts
människor och natur/kulturvårdare.

Vårt mål i detta arbete har varit att inom givna tids- och ekonomiramar 
skaffa oss en helhetsbild över de värden området representerar och de 
anspråk och krav som ställs på området. Dessutom har vi försökt belysa 
de problem och konflikter som har uppstått eller är nära att uppstå.

Under arbetets gång har vi sökt belysa de aktuella problemen utifrån 
flera aspekter i olika sammanhang. Så är exempelvis slitage behandlat 
på flera ställen - i sådana sammanhang där det är aktuellt.

Analysarbetet har resulterat i program med alternativa förslag och problem- 
1ösningar.

Då skötsel planen bygger på inventering och analys av det aktuella läget - 
sommaren 1978 - bör den periodvis ses över och revideras efter de nya 
utvecklingstrenderna. En kompletterande inventering samt omvärdering 
måste göras om någon oroande utveckling uppstår.

Vi föreslår att revidering av denna skötselplan görs vart 10:e år.

De insatser och åtgärder som är aktuella för Trysunda bör ses i ett 
vidare perspektiv, eftersom Trysundaområdet ingår i Höga Kusten - 
ett av landets primära rekreationsområden.
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Avskrift Bilaga

Arron do kontrakt

Kung1. Maj:t och Kronan upplåtar härmed av kronoegendomen 
Trysunda nr 1 i Nätra socken av Västcrnorrlands län ett 
område, Trysunda hamn, utgörande enligt av o.jägmästaren 
Olle Bohlin år 1910 upprättad kart" med tillhörande 
beskrivning med tillägg av avdelning nr 18, som inlagts å 
samma karta, sedan kapellet med område undantagits, en 
areal av sammanlagt 9,65 + 1,05 = 10,70 ha, till Trysunda 
Fiskehamnsförening u.p.a. under de arrendevillkor, som här 
nedan angivas.

1 .
Arrendet omfattar en tid av 49 år, räknat från och med den 1 
januari 1950 till och med den 31 december 1998.

2.
Den år Liga arrondeavgälden utgår med ett belopp av 200:- kronor 
och skaj1 för varje arrendeår erläggas till Domänverkets kontor 
i Härnösand den 1 juli.

3.

Kronan förbehållas rätt att vid eventuellt behov taga vägar 
över det utarrenderade området.

4.
Kronnn ansvarar såsom jordägare för all skatt och annan allmän 
tunga, nom för området utgår och ej enligt lag åligger fiske
hamnsf orening.

5.

Det utarrenderade området skall av föreningen väl hävdan och 
hållas i städat skick.

Sakord:

6.
Ä kronoogendom®n äger föreningen .att fritt å rot årligen erhålla 
50 m5sk hunbehovsvirke till fiokkärl, nättorkning, stängsel, 
vedbrand och slöjd att efter verkställd utsyning å trakt, som 
av jägmästaren bestämmes, företrädesvis uttages av rensnings— 
virke och mindervärdig skog, samt dessutom efter anvisning i 
mån av tillgång toppar och avfall efter avverkningar och 
hyggesrensning samt ris och grenar. Då utsyning av husbehovs- 
virke påkallas skall ansökan ingivas till jägmästaren senast 
den 1 maj det år, då utsyning önskas. Utsyningen är kostnads
fri men skall nödig hantlangning för virkets utstämpling utan 
ersättning tillhandahållas.

7.
De på området bosatta äga med de inskränkningar, som sv veder
börande jägmästare föreskrivas, å kronoegendomen avgiftsfritt 
erhålla bete för de nötkreatur, som av dem hållas. Sådan rätt 
till bete gallor däremot icke beträffande får och getter.
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B.

De pä omi’Ade fc bosatta ägn nt.t å kronoegendomon avgiftsf ritt 
taga ston, g run, sand, lera och torv, nom erfordras för 
byggnaderna vid fiskeläget eller för skötsel av den arrenderade 
jorden. Allt avsalu av nu nämnda produkter liksom även av skog 
förbjudes.

