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Sammanfattning 
Brämön kan bli ett tillgängligt och storartat besöksmål för natur- och kulturmiljöturister! Det 
är Medelpads östligaste utpost och har små fiskelägen med sjöbodar, kapell och fyr. 
Kulturmiljön, ett riksintresse, är väl bevarad av ättlingar till fiskare och lotsar. Brämön ägs av 
Statens Fastighetsverk och är en s.k. kronoholme och bildar naturreservat med ön Kalven i 
söder. Här finns havsörn och orkidéer, stora skogar, sandstränder och mjuka hällar. 
 
Med ”varlig hand” görs en hållbar infrastruktursatsning på ca 34 miljoner i kustbandet i 
turtrafik mellan Löran och Brämön, ny kaj i Sanna, ny hamn med parkeringsplats och nya 
lokalvägar i Löran, en vågbrytare på Norrhamn, ett vandrarhem och enkla övernattnings-
stugor på Brämön, servicebyggnader, vatten och toaletter. Orienteringstavlor och 
information hjälper besökaren att förstå vad man ser, Tydliga stigar hjälper till att hitta rätt. 
Ett fiskarmuseum på Löran och båtmuseum på Brämön bidrar till besökets mervärde.  
 
Det är lämpligt att Sundsvalls kommun ansvarar för satsningen som skapar förutsättningar för 
tillväxt i besöksnäringen och stärker Sundsvall som attraktiv kommun att leva och arbeta i. 
Finansiering föreslås komma från strukturfonderna, kommunen, Länsstyrelsen, Statens 
Fastighetsverk m.fl. myndigheter samt privata medel.  
 
Norr om Sundsvalls kommun pågår skärgårdssatsningar. Örnsköldsvik gör en ”En skärgård i 
världsklass” för 64 miljoner med strukturfondsmedel från EU för att tillgängliggöra Höga 
Kusten med nya bryggor, hamnar, övernattningsmöjligheter och information. Ulvön har redan 
nu 50-70 000 besökare tack vare en reguljär turbåt som kör året om. Kramfors och Härnösand 
satsar också många miljoner på skärgården. Det är hög tid att även Sundsvall satsar i handling 
på sin lilla skärgård, något som det också finns stöd för i den kommunala kustplanen.  
 
Detta är resultatet av en förstudie genomförd under 2012 på uppdrag av Den gemensamma 
hamnkommittén för Löran, Brämön och Kalven, med finansiering från Leader Mittland och 
privata aktörer i Njurunda. Det är konsulterna Ingeli Gagner, Framtidsporten och Lisbeth 
Zetterberg, Z-Consulting som undersökt om och hur kustområdet vid Löran och Brämön kan 
tillgängliggöras för besöksnäringen.  
 
Trots sitt strategiska läge går kustseglarna ”värdshus förbi” både Brämön och Löran när man 
ska norrut. Sundsvall blir en omväg och de tar sikte på Härnösand istället. Löran, det 
charmiga fiskeläget med en av regionens bästa restauranger, är stängt för gästande båtar. Här 
saknas 74 båtplatser för besökare och boende. 
 
Det går nästan inte att ta sig till Brämön idag. I alla fall inte för vanliga kommuninnevånare 
och turister. Det är egentligen bara de lyckligt lottade med sina fritidshus, egen båt och 
båtplats på ön som kan komma dit. För andra är det nästan omöjligt. Det saknas reguljär 
turtrafik och sedan kajen i Sanna kollapsade på 90-talet råder angöringsförbud! Förr fanns här 
gästbåtar, militära fartyg och en nödhamn. Nu saknas 35 båtplatser för gäster och boende. 
 
Det blir naturligtvis en stor omställning för Brämöborna, som fram till idag i det närmaste 
varit ensamma om att ha tillträde till sin ö. Men om det blir en lösning på båtplatsbristerna för 
gäster, nödställda och dem själva, välkomnas en satsning som ger många framtida besökare, 
tillväxt i besöksnäringen och skatteintäkter! 
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Bakgrund 
Sundsvalls kommun har som mål att fördubbla besöksnäringens omsättning fram till år 2020 
jämfört med 2010. Det är ett en ambition man delar med hela Västernorrland, och är dessutom 
en prioriterad fråga för Sverige för att skapa förutsättningar för nya företag och arbetstillfällen 
i nya branscher när industrin är på tillbakagång. Frågan är var resurserna för denna tillväxt 
finns? Hur låter det sig göras förutom i Birsta och konferensstaden Sundsvall? I kommunens 
Kustplan pekas delar av Njurundakusten ut som en resurs för besöksnäringsutveckling och för 
rekreation. Här finns bl.a. Kustvägen med fina fiskelägen och brukssamhällen som redan efter 
några få år av utvecklingsarbete och gemensam marknadsföring blivit ett uppskattat 
besöksmål. Utmaningen är att erbjuda fler upplevelser och mer att göra för besökarna. Ett 
tillgängligt kustområde ger också ett mervärde till kommuninnevånarna, något som dessutom 
kan locka fler att flytta till Norrlands huvudstad.  
 
Kommunens mål för besöksnäringens utveckling sammanfaller med det akuta behovet av 
båtplatser som finns för Löran och Brämön. Där saknas framför allt gästplatser för kustseglare 
och andra som med båt vill ta sig till Löran eller Brämön. Boende och fritidshusägare i 
området står sedan många år i lång kö för en båtplats. Totalt behövs 74 platser och en ny 
hamnanläggning i Löran, gästplatser inkluderat. Behovet i Sanna på Brämön är 35 platser. 
Sannas kaj, byggd på 70-talet, är utdömd efter att den bärande stålsponten rostat sönder och 
kajen delvis kollapsat, och här råder angöringsförbud! Den har tidigare kunnat ta emot 
gästande båtar samt militärens och kustbevakningens fartyg, och är förutom att vara 
Sannabornas egen kaj egentligen avsedd att vara en nödhamn vid dåligt väder för alla båtar 
som behöver ta skydd mot stora vågor och hård vind, inklusive för dem som har stugor på öns 
norra sida.  Men kajen fungerar alltså inte längre för det.  
 
Den gemensamma hamnkommittén för 
Löran, Brämön och Kalven, hädanefter 
kallad hamnkommittén, har i flera år 
drivit frågan om ny hamn och kaj. Efter 
en serie möten under 2011 mellan 
representanter för Sundsvalls kommun, 
Statens Fastighetsverk, som äger 
kronoholmen Brämön, Länsstyrelsen, 
näringsidkare och hamnkommittén, 
enades man i ett möte i oktober 2011 om 
att genomföra en förstudie med syfte att 
identifiera behovet av åtgärder för att 
tillgängliggöra kustområdet vid Löran 
och Brämön för besöksnäringen. 

 
Den utdömda kajen i Sanna, Brämön. Foto Ingeli Gagner 

 
Det var mötets önskan att konsulten Ingeli Gagner, Framtidsporten skulle anlitas för 
uppdraget. Leader Mittland beviljade medel för förstudien i slutet av februari 2012 och vid 
midsommartid kom även ett klartecken från Länsstyrelsen i Västernorrland. Lisbeth 
Zetterberg, Z-Consulting anlitades också som resurs för uppdraget.  
 
Förstudien har haft en budget på 265 000 kr, varav 245 000 i kontanta medel, och har 
bekostats av Leader Mittland och privata finansiärer som Den gemensamma hamnkommittén, 
Kustvägen och flera företagare i Löran. 
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Uppdraget 
Förstudien ska ge svar på vilka behov av åtgärder som behövs för att kunna tillgängliggöra 
kustområdet vid Löran, Brämön och Kalven söder om Brämön för besöksnäringen. Det 
handlar om att identifiera möjligheter och insatser som på både kort och lång sikt skapar 
förutsättningar för att fler entreprenörer ska kunna leva på sina verksamheter i kustlandet. 
Dessutom att fler långväga besökare och egna kommuninnevånare ska få möjlighet att 
uppleva kustområdets storslagna miljöer. Området och dess omgivningar har mycket 
värdefulla natur- och kulturmiljöer vilket kräver ett stort hänsynstagande i de insatser som 
presenteras och att den föreslagna utvecklingen sker med varlig hand. Om de 
förutsättningarna finns kan man med offentliga medel bidra till att de identifierade 
möjligheterna tas tillvara.  
 

 
Karta över området Löran, Brämön och Kalven. Från www.raa.se/fornsok 
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Utgångsläget 
Besöksnäringen  
Till besöksnäringen räknas de företag som erbjuder besökare mat i magen, en säng att sova i 
och organiserade upplevelser som musik- och konstevenemang, guidade turer, safaris etc. I 
vissa fall räknas även taxi, buss och båttransporter, sommarbutiker och tankningsställen till 
besöksnäringen eftersom de har en stödjande funktion.  
 
Både privatpersoner och företag nyttjar besöksnäringens tjänster. Företag arrangerar olika 
aktiviteter och konferenser för både kunder och personal där både mat och en upplevelse kan 
ingå. På fritiden blir alla privata och tillhör den s.k. allmänheten, och många vill tillbringa sin 
lediga tid med rekreation i naturen.  
 
För att få fart på besöksnäringen krävs för allmänheten bättre tillgänglighet än idag till både 
Löran och Brämön. Med tillgänglighet menas att fysiskt kunna ta sig till en plats, att känna att 
man har rätt att vistas där, att på något sätt få tillgång till och ta del av platsen och få 
information om det man ser och upplever. 
 
Till Löran, vägs ände, kan man komma med bil, lokalbussen eller cykel. Eftersom det saknas 
gästplatser är båt idag inget alternativ för utomstående. Under skolåret går bussen fem gånger 
om dagen t. o. r. från Sundsvall, via Njurundabommen, till Löran. Turlistan är anpassad efter 
skolans tider vilket innebär att inga bussar går på kvällstid eller på helgerna. Sommartid går 
den s.k. ”badbussen” två gånger om dagen, och då enbart på vardagar. Tidigare år har bussen 
endast gått en gång om dagen, vilket då innebar att man måste ha ordnat en övernattning 
någonstans för att kunna åka tillbaka nästa dag. För sällskap som vill äta i Löran anordnas 
transporter av restaurangen, alternativt att gästen beställer en taxi om det behövs.  

  
 
Det är få som tar sig vidare ut till Brämön. Det är möjligt att ibland boka en tur med någon av 
fiskarna om de ligger vid hemmahamnen i Löran, men det är något som besökare sällan 
känner till. Fiskarna är dessutom för det mesta till havs på annat håll, så någon fast avgångstid 
till Brämön finns inte.  
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Löran och Brämön – riksintressen för friluftsliv och rekreation 
I Sundsvalls kommun är två kustområden av riksintresse för friluftsliv och rekreation. Det är 
dels Ljungans dalgång och dels området Brämön och Löran. Etiketten riksintresse innebär i 
detta fall att ett naturområde har så speciella särdrag och värden att de ska vara tillgängliga för 
allmänheten för friluftsliv och rekreation och att miljön ska skyddas mot industriell 
exploatering. 
 

 

Brämön – ett naturreservat 
Statens Fastighetsverk äger kronoholmen Brämön med Brämökalven vilka utgör Medelpads 
yttersta utpost i Bottenhavet. Det finns inte mindre än 16 orkidéarter på Brämön, en ö som är 
ca 5 km lång och 3 km bred på sitt bredaste ställe. Västsidan är brant med Thomasberget 73 m 
ö h som högsta punkt. Därifrån sluttar ön mot söder och öster. Brämön karaktäriseras av karga 
bergknallar med artfattig hällmarkstallskog som övergår i fuktiga dalstråk med örtrik 
granskog samt myrmarker. Närvaro av kalk samt en sydligare klimatzon jämfört med länet i 
övrigt, gör öns flora unik. Skogsbeståndens rikliga inslag av grova, flerhundraåriga tallar samt 
öns isolerade läge gör ön mycket lämplig som häckningsplats för störningskänsliga rovfåglar.  
 

     
Skogen och stränderna på Brämön ger fantastiska naturupplevelser. Foto Ingeli Gagner 
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Brämöns naturreservat bildades i mars 2004 och omfattar även Brämökalven. De bebyggda 
små samhällena Sanna och Norrhamnhamn ligger däremot utanför naturreservatet. 
Länsstyrelsen är reservatsförvaltare. Syftet med naturreservatet är att ”skydda ett oexploaterat 
och ostört kustområde, där skog, våtmarker och stränder huvudsakligen får utvecklas fritt 
efter naturligt förekommande processer. En väsentlig del i detta syfte är att säkra en ostörd 
häckningsmiljö för bland annat kustfågel och havsörn. De i Natura 2000-området ingående 
naturtyperna och därtill knutna arter ska bevaras i en gynnsam bevarandestatus. Syftet är 
även att, inom ramen för ovan nämnda syften, främja allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv”. (Ur Länsstyrelsens beslut om att bilda naturreservatet).  
 
Naturreservatet är ca 1550 hektar, varav drygt 1000 ha är antaget som Natura 2000-område 
enligt art-, habitat- samt fågeldirektivet, och är ett representativt kustområde med mycket 
höga botaniska värden.  
 
Det finns restriktioner på vad man får göra i naturreservatet, vissa områden får inte beträdas 
under vissa tider, exempelvis fågelskyddsområdena. Man får inte heller göra upp eld annat än 
på särskilt anvisade platser. Stormen Dagmar lämnade efter sig ett plockepinn av 
omkullvräkta träd som inte får tas omhand. De ligger kvar som de fallit, eftersom stormar 
tillhör de naturliga processerna, och det är något som naturreservatet värnar om.   
 

 
En solig sandstrand på södra delen av Brämön vid Kalvsundet. På 
andra sidan sundet skymtar Kalven. Foto Ulf Westling. 
 

Varje naturreservat har en skötselplan som 
beskriver vad, hur och när åtgärder ska göras 
som upprätthåller områdets speciella miljö.  
 

Till höger mjukt slipade hällar vid Storviken på nordöstra sidan av 
Brämön. Foto Ingeli Gagner 

En hel del båtfolk kommer till Kalvsundet på 
Brämösidan för bad och strövtåg vid 
klipporna och sandstränderna. Här finns 
också grillplats och dass. Vid lugnt väder har 
även Kalven som ingår i naturreservatet en 
hel del besökare. 
 

 
 

Norrhamn och Viken - riksintresse för kulturmiljö 
Brämön är en av de äldsta av de mellansvenska städernas fjärrfiskeplatser vid norrlandskusten 
Ön är omnämnd sedan 1400-talet och har också en historia som lots- och fyrplats. Under 
minst 600 år har Brämön varit en viktig plats för fiskare och deras familjer. Njurunda- och 
Sundsvallsbönder har bedrivit fiske här och det har även Gävlefiskarna, som på så många 
andra platser längs Norrlandskusten. Till Brämön tog man med sig sina djur och fiskade där 
under sommarmånaderna, för att under vinterhalvåret vistas på sin gård på fastlandet. På 
Brämön har också många lotsar haft sin utkomst. Efter Norrlandskusten transporterades förr 
mycket gods på skepp och fartyg och då behövdes assistans av lotsar som kände till de 
svårnavigerade farvattnen, särskilt i hårt väder, dis och dimma.  
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Fyrvaktarbostäderna och fiskelägesbebyggelsen har behållit sin ursprungliga prägel. Det är 
också anledningen till att Norrhamn, Hamn eller Brämöhamn som det också kallas, och det 
närliggande Viken, utsetts till riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse för kulturmiljö har 
ett mycket högt bevarandevärde. Det innebär att man inte får göra förändringar på eller i 
byggnaderna hur som helst. Riksintresset för kulturmiljö ska, liksom det för friluftsliv, 
bevaras för framtiden och samtidigt vara tillgängligt för allmänheten som på plats ska kunna 
ta del av den historiskt intressanta bosättningen och få information om dess särart.   
 

  
De små charmiga husen ligger tätt i Norrhamn.                      Viken. Bilder Lisbeth Zetterberg. 
 
Att besöka så välbevarade miljöer som denna är en storartad upplevelse, och man har all 
anledning att vara ödmjuk inför tidigare generationers kunskap och överlevnadsförmåga. 
 

 
Riksintresset för kulturmiljö markerat i rött och naturreservatets gräns med grön linje på Riksantikvarieämbetets karta. 
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I dag lever en hel del ättlingar till lotsar, båtmän, fyrpersonal och fiskare på Brämön. Här har 
de sitt paradis på jorden och sitt historiska arv. Man imponeras även över ättlingarnas vilja att 
bevara sitt kulturarv och de flesta av de fyrtiotal familjer som har sina fritidshus i Norrhamn 
vårdar dem väl och följer den vårdplan som tagits fram för området. I åtminstone ett av husen 
har inredning med möbler och prydnadssaker bevarats intakt i närmare 100 år. Vid några 
tillfällen varje år hålls gudstjänst i det lilla kapellet byggt 1624. Vädret och tillgången på 
båttransporter avgör hur många besökare som kan ta sig till kapellet.  
 
Soliga, varma dagar är de flesta miljöer inbjudande, men även vid regn och dis och riktigt 
dåligt väder är Norrhamn värt ett besök. Oavsett väder förutsätts tillgång till båttransport, en 
funktionsduglig kaj i Sanna, en promenad över ön, och för dem som inte nöjer sig med några 
få timmars besök, dessutom en möjlighet till övernattning någonstans på ön. Det saknas idag.  
 

  
Kapellet i Norrhamn. Foto Lisbeth Zetterberg.                  Den vackra interiören fångad genom ett fönster. Foto Ingeli Gagner. 
 

  
Karaktäristiska röda små hus i Norrhamn med gaveln mot havet, grönmålade portar och vita snickerier. Foton Ingeli Gagner. 
 
 

 
Bild från 40-talet som visar bålverket vid storm – en vågbrytare som 
skyddar bryggorna och husen från att förstöras av vågorna. Jämför bilden 
med den ovanför. Bild från Frank Carlberg. 

Det är svårt att navigera in till Norrhamn 
på norra sidan av ön, i synnerhet vid 
nordlig vind. Det är möjligt att lasta och 
lossa vid den s.k. mjölkbryggan, men där 
finns inte någon riktig båtplats för gäster 
och besökare. Förr fanns i Norrhamn ett 
s.k. bålverk med kaj. Den hade dubbel 
funktion, dels som vågbrytare och dels 
som angöringsplats för bl.a. lotsbåtarna. 
Den är raserad sedan några decennier och 
vid nordliga vindar och hög sjö utsätts 
både bryggor och hus för havets krafter. 
Det händer ofta att bryggorna förstörs och 
måste återuppbyggas igen. 
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Norrhamn är sedan många år uppgrundat, mest p.g.a. landhöjningen, det finns knappt vatten 
vid bryggorna för små båtar vid normalt vattenstånd. 

 

 
Här syns bålverket i fint väder med förtöjd bogserbåt. Bild från Frank Carlberg. 

 
 

 
Resterna av vågbrytaren/bålverket som skyddade bryggor och hus mot stormvågorna. 
 

 
Ulf Westling (Den gemensamma hamnkommittén) på mjölkbryggan i Norrhamn.  

 

 
Fyren i Norrhamn. Foton Ingeli Gagner. 
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Sanna  
På Brämöns västra sida ligger Sanna. Här har ett 20-tal familjer sina fritidshus. På några av 
fastigheterna finns flera mindre stugor för att ge plats till alla som hör till familjen så att de 
slipper trängas under samma tak.  I Sanna har de flesta familjerna haft sina stugor i flera 
generationer men det finns också en del fritidshus här av yngre årgång.  
 

 
Sanna i slutet av september 2012. Stormen Dagmar tog i julhelgen 2011 de mesta av träden i byn. I mitten av bilden den raserade kajen. Det 
vita huset i två plan var lotskontor och övernattning för tjänstgörande lotsar och båtmän. Foto Lisbeth Zetterberg. 
 
Det är inte så många Sundsvallsbor som besökt Brämön trots att den hör till kommunen. Det 
är svårt att ta sig dit om man saknar båt eller känner någon som har tillgång till en. Brämön är 
otillgänglig för de flesta och har fram till nu inte varit en resurs för besöksnäringen. 
 
De besökare som idag kan ta sig till Brämön följer ofta stigen från Sanna till Norrhamn för att 
se de gamla fiskelägena, alternativt någon av de andra stigarna med siktet inställt på fåglar 
och växter. I utkanten av Sanna finns en jaktstuga som ägs av Statens Fastighetsverk. Den 
hyrs ibland av Restaurang Lörudden för olika företagsarrangemang med jaktinslag.  
Det är en storslagen och rik upplevelse för dem som har förmånen att kunna ta sig till Sanna, 
eller någon annan plats på Brämön. Släta hällar, stup, gammal skog, orkidéer, havsörn, svamp 
och ren, samt fina välbevarade fiskelägen, fyren och det oändliga havet. Det är kommunens 
östligaste utpost, en unik ö i sitt slag.  
 
I Sanna fanns en större kajanläggning för Lotsverkets fartyg som även fungerande för annan 
sjöfart. Den förnyades på 1970-talet och är dimensionerad för större båtar och tyngre laster. 
Avsikten var att såväl militär som sjöräddning, lotsbåtar, sommarboende och turister skulle 
kunna lägga till och har haft status som nödhamn. Militären lossade och lastade också en del 
krigsmaterial här i samband med att man rustade bergsrum för övervakning och beredskap. 
När förvaret ändrade inriktning stängdes militäranläggningen.   
 

  
T.v. Gästbåtar vid kajen i Sanna medan den fortfarande gick att 
angöra. Foto Ulf Westling. 

Sannas kollapsade kaj med angöringsförbud och rasrisk.                       
Foto Ingeli Gagner 2011.    
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Lotsplatsen avvecklades på 1960-talet. Ägandet av kajen överfördes då till Domänverket som 
upplät kajen som ”Gästhamn”. På 90-talet stängde nuvarande ägare Statens Fastighetsverk, 
kajen för angöring på grund av dess dåliga skick. Det innebär att det sedan dess saknas platser 
för båtturister som vill besöka ön. Idag är kajens kondition än värre då stora delar av kajens 
stålbalkssystem är helt sönderfrätt och den yttre delen har kollapsat och kantrat. Sedan 
stormen och högvattnet i december 2011 har läget om möjligt ytterligare försämrats. 
 
Sanna var förr ett mycket populärt mål för fritidsbåtar med många gästande båtar som gav liv 
och rörelse till den lilla byn. Många Sannabor har positiva minnen från den tiden. Gäst-
hamnsverksamheten sköttes av Sanna Intresseförening i samarbete med de statliga ägarna.  
 

   
Sanna med kaj och gästhamn. Det streckade området på kartan visar naturskyddsområdet. Vid den röda pilen finns en jaktstuga som 

        ibland hyrs ut av Statens Fastighetsverk. Kartan från www.raa.se/fornsok                 
 
Om man menar allvar med att utveckla 
besöksnäringen efter kusten måste den 
raserade kajen ersättas så att kust-
seglare och andra båtresenärer, både 
långväga och från Sundsvallsområdet, 
får tillgång till gästplatser och en 
fungerande nödhamn. En satsning som 
också är viktigt för Norrhamnsborna 
och för att alla Sannabor ska kunna få 
egna båtplatser. 
 

 
Sanna i höstfärger. I sundet mellan fastlandet och Brämön ligger dimman tät.  

Foto Ingeli Gagner. 
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Lörudden – höga kulturmiljövärden med områdesbestämmelser 
Lörudden har anor från 1500-talet och är liksom Brämön klassat som A-område i kommunens 
Kulturmiljöinventering. Den skyddas av Plan- och bygglagen samt Kulturminneslagen och de 
förändringar som görs måste genomföras med högsta antikvariska hänsyn. Det är också 
reglerat i områdesbestämmelser. Nuvarande hamn är för liten i förhållande till det behov av 
båtplatser för både gäster och boende som finns. Området är levande med ett par bofasta 
helårsfiskare. 
 

 
Charmiga Lörudden med sjöbodar och hamn. Här saknas båtplatser för 74 båtar. Brämön 2 km bort. Foto www.skyvision.se    

 
Lörudden är ett etablerat utflyktsmål för turister och Sundsvallsbor. Hit kommer de flesta för 
att uppleva det karga och vackra landskapet och för att äta något gott på Restaurang 
Lörudden, eller Sillmans som det också kallas. De ingår i Kustvägen och är en riktig gourmet-
restaurang, har flera utmärkelser för det och nämns också i White Guide. De har öppet alla 
dagar under sommaren men även för julbord i december.  
 

    
Sjöbodar i Lörans fiskeläge.  

 
På sommaren flanerar man i hamnområdet, ser på fiskarna som tar hand om och rensar sin 
nyfångade fångst, tittar in i någon av bodarna på jakt efter souvenirer eller går till det lilla 
galleriet med hantverk vid infarten till Löran. Snart kan man besöka ett fiskarmuseum, som 
hamnföreningen ska iordningställa i den gamla isboden, eller se på Häggarnas gamla snibb. 
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Några besökare passar på att köpa rökt fisk eller någon inläggning i rökeriet, medan 
solbadarna letar sig ut på klipporna. Ett kapell från 1624 ligger sydväst om hamnen och är 
kulturhistoriskt intressant. Några gånger om år genomförs gudstjänster, bröllop och dop. Tre 
stenlabyrinter, som särskilt barn tycker om att leka i, finns också i området. De behöver 
skötsel för att inte förstöras.  
 

 
Labyrinten vid parkeringen på Löran. 

 
Vinterlandskapet vid stranden söder om Löran. Foton Ingeli Gagner. 

 
Sommar som vinter kan man gå efter kustlinjen söderut mot det marina naturreservatet Salen 
eller västerut mot Junibosand. Det saknas information på plats om området Lörudden vilket 
kan göra det svårt för besökare att orientera sig. Övernattningsmöjligheter är en trång sektor 
på Löran, men några få sängplatser finns ändå att hyra genom restaurangen.  
 
Lörudden är enligt Sundsvalls kommuns Kustplan en av de fem platser efter kusten som ska 
omfattas av möjligheten till landsbygdsutveckling. De övriga är Juniskär, Bergafjärden, 
Skatan och Galtström. De är alla områden med potential för utveckling av boende 
besöksnäring och annat näringsliv. Kommunalt vatten och avlopp saknas i Löran och är 
nödvändigt för en utökad besöksnäring. 
 

   
På gistvallen hänger tvätten från restaurangen på tork.                          Fyren vid Lörudden i månsken. Foton Ingeli Gagner  
 
Löruddens hamn har 67 båtplatser. Det är för få! De kommer också att bli färre i takt med 
landhöjningen! Den har en viss betydelse som service- och nödhamn inom ett vidsträckt 
kustavsnitt med få hamnmöjligheter och ett ringa serviceutbud. Betydelsen kan öka avsevärt 
och attrahera fler båtburna besökare om hamnområdet utökas med fler gästplatser och en 
högre servicenivå för båtfolket.  
 
Det finns en del spänningar i Löran mellan öbor, boende och näringsidkare. Det beror delvis 
på den genomfarts-, lastnings- och lossningstrafik som finns i hamnområdet och missnöje 
kring de parkeringsplatser som av gammal hävd nyttjas av öborna vid gistvallen. Framför allt 
uppstår irritation över söktrafikens (bilister som vill skanna av området genom vindrutan) 
nonchalans av förbudsskyltar som inte respekteras.   
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Brämökalven 
Brämökalven kallas också för enbart Kalven och ingår i naturreservatet vid Brämön. Vid 
Kalvsundet finns öns bebyggelse, ett 10-tal fastigheter. Från 1995 och fram till nu har en 
näringsidkare under namnet Guldkalven bedrivit företagsevent till havs. Med ribbåt har man 
tagit besökare till sin anläggning på den nordöstra delen av Kalven och till utvalda platser på 
Brämön. En båtresa, fiske eller havssafari, måltider och övernattning har varit huvud-
aktiviteter i verksamheten. Det har varit svårt att erbjuda strandhugg vid Norrhamn och på 
Sanna på grund av Brämöns otillgänglighet.  Guldkalvens verksamhet läggs nu ner, här spelar 
näringsidkarens ålder en viss roll samt det ointresse och t.o.m. motstånd man upplevt lokalt.  
 
Det är möjligt för besökare att med egen mindre båt och i fint sjöväder ta sig till Kalven. Man 
får då dra upp sin båt och lämna den i strandkanten eftersom förtöjning vid privata bryggor 
inte är tillåtet om det inte särskilt överenskommits med ägaren av bryggan. Alternativet är att 
fråga en av fiskarna om man kan få skjuts. Det finns inga övernattningsmöjligheter för 
besökare idag, men en enkel övernattningsstuga skulle vara uppskattad.  
 

 
Några fritidshus på Kalven vid Kalvsundet i bakgrunden. Roland Karlsson och Ulf Westling, båda Den gemensamma hamnkommittén, på 
Brämösidans sandstrand tillsammans med konsulten Lisbeth Zetterberg.  Foto Ingeli Gagner 

 
Med båt på väg från Kalvsundet i slutet av september.  Fastlandet vid Galtström i bakgrunden. Foto Ingeli Gagner 
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Röster om besöksnäringens utveckling 
Synpunkter från boende i Löran och på Brämön 
Den 12 juli genomfördes två stormöten med för boende och fritidshusägare i Löran och på 
Brämön. Mötena samlade 40-50 personer var. Det var konsulterna Ingeli Gagner och Lisbeth 
Zetterberg som informerade om, och förankrade förstudiens arbete, samt uppmanade 
mötesdeltagarna att bidra med sina synpunkter kring frågeställningarna om ökad tillgänglighet 
för besökare och behovet av båtplatser. Det kom också många synpunkter och flera 
frågeställningar lyftes som tagits ad notum och vävts in i rapporten. Någon vecka senare 
samlades Norrhamnsborna i sitt kapell där Ulf Westling, Sanna informerade om förstudien.  

 
Stormötet i Löran den 12 juli. 

 

 
Stormötet i Sanna den 12 juli.  

 
Under förstudiearbetet har också en enkät skickats ut till medlemmarna i de olika 
hamnföreningarna i området, med en särskild uppmaning till kvinnorna att lämna synpunkter. 
Anledningen till uppmaningen är att den gemensamma hamnkommittén består av nio män och 
en kvinna och hon inte kan förväntas föra alla kvinnors talan. Om det finns genusbundna 
skillnader i uppfattning om besökare, båtplatser och den egna miljön kan dessa fångas i en 
enkät. Den skillnad man kan skönja i resultatet är att männen i allmänhet bryr sig mer om var 
och när medan kvinnor också lägger med ett hur och vem, samt att kvinnorna förklarat sin 
uppfattning mer utförligt. Exempelvis om frågan som rör synen på besökare, där ett av svaren 
från en kvinna var – Kul med besökare, men vem ska ta hand om städningen efter dem? Inte 
jag i alla fall!  
 
I enkätsvaren finns många intressanta kommentarer och upplysningar. Här följer två exempel. 
 
Exempel 1. Fördelar med ny kaj – hamn? Det bör generera fler möjligheter till närings och 
företagsverksamhet. Skapar sociala och kulturella möten människor emellan. Skapar mer liv och 
rörelser som för många kan upplevas som positivt. Nackdelar är nästan tvärsäkert mer nedskräpning 
och förstörelse. Förstörelse kanske motverkas av att mer människor är i omlopp. Folk med 
förstörelselusta vill ogärna ha vittnen. 
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Var en ny hamn i Löran skulle ligga har jag ingen åsikt om eftersom det krävs vetskap om vindar, 
bottenstruktur m.m.  
 
Jag skulle tycka det vore bra med en samlingsstuga-byggnad på Sanna. Där kunde besökande grupper 
samlas, söka skydd för regn och oväder. I anslutning till, gärna en enkel servering, gärna typ 
kaffestuga om någon har intresse att driva något sånt. 
 
Dom som har intresse av Brämön är båtfolk, det vet jag sedan tidigare. När kajen var hel och 
fungerande kunde det ligga upp till 15 gästande båtar. Även idag försöker båtar lägga till. Just idag 
har vi två gästande båtar här. Vår och höst kommer det ornitologer hit. Sommarhalvåret brukar det 
dyka upp folk med intresse för allt som växer, t.ex orkideerna. Brämön funkar bra för folk som bara 
vill vara. Strosa, se och uppleva. 
 
En turbåt vore ju en dröm. Det skulle räcka med två turer/ dagl vår till höst. En på morgon-fm. Då 
kan folk lätt ta sig hit och en tur på em- tidig kväll. 
 
Exempel 2) Ny�hamn,�fördelar,�att�det�finns�båtplats�för�samtliga,�har�själv�stått�i�kö�för�en�plats�i�19�
år,�kön�har�stått�still�i�10�år.�Som�sommarboende�på�Sanna�är�det�lika�ovisst�varje�säsong�om�vi�skall�
få�en�andrahandsplats.�
Problemet:�Ett�regelverk�för�båtplatsinnehav,�som�inte�håller�för�en�prövning�rent�juridiskt�när�
platsinnehavare�går�runt�detsamma.�Kommunen�har�gjort�det�lätt�för�sig�genom�att�lämna�ut�det�till�
Hamnkommittén�på�Löran.�Oengagerat�från�kommunens�sida�att�inte�ens�bidra�med�en�avtalstext,�
som�håller�en�juridisk�prövning�av�innehavares�beteenden.��
 

Röster från Löran, besökare och entreprenörer 
Konsulten Lisbeth Zetterberg har också samtalat med många olika intressenter i förstudien. 
En del av dessa kommentarer finns samlade här.  
 

Röster från entreprenörer:  
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Röster från besökare 

Övernattnings-
möjligheter behövs 

både i Löran och 
Brämön!

Med turtrafik till 
Brämön kan enskilda 
botanister ta sig ut 
till ön utan att det 
behöver vara en 

organiserad 
verksamhet och vi 

ser också fram emot 
övernattnings-
möjligheter.

Restaurangen i 
Löran är 

verkligen i 
särklass!

Brämön har man 
ju hört på

sjörapporten, vore 
kul att se hur det 

ser ut där!

Klart intressant för 
kursverksamhet på

Brämön med 
enklare form av 

boende.

Vore bra att kunna 
handla 

förnödenheter och 
bensin i Löran Tänk att vi har en 

sådan unik miljö här 
vid vår kust – det 
hade jag inte en 

aning om!

Strandängarna i Löran är 
också högintressanta!

Vår och höst är Löran 
intressant vad gäller 

flyttfåglarna. Med 
turtrafik kommer vi ändå
längre ut, så långt det är 
möjligt i Medelpad vilket 

är ännu bättre.

Man borde nyttja 
närheten till Salens 

naturreservat!

Tänk julotta i Löran 
eller ute på Brämön!

Övernattnings-
möjligheter behövs 

både i Löran och 
Brämön!

Med turtrafik till 
Brämön kan enskilda 
botanister ta sig ut 
till ön utan att det 
behöver vara en 

organiserad 
verksamhet och vi 

ser också fram emot 
övernattnings-
möjligheter.

Restaurangen i 
Löran är 

verkligen i 
särklass!

Brämön har man 
ju hört på

sjörapporten, vore 
kul att se hur det 

ser ut där!

Klart intressant för 
kursverksamhet på

Brämön med 
enklare form av 

boende.

Vore bra att kunna 
handla 

förnödenheter och 
bensin i Löran Tänk att vi har en 

sådan unik miljö här 
vid vår kust – det 
hade jag inte en 

aning om!

Strandängarna i Löran är 
också högintressanta!

Vår och höst är Löran 
intressant vad gäller 

flyttfåglarna. Med 
turtrafik kommer vi ändå
längre ut, så långt det är 
möjligt i Medelpad vilket 

är ännu bättre.

Man borde nyttja 
närheten till Salens 

naturreservat!

Tänk julotta i Löran 
eller ute på Brämön!

  
 

 

Röster från Löran 
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Möjligheterna 
Besökarna 
Förstudien har identifierat många olika besökargrupper som kan vara intresserade av att ta sig 
till Brämön. Det är 

x naturturister som ”friluftsmänniskor”, vandrare, ornitologer, botaniker, biologer, 
fiskare, solbadare och dykare.  

x kulturmiljö-, antikvariskt, historiskt och religiöst intresserade.  
x företagsgrupper och föreningar för tematiska guidningar, kurser och grön 

rehabilitering. 
x konstnärer som vill måla eller skapa annan konst med inspiration från natur- och 

kulturlandskapet 
x jägare för jakt på älg och småvilt 

 
De flesta av dessa behöver hjälp att ta sig från Löran, eller någon annan plats efter kusten, till 
Brämön. Vid fint väder under högsäsong och helger kan man mycket försiktigt räkna med att 
minst 25-30 personer per dag vill besöka ön, och vid lågsäsong eller sämre väder 5-10 
personer dagligen. Det är dels turister som kommer via Kustvägen och dels besökare från 
Sundsvallsområdet. Med övernattningsmöjligheter kommer antalet besökare att bli högre. Om 
Brämön blir känt som ett tillgängligt besöksmål kan man räkna med ännu fler besökare under 
såväl hög som lågsäsong. Med avgränsningen natur- och kulturmiljöintresserade är 
besöksunderlaget tillräckligt stort från slutet av maj till slutet av september för att arrangera 
reguljär turtrafik till Brämön. 
 
Många är som tidigare nämnts kustseglare och båtturister med egen båt och de kommer av 
egen kraft så snart det är möjligt att angöra en brygga. 
 
Det finns anledning att tro att det delvis är samma kategorier besökare som tar båten till 
Ulvön, 3 mil sydost om Örnsköldsvik. Ulvön har årligen mellan 50-70 000 besökare. Många 
åker från fastlandet på morgonen och återvänder på eftermiddagen. De hinner då flanera på 
bygatan i fiskeläget, ta en titt på kapellet, gå upp till fyren, äta lunch eller fika, för att avsluta 
sitt besök med att köpa en surströmmingsburk eller souvenir innan man åker tillbaka igen. En 
del stannar på hotellet för att kunna vara kvar ytterligare några dagar. Andra väljer ett mer 
spartanskt boende och hyr en enkel stuga utan bekvämligheter i kulturreservatet Sandviken på 
andra sidan Ulvön. En servicebyggnad med toalett, och möjligheter till dusch och disk finns 
en bit från stugorna. Att hyra en stuga kostar 2 500-3 000 kr per vecka eller 500 kr/dygn.  
 
Ön Trysunda, inte långt från Ulvön, är liksom Brämön ett naturreservat och har ett av de bäst 
bevarade fiskelägena i Höga Kustenområdet. Ön är välbesökt och här finns ett vandrarhem 
och några stugor för uthyrning. Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Statens 
Fastighetsverk, och på samma sätt som med Sandviken, satsat resurser i enkla 
övernattningsstugor och information om området för att tillgängliggöra Trysunda för 
allmänheten. Hit kommer man med samma turbåt som till Ulvön för att ta del av 
naturupplevelser och fiskelägets charm och historia. En bädd på vandrarhemmet kostar 250 
kr/natt.  
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Salen 
En del av dem som gärna besöker Brämön, när ön blir tillgänglig, är också en målgrupp för 
kustområdet kring det marina naturreservatet Salen, några km söder om Löran. Där kan man 
bland annat se landhöjningens påverkan på de grunda havsvikarna.  
 

   
En grund havsvik och en stig i det marina naturreservatet Salen, söder om Löran. Foton Lisbeth Zetterberg. 

 
Det är ett viktigt rekryteringsområde för fisk, d.v.s. är fiskynglens barnkammare. Här finns 
också mycket sjöfågel. I naturreservatet finns Grönviksmyran, en stor och värdefull myr, 
klassad som Natura 2000. Att ta sig till Salen till fots från Löran tar ett par timmar, men med 
bil endast en kvart. Här finns ingen möjlighet till övernattning, annat än med eget tält, 
alternativt husvagn, eller husbil. Den som går till fots följer en kuststig förbi Telefonviken. 
Stigen behöver röjas och märkas upp bättre för att dem som inte känner till området lättare 
ska ta sig fram. 
  

Aktiviteter för besökare på Brämön 
Vad kan man då göra som besökare på Brämön? Det finns många stigar som leder till öns 
olika delar. Huvudstigen som är drygt 3 km går mellan Sanna och Norrhamn. Den bjuder på 
skiftande skogsnaturtyper och ungefär halvvägs finns en bänk för vila. Från huvudstigen leder 
en mindre stig österut, via Rudtjärn med låga tallar och myrmark, till en vik som kallas 
Kalkhamn med mjukslipade hällar. 
 

   
Rudtjärn och Kalkhamnen. Foton Lisbeth Zetterberg. 

 
Från Kalkhamnen är det möjligt att följa en annan smal stig, intill stranden och en bit in i 
skogen, till fyren vid Norrhamn på norra delen av ön. Vid klart väder kan man se Sundsvall, 
Alnön och Härnön, och kanske halvvägs till Finland. Nedanför fyren finns de två fiskelägena 
Norrhamn och Viken med sina välbevarade hus.  
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De flesta besökarna väljer sannolikt huvudstigen genom skogen, mitt över ön, för att komma 
till Norrhamn. Väl framme på norra sidan, en bit från skogsbrynet, möts man av några gamla 
lador och ett privat uppfört museum med fiskeredskap, fiske- och lotsbåtar. Det är familjen 
Drougge-Carlberg som skapat det. Här finns segel, nät, motorer och en mängd intressanta 
”prylar” som berättar en historia om havets duktiga yrkesmän och hårda tider. 
 

   
Lisbeth Zetterberg i lots- och båtmuseet. Foton Ingeli Gagner. 

 
Går man ytterligare en liten bit, till vikarna, kommer man fram till bebyggelsen med alla de 
små husen och sjöbodarna som står tätt vid stranden. Västerut ligger en stor rullstensås och 
mjuka klippformationer ner mot havet. Går man österut kommer man till fyren och passerar 
då kapellet. Om man har tur, och någon med nyckel är hemma, kan man få komma in i 
kapellet. Annars får man betrakta Guds hus från utsidan. Gravstenarna på den lilla 
kyrkogården berättar att många lotsfamiljer bott på ön. I en lång rad mellan Norrhamn och 
Viken står dassen. Man samlade sina avträden på samma ställe, med ett dass per familj.  
 

     
Husen står tätt i Norrhamn. Foto Ingeli Gagner.               En lång rad med dass. Foto Lisbeth Zetterberg.  
 
Det är lätt att bli betagen av den kultur och naturmiljö som Brämöns norra del erbjuder, men 
var man än går på ön finns mycket att se. Huvudstigen fortsätter söderut ca 1,5 km från Sanna 
till Kalvsundet. Här finns fina sandstränder och varma sommardagar kan man förvänta sig en 
hel del besökare som solar och badar. De har tagit sig dit med egen båt eller promenerat från 
Sanna. Från juli till september är skogen full av bär och så småningom även svamp.  
 
Ett förslag till aktivitet är att skolungdomar får göra utflykter med övernattning, för att ta del 
av både natur- och kulturmiljöerna och den lokala historien. Det kan bli spännande dagar med 
lärare och handledare, vilket ger positiva erfarenheter att bära med sig resten av livet.  
   
Det finns inget matställe på Brämön och därför får dagens besökare själva ta med sig sitt fika 
och sina måltider.    
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Reguljär turtrafik 
Förstudiens förslag är att starta reguljär turtrafik efter fast turlista med 2 turer om dagen, 
morgon och eftermiddag/kväll, mellan Löran och Sanna under perioden 15 maj till 30 
september. Under högsäsong och vid fint väder kan man lågt räknat anta att minst 25-30 
personer per dag vill besöka ön. Mellan 15 juni till 15 augusti kan man därför utöka till tre 
turer varje dag. Därutöver kan man räkna med 5-10 besökare per dag under maj till 
september, fler under helgerna och färre under vardagar. Allt under förutsättning att turbåten 
marknadsförs av Visit Sundsvall och liknande kanaler samt Kustvägen förstås. 
 
Förstudien visar att det finns flera lokala entreprenörer som kan tänka sig att sköta reguljär 
turtrafik men även kusttrafik med stopp på vid flera fiskelägen. Priset mellan Löran och Sanna 
kan ligga på upp till ca 400kr/person t.o.r. vilket skulle kunna ge intäkter på drygt 700 000kr 
för fyra månader. Boende på Brämön bör erbjudas ett lägre pris.  
 
Turtrafik mellan Löran och Sanna, ett räkneexempel: 
Period Resande/dag Pris t.o.r. kr Intäkter/dag Antal dagar Omsättning inkl moms  
      
15 maj-15 juni   7 400 2 800 31 86 800 
16 juni-15 aug   22 400 8 800 61 536 800 
16 aug-30 sep   7 400 2 800 46 128 800 

                   752 400 kr/år 
 

En kommunal subventionering av turtrafiken gör dels att priset kan sänkas och därmed 
attrahera fler passagerare. Det garanterar också tillgängligheten till Brämön och skapar 
förutsättningar för uthållighet hos turtrafikoperatörens satsning. 
 
I Örnsköldsvik är det ett helägt kommunalt bolag, Örnsköldsviks Hamn och Logistik (ÖHL) 
som sköter turtrafiken till bl.a. Ulvön och Trysunda. Här kostar en enkel tur 100 kr mellan 
Köpmanholmen i Ö-vik och Ulvön, medan t.o.r. kostar 150 kr. Bolaget har även andra 
verksamheter som gör det är möjligt att hålla relativt låga priser och bedriva turtrafik även 
vintertid. Då finns en svävare att tillgå. Kommunen ser i ÖHL en utvecklingsresurs för 
skärgården och de står också som projektägare av Ö-viks satsning En skärgård i världsklass 
som mellan 2009 till 2013 satsar 64 miljoner kr i upprustning av hamnar, nya bryggor och 
serviceanläggningar i skärgården. Allt för att tillgängliggöra området och för att skapa en bra 
infrastruktur och goda förutsättningar för besöksnäringen.  
 
Med en ny hamn i Löran och kaj på Sanna är det också möjligt med turer från Skatan, 
Galtström, Gran, Mellanfjärden etc. och Sundsvalls inre hamn. Ett företag har visat intresse 
för det senare och man har både tillstånd och den skepparkompetens som krävs för det.  
 

Övernattningsmöjligheter 
Det finns inga officiella övernattningsmöjligheter på Brämön och det finns få rum att tillgå 
även i Löran. Besökarantalet skulle stiga avsevärt på båda platserna om övernattning är 
möjligt. Många besökare vill också övernatta på ön, inte bara för att få valuta för priset på 
båtturen, utan framför allt för att hinna se och njuta så mycket som möjligt av ön. Om det blir 
dåligt väder och turbåten inte kan åka ut till ön för att hämta hem dagsbesökare kommer det 
att finnas ett behov av en enkel övernattningsmöjlighet så att de inte de blir strandsatta eller 
att öborna måste komma till undsättning. 
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Enligt John Granbo, tillsynsansvarig på Länsstyrelsen är det möjligt att bygga två enkla 
övernattningsstugor med 4-6 bäddar inom naturreservatet. Fastighetsverket liksom Sundsvalls 
kommun ställer sig också positiv till övernattningsmöjligheter på ön. Efter samtal med 
Sundsvalls museums antikvariskt sakkunniga, Johanna Ulfsdotter, framgår att det är önskvärt 
med en levande kulturmiljö på Norrhamn. Det har varit svårt att få fram uppgifter om det 
finns oanvända stugor och byggnader på Brämön. Om sådana finns ser man preliminärt från 
antikvariskt håll och övriga myndigheters sida inga hinder för att de brukas för övernattning, 
under förutsättning att den inre och yttre miljön inte förvanskas. Det finns eventuellt några 
lador i Norrhamn som är nära att rasa samman. De skulle, om fastighetsägarna är intresserade, 
kunna restaureras med kulturmiljöanslag och göras om till enkla övernattningsstugor. John 
Granbo tipsade förstudien om nyproducerade stugor av typen skogskoja att uppföra i 
naturreservatet. Sådana finns bl.a. i Trysunda. Enligt Johanna Ulfsdotter är de stugorna inte 
lämpliga att uppföra intill kulturmiljön men kan accepteras i naturmiljö.   
 
Övernattningsmöjligheter är ett måste för att tillgängliggöra ön och för att trygga säkerheten. 
Att nyttja en stuga och brits ska naturligtvis kosta pengar och priset sätts i förhållande till 
standard. Brämöborna är positiva till att fler människor får ta del av den fantastiska ön, men 
man är inte odelat positiva till att stugor och eventuellt ett mindre vandrarhem uppförs på ön. 
Sannaborna kan tänka sig någon liten byggnad i utkanten av Sanna, medan Norrhamnsborna 
har svårt att se en lämplig plats i sitt område för övernattande besökare.  
 
Förstudien anser att om offentliga medel ska satsas där lokalbefolkningens privata båtplatser 
får en lösning samtidigt som gästplats- och nödhamnsbehovet täcks, är det en rimlig 
motprestation från Brämöborna att de accepterar att övernattningsmöjligheter skapas för 
besökare på den med statliga medel förvaltade ön.   
Sundsvalls museums antikvarie, Länsstyrelsens tillsynsansvarige för naturreservatet och 
förvaltaren på Statens Fastighetsverk, som alla är positiva till att övernattningsmöjligheter  
anordnas, vill ha ett samråd med Brämöborna för att utse de bästa placeringarna.  
 

Fastighetsverket kan tänka sig att 
upplåta mark för ett enklare boende 
i utkanten av Sanna. Det kan vara 
ett enkelt vandrarhem och/eller ett 
par stugor. Man ser då helst att 
Sundsvalls kommun eller en 
ansvarsfull entreprenör bygger.  
 
En vidare undersökning måste 
göras för att identifiera eventuellt 
”lediga” stugor, hus och lador, även 
i fastighetsverkets bestånd.  
 

Två små fähus vid Norrhamn. Möjliga att göra i ordning för enkel övernattning om fastighetsägarna vill. Foto Ingeli Gagner. 
 
Förstudiens konsulter föreslår att ett mindre vandrarhem med 5-6 rum eller 20-25 bäddar 
byggs på höjden ovanför Sanna och att ytterligare två mycket enkla byggnader, med 4-6 
bäddar i varje, uppförs i korridoren mellan naturreservatet och riksintresset för kulturmiljö vid 
Norrhamn. Dessutom kan två skogskojor placeras inom naturreservatet. På detta sätt kan man 
ta hand om de olika besökarkategorier som kommer till Brämön, några vill vara för sig själva 
mitt i naturen, medan andra har ett behov av mer ordnade förhållanden med närhet till andra 
människor. Besökare har dessutom ett större incitament att betala mer för turbåten om man 
har möjlighat att stanna några dagar.  
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Extra sovplatser kan tillhandahållas av en entreprenör i en båt eller flotte vid Sannakajen. Det 
är inget önskescenario för Sannaborna, men en flexibel och funktionell lösning för både 
besökare och de företagare som vill satsa på besöksnäringen.  
 
Med tanke på de skiftande väderförhållandena till havs är det också viktigt att kunna erbjuda 
övernattning till dem som kommit till ön för en dagsutflykt men som inte kan ta sig tillbaka på 
grund av vädret, ett slags nödhamn på landbacken. Man kan inte tillgängliggöra ön med 
turtrafik utan att först försäkra sig om att det finns resurser för övernattning, eller räkna med 
att Brämöborna kan öppna sina hem om de förhoppningsvis, och förväntade, många okända 
besökarna oplanerat måste stanna en natt eller två.  
 
I Trysunda och i Sandviken betalar man 2 500-3 000kr/vecka eller 500kr/natt för en enkel 
stuga, medan en bädd i ett vandrarhem kostar 250 kr/natt. Samma prisbild skulle kunna råda 
även här.  
 
Det finns färskt vatten på Sanna så att det räcker för matlagning till de föreslagna enkla 
övernattningsstugorna på 4-6 bäddar och den förväntade ökningen av båtgäster, men 
hamnföreningen bedömer att det inte finns tillräckligt för dusch och tvätt eller för den mängd 
som krävs till ett enklare vandrarhem. Sommaren 2012 infördes vattenransonering men ändå 
sinade vattnet under juli. Brunnsborrning och vattentransporter med turbåten från Löran kan 
komplettera vattenförsörjningen. Det senare förutsätter att det blir kommunalt vatten till 
Löran med tanke på att vattenförsörjningen är en trång sektor även där.  
 
Brämöbornas farhåga ligger främst i att ”fel sorts besökare” ser ön som ett ”håll igång-ställe”, 
lämnar efter sig sopor och förödelse på olika sätt.  Det finns fog för den oron och därför är det 
viktigt att tänka efter vilka faciliteter övernattningsställena ska ha och lägga ett stort ansvar på 
de entreprenörer som ska tillhandahålla övernattningstjänsterna. Sandviken på Ulvön och 
Trysunda är goda förebilder liksom ön Gran utanför Hälsingekusten. 
 
En mulltoa vid respektive övernattningsbyggnad är lösningen för det sanitära och besökaren 
får räkna med att ta med sina sopor tillbaka till Löran. 
Kostnaden för att uppföra ett enkelt vandrarhem beräknas till 1,5 milj kr. Brunnsborrning och 
sommarledningar för vatten beräknas till 0,4 milj kr.   

Serviceanläggning på Sanna 
En mindre serviceanläggning eller hamnstuga på Sanna behövs i första hand för båtfolket som 
kommer till den nya kajen. Här ska man kunna laga mat, torka kläder och fylla på färskvatten, 
men även ta en bastu och ladda sin mobiltelefon. Enklare förnödenheter kan också finnas att 
tillgå här om turbåtens entreprenör eller hamnlaget är intresserad av att tillhandahålla det. Det 
finns önskemål från Sannabor att byggnaden ska placeras på höjden ovanför Sanna, men ett 
alternativ kan vara i närheten av kajen. I vilket fall ska det ske efter samråd med berörda 
fastighetsägare. Förstudiens konsulter ser en samordningsfördel i ett samnyttjande och en 
sammanslagning med vandrarhemmet som också föreslås på höjden. För att nyttja anlägg-
ningen erläggs en avgift som går till drift och underhåll. Uppskattat kostnad 0,5 milj kr. 
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Måltider för besökarna 
Tillgången på mat och fika är en av de viktigaste beståndsdelarna i besöksnäringen. Många av 
dem som kommer till Brämön har säkert med sig en egen ryggsäck med förning för sin ut-
flykt. Andra räknar med att kunna köpa på plats. Här har i första hand rökeriet eller restaurang 
Lörudden ett ansvar och möjlighet till tilläggstjänster till nuvarande sortiment och menyer.  
Exempelvis ett hyrkit med kaffetermos och goda mackor för dem som är borta över dagen. 
Dem som även vill tillbringa kvällen på Brämön kan erbjudas en hel middag med havets 
läckerheter i låneryggsäckar där koppar, fat o tallrikar återlämnas tillsammans med matrester 
och annat skräp när man kommer tillbaka till Löran igen. En avslutning med middag på 
restaurangen är förstås också ett bra alternativ.  Om man deltar i en guidad tur eller andra 
aktiviteter kan måltiderna ingå i arrangemangen.  När Brämön blir mer känt som besöksmål 
kommer säkert andra lösningar att uppstå för att lösa måltidsfrågan.    
 

Information och guidning 
Det finns några få skyltar på ön med 
information om naturreservatet men 
inget om kulturmiljöerna. När det 
kommer nya besöksgrupper som inte 
känner till Brämön behövs mer 
information än nu. Upplevelsen blir 
större om man förstår vad man ser och 
tittar på, exempelvis om bebyggelsen 
och öns historia, orkidéer, andra 
växter fåglar och djur. Information 
behövs också för att visa var man får 
gå, för att inte komma för nära eller 
störa på privat mark.  
  

Skylt vid Kalvsundet om Naturreservatet. Foto Ingeli Gagner. 
 

 
Blå prickar på träden markerar stigen. 

Besökarna ska känna sig omhändertagna även om de 
går omkring på egen hand och därför bör också 
befintliga mindre stigar märkas upp bättre.  
 
Blå prickar på träd och stenar markerar stigarna idag. 
Prickarna kan vara tydligare och tätare. En liten folder 
med karta, vett och etikett och intressant information är 
också något att erbjuda besökare. Eller varför inte en 
”app” i telefonen när mobilnätet är utbyggt. En satsning 
för att lyfta båtmuseet i Norrhamn med mer information 
bör också göras. Kostnader för informationsinsatser, 
museet inkluderat, uppskattas till 0,5 milj kr. 

 
Kustvägens företag eller de företag som ansvarar för turtrafiken kan organisera och erbjuda 
guidade vandringar på ön för grupper och enskilda besökare. En guide ser till att vandringen 
sker under ordnade former och berättar samtidigt om ön. Det finns företag som gärna tar på 
sig sådana uppdrag och ska vara en tjänst som besökaren betalar för. Guidningarna kan göras 
utifrån olika teman, exempelvis fågelliv, kulturmiljöer och folklivsforskning, geologi etc. 
Naturligtvis kan även föreningar eller annan organisation anordna guidningar utifrån sina 
intresseområden, exempelvis kyrkan i samband med gudstjänster i kapellet.  
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Fiskemuseum i gamla Isboden på Löran 
Hamnföreningen i Löran har tagit hand om den gamla isboden i Löran för att uppföra ett 
fiskemuseum. Föreningen vill dokumentera och visa det moderna/nuvarande fiskets 
verksamhet liksom det historiska för att bevara och tillgängliggöra det för eftervärden. Inom 
några år kan det kustnära fisket vara utslaget p.g.a. EU: s förbud av både lax och 
strömmingsfiske. Syftet är att ge besökarna kunskap om och tillgänglighet till yrkesfiskarnas 
arbete på havet genom videofilm, foton och annat grafiskt material. Det kräver investeringar i 
byggnad och inredning, datorer, projektorer och grafiskt material. Att berätta om detta på 
plats i ett fiskeläge kommer att engagera besökare och göra behållningen större. Samverkan 
kring museet kommer också att fungera som en viktig sammanhållande social aktivitet för 
byborna med stärkt självkänsla som bonuseffekt. Kostnaden beräknas till 0,5 milj kr.  
 
Fiskaradeln av Hans-Olof Jonsson, är en utmärkt och intressant bok om livet och 
människorna i Löran under 500 år som också bör finnas att tillgå för besökare i museet.   
  

Djur på Brämön 
Förr hade man med sig kor, höns och får till Brämön. 
Det gav mjölk, ost, kött och ägg till hushållen som 
komplement till den fisk som fångades. För att hålla 
landskapet öppet och för en större besöksupplevelse 
föreslår förstudien att en del av Norrhamns ängar öppnas 
upp för sommarbete. Detta kräver att gärdesgårdar sätts 
upp och att hundägare håller sina vovvar i band. Djuren 
kan ge ekologiskt kött som kan serveras efter Kustvägen 
eller på någon krog i Sundsvall. Djurhållning kräver regelbunden tillsyn av djuren och 
tillgång till färskt vatten. Det kan ge säsongsjobb om det kombineras med arbete på vandrar-
hemmet, skötsel av stugorna och tillsyn av naturreservatet. Njurunda fårägarförening har 
många djur och några av dem kan erbjudas bete på Brämön. 
 

Båtplatser och nödhamn för gäster och lokalbefolkningen  
Denna förstudie har inte haft uppdraget att projektera några hamn- eller kajanläggningar, det 
har inte funnits ekonomiska medel för det. Däremot har ett arbete lagts ner på att undersöka 
om det finns något samhällsintresse i eller några argument för utveckling av besöksnäringen 
genom att bygga de båtplatsanläggningar som den gemensamma hamnkommittén vill ha.  
 
I beskrivningarna ovan av Löran och Brämön finns två genomgående teman  

1) platserna och området är väl värda att besöka med sin unika och storslagna miljö och 
är minst lika intressanta som Ulvön och Trysunda i Höga Kusten. 

2) avsaknaden av båtplatser som i det närmaste omöjliggör ett besök 
 
Det saknas gästplatser för att ta emot kustseglare. De går ogärna in till Sundsvall utan söker 
natthamn på den raka sträckan längs kusten. Löran skulle kunna vara ett bra alternativ men 
här finns inga gästplatser och ingen serviceanläggning att tillgå. Sannas kaj på Brämön har 
haft många gästplatser men är som tidigare nämnt raserad och har angöringsförbud. Närmaste 
hamnar är Mellanfjärden söderut och Åstön, alternativt Härnösand norrut. Kryssarklubben har 
en hamn i Lubban men den är inte så lättnavigerad för turistande seglare. Tillsammans kan 
Löran och Sanna utgöra en Marin portal till Norrland, något som Kultur och Fritids-
förvaltningen visat stort intresse för. I dagsläget går Norrlands huvudstad miste om en 
marknadsföringsmöjlighet hos en målgrupp som istället går värdshus förbi.  
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Löran och Sanna ligger strategiskt till för kustseglare och kan utgöra en Marin portal till Norrland. Karta Eniro. 
 
Totalt behövs 74 platser i en ny hamnanläggning på Löran! Hamnkommittén har inventerat 
behovet av båtplatser med hjälp av respektive hamnlag. Behovet av båtplatser i Löran för 
bofasta och fritidshusboende i Löran, på Brämön och på Brämö Kalv är betydligt större än 
tillgången. Det saknas 34 platser i Löran enligt hamnföreningens kölista, men underskottet av 
båtplatser är betydligt större än så när man räknar med behovet av alla gästplatser och alla 
som fram till idag anser att det inte är någon idé att köa till obefintliga platser.  
 
Fler än 30 % av dem som står i kö för båtplatser på Löran bor på annan ort i Sverige. De har 
ofta en historisk bindning till platsen och kan vara presumtiva hemvändare till kommunen. I 
de familjerna finns både ungdomar och vuxna som tillbringat sina somrar på Brämön och som 
förhoppningsvis gärna flyttar till Sundsvall om det finns jobbmöjligheter. Det blir närmare 
och gör det enklare att komma ut till sitt fritidsparadis.  
 
En hamnprojektering för Löran genomfördes 2007 av Sweco på uppdrag av Sundsvalls 
kommun och resulterade då i ett förslag om en hamnanläggning för 76 båtar nordost om 
nuvarande. Det förslaget har utsatts för kritik av delar av lokalbefolkningen eftersom man dels 
anser att det är en olämplig placering med hänsyn taget till väder och vind och dels för att 
placeringen kommer att skapa ytterligare oönskad trafik i området. Fördelen är närheten till 
nuvarande hamnanläggning och till den restaurangverksamhet som finns i Löran, samt att det 
skapar ett sammanhållet hamnområde med ökad attraktivitet för besökare. Kostnaden för 
denna anläggning beräknades 2007 till 8 milj kr. 
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Enligt de undersökningar som genomförts i denna förstudie är den projekterade placeringen 
direkt olämplig enligt Sundsvalls kommuns antikvariska expert, om man följer de områdes-
bestämmelser som finns för Löran. Se bilaga. Det finns anledning att anta att ingen 
antikvarisk bedömning gjordes 2007.  
 

 
 
Swecos idé om hamnanläggning. Den har sannolikt inte projekterats utifrån gällande områdesbestämmelser. 

 
  
 
Till höger ett utdrag ur Sundsvalls 
kommuns Översiktsplan med områdes-
bestämmelser för Löran från 1996. Den 
visar att hamnplaceringen i Swecos 
förslag på föregående sida ligger inom 
det streckade q-området vilket innebär 
en historiskt värdefull miljö.  
 
I bilagan Rådgivning inom förstudie 
från Sundsvalls museum finns en 
sammanfattning av gällande 
områdesbestämmelser och 
miljölagstiftning. 
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Hamnförslag för Löran 
Under förstudiens gång har flera olika förslag, A-F, lyfts fram om var en ny hamn ska ligga. 
Se nästa sida. Förstudiens konsulter föreslår en hamnplacering för 74 båtplatser vid C, en ny 
väg till den nya hamnanläggningen samt en parkeringsplats i anslutning till den vägen. 
Parkeringen placeras väster om både kyrkan och Sörhamn, så att den inte förändrar 
landskapsbilden. SCA är markägare. En överenskommelse mellan kommunen och SCA är en 
grundläggande förutsättning för förslagets genomförande. En projektering måste göras så 
anläggningen blir väl anpassad till de föreslagna utvecklingsmöjligheterna med nöd- och 
gästhamn, seglingsbart djup och så att den får en rejäl vågbrytare för de ofta förekommande 
sjöhävningarna. En projektering får beräkna kostnader och vattenverksamhetens verkliga 
effekter. Hamnanläggningen beräknas av konsulterna till ca 13 milj kr inklusive projektering. 
Väg och parkering uppskattas till ca 1 milj kr. 
 

 
Förslag från A till F på en ny hamnanläggnings placering i Löran. Förslag på nya vägar i röd linje. Det blå fornminnesområdet  

markerar Sörhamn, det första hamnområdet i Löran. 
 
(Förslag E saknas på kartan, men ligger till höger om F och är mycket olämpligt med hänsyn 
taget till väder och vindförhållanden). A är området för det av Sweco projekterade förslaget 
från 2007. Det finns flera motstående intressen i hamnfrågan från både boende och 
myndigheter. 
 
En ny hamnanläggning får enligt antikvarie Johanna Ulfsdotter på Sundsvalls kommun inte 
ligga för nära eller inkräkta på de områdesbestämmelser som gäller för Löran. Antikvarien 
förordar område C för en ny hamnanläggning som är något mindre än för 74 båtar och utanför 
det område som regleras av områdesbestämmelserna.   
 
Med en ny väg mellan kapellet och Sörhamn en bit upp på land, det i blått markerade 
fornlämningsområdet på kartan, undviks ökande och störande trafikströmmar i fiskeläget. 
vilket bör välkomnas av de flesta i Löran. Denna placering ger också ett visst våg- och 
vindskydd från den nuvarande anläggningen. Föreslagen placering innebär en hel del 
sprängnings och muddringsarbeten vilket tar naturresurser i anspråk. De massorna 
återanvänds vid byggande av hamnen och vågbrytande pirar.  
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En hamn får inte skapa onödig och störande trafik, har boende på Löran sagt i förstudien. 
Redan idag störs många Löranbor av trafik i ”centrum” eller intill deras små hus. Förstudien 
har fått antikvariens stöd om en ny dragning av vägen mot rökeri och restaurang för att lösa 
just den problematiken. Om man flyttar vägen, som ligger i anslutning till fastigheterna 162-
172, se röd linje mot F till höger på kartan ovan, så kan man återskapa den gamla fastighets-
bildningen med gistvall, hus, bod och brygga. Samtidigt kan man förändra dispositionsrätten 
av den lilla parkeringen så att de bilar som idag står på den lilla parkeringsplatsen och som 
mestadels tillhör Brämöbor, tilldelas en ny parkeringsyta. Dem som bor i Löran intill 
gistvallen bör i stället få ha sina bilar på den lilla parkeringen. Det kan inte vara nödvändigt 
för Brämöborna att parkera just här när de är på ön, även om det är en yta som de av hävd 
använder idag. Det viktiga är att de är försäkrade en egen parkeringsplats medan de är på ön.  

Serviceanläggning i Löran 
En serviceanläggning/hamnstuga behövs också i Löran för såväl båtfolk som andra besökare. 
Här ska man kunna gå på toa, laga mat, torka kläder och fylla på färskvatten, men även ta en 
bastu och ladda sin mobiltelefon. Drivmedel ska också finnas att tillgå här. De som nyttjar 
anläggningens faciliteter ska betala för drift och underhåll. Bästa placering för byggnaden 
utses i samråd med berörda fastighetsägare (kommunen och SCA) och berörda arrendatorer 
som Lörans arrendatorförening, Lörans hamnförening m.fl. Belysning i området som gör det 
både attraktivt och säkert är också nödvändigt. Kostnaden beräknas till ca 0,6 milj kr.  

Övernattning i Löran 
Även i Löran behövs fler övernattningsmöjligheter. En obebyggd tomt finns centralt och den 
kan vara lämplig för ett litet pensionat eller vandrarhem. En husbils- och husvagnsparkering 
kan också iordningställas. Det kan vara möjligt intill den parkering som finns vid infarten till 
fiskeläget eller vid den som byggs för den nya hamnen. Att erbjuda övernattningsmöjligheter i 
Löran är viktiga satsningar som överlämnas till entreprenörer i området.  

En ny kaj på Sanna 
Det finns ett akut behov av de 35 platser som hamnlagen beräknat i en kajanläggning på 
Sanna. 20 platser ska vikas åt besökare som vill ta del av natur- och kulturmiljöerna, långväga 
kustseglare, båtar från distriktet och som nödhamn för dem som har fastigheter i Norrhamn på 
Brämön. Behovet av en nödhamn för Norrhamnsborna uppstår när hög sjö och nordanvinden 
gör det omöjligt, åtminstone livsfarligt, att gå iland på Norrhamn. För Sannaborna själva 
behövs 15 platser. På den nuvarande kajens möjliga förtöjningsställen är vattendjupet endast 
ca 30 - 50 cm vid normalvattenstånd och är därför är omöjliga att använda. En båtplats är 
dessutom helt uppgrundad. Detta beror på landhöjningen.  
 
En ny hamn på Sanna måste anpassas för att de föreslagna utvecklingsmöjligheterna med 
turbåt som ska kunna angöra kajen, men även för att kustbevakningen och turbåtar från andra 
platser ska kunna få plats. Den ska också kunna fungera som vågbrytare i de ofta 
förekommande sjöhävningarna och ha tillräckligt seglingsdjup vilket antingen kan kräva 
muddring eller att kajen byggs längre ut än idag.  
 
Material till en ny kaj kan delvis tas från befintlig anläggning men sannolikt också från 
hamnbygget på Löran. Även flytbetong kan komma att användas i en ny kaj. Järn- och 
stålskrotet från den kollapsade delen fraktas i land och återvinns där. Utan att exakt veta hur 
en ny kajanläggning ska se ut, (förstudiens uppgift är inte att projektera), men med ett 
antagande om att den liknar befintlig, med bättre skydd för sydliga vågor och vind än idag, 
kan man ändå göra en grov beräkning att kostnaden är ca 8 milj kr.  
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Vågbrytare och muddring i Norrhamn 
Förr skyddades bryggor och sjöbodar i Norrhamn av en vågbrytare, s.k. bålverk med kaj för 
angöring av bl.a. lotsbåtar, se sid. 10 och 11. Stormar och hårt väder har förstört vågbrytaren 
så att viken ligger helt oskyddad. Så snart det blir dåligt väder med nordliga vindar drar man 
upp sina båtar på land. Vid riktigt dåliga väderförhållanden förstörs bryggorna och 
stenkistorna som bildar fundament bryts sönder. Landhöjningen har dessutom gjort det är 
mycket grunt i inloppet och vid bryggorna, muddring måste kanske kompletteras med 
sprängning för att större båtar ska kunna ta sig in.    
 
På norra Brämön är man ambivalenta i sin uppfattning om att återskapa vågbrytaren. Å ena 
sidan vill man ha skydd från vädrets makter för sin egendom, men å andra sidan anser en 
majoritet av dem att man inte vill ha en angöringsmöjlighet eller vågskydd som lockar 
utomstående att lägga till eller ligga på redden. Det finns dock några som är av annan åsikt 
och gärna välkomnar besökare som kommer sjövägen. Man måste ha respekt för den 
förändrade situation som uppstår med fler besökare