9.
Inom det utarrenderade området äga de bosatta personerna 
jakträtt, dock med undantag beträffande jakt å älg.

10.
Inom det arrenderade området får annan bebyggelse än för de 
där boendes uppehälle och yrkesutövning icke ske utan särskilt 
medgivande och skall bebyggelsen inom området varp underkastad 
de allmänna bestämmelser, som därom äro eller kunna bliva i 
laga ordning meddelade.

11 .

Ti il utrönande huru arrendevillkoren fullgöras hålles av jäg
mästaren besiktning, och skall föreläggande därvid meddelas om 
avhjälpande inom viss angiven tid av de brister, som därvid 
kunna hava blivit utrönta. Underlåter föreningen att ställa 
sig sådant föreläggande till efterrättelse, äger Kungl. 
Domänstyrelsen, om den så anser nödigt, ombesörja bristernas 
avhjälpande ined skyldighet för föreningen att ersätta Kronan 
kostnaderna fur arbetets utförande.

12.
Vid tillträdandet och Aid avträdandet av detta kontrakt skall 
syn hållas i överenstämmelso mod vad därutinnan i gällande lag 
finnes stadgat för utrönande av brister, vilkas avhjälpande 
åligger föreningen, och gäller för dessa syner, att samma syn 
utgör tiilträdessyn för ny arrendator och avträdessyn för 
förutvarande arrondatorn. Kostnaderna för synerna skola av- och 
tillträdarc bestrida till hälften vardera. Här omförmälda 
syner må kunna ersättas med besiktning, som ovan under 11 
angives, dock under förutsättning att avtradn.ro och till- 
trädnri med avstående frän klandertalan godkänna sådan 
besiktning såsom syn.

13.
, Om arrenderättens förverkande och kronans rätt till skadestånd 
galler vad som stadgas i lagen om nyttjnndorätt till fast 
egendom.

14.
Överlåtelse av arrendet må endast ske med Kungl. Domänstyrelsens 
tillstånd. Rätt att sätta annan i sitt ställe, enligt vad i 2 
kap.

Sökord ::
B § lagen om nyttjanderätt till fast egendom sägs, tillkommer 
icke föreningen.
Härutöver skall beträffande överlåtelse av arrende gälla vad 
härom stadgas i Kungl. Maj:ts Förordning den 22 juni 1934 
angående grunder för förvaltning av viss kronoegendom.
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15.
oåvida föreningen fullgör kontraktsvillkoren och vid arrende
tidens slut befinnas hava väl brukat egendomen, vilket tillhör 
Kungl. DomänstyreIsen att prova, kommer vid förnyad 
utarrendering arrendet att först hembjudas den mot då fast
ställd-a arrendevillkor, och skall i övrigt å optionsrätten 
gälla vad i åberopade förordning om förvaltande av krono- 
egendom är stadgat.
I händelse efter arrendetidens utgång området i sin helhet 
eller till någon del oj vidare kommer att utarrenderas, äger 
föreningen då icke att på den eljest ti Likömmande optionsrätt 
grunda någon rätt till ersättning från Kronan.
Tör arrendeupplåtelsen gäller i övrigt stadgandena i allmän 
lag och Kungl. Maj:ts Förordning den 22 juni 1934 angående 
grunder för förvaltning av viss kronoegendom.
Härnösand den 21 juli 1950 Trysunda den 7/11 1950
C J SANDSTRÖM BROR WÅGBERG
Överjägmästare Arrendator

Bcvi l.tnas:
JOHAN B NORBERG 
EINAR GÖRANSSON

Vidimeras:

SLs Yic'Yy
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l.ÄNSSTYRELSKNS PUBI.IKATIONSSERI E

Under 1979 har hitintills följande publikationer utgivits av 
länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Li tt
Enh/
motsv Rubrik

1979:1 RE Kartläggning av lokala arbetsmarknader. 
Ramsele, Edsele, Junsele

1979:2 RE Kartläggning av lokala arbetsmarknader.
Delar av Ånge kommun

1979: 3 PE Större processindustrier i länet
1979:4 PK Samhällsorgan i länet

1979:5 LA Fäbodar, en special inventering 1978

1979:6 RE 1979 års länsplaneringsrapport

1979:7 NE Trysunda
Inventering-Program-Skötsel av Trysunda naturreservat
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Länsstyrelsen 
Västernorrlands län

Postadress Gatuadress Telefon
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Postgiro 
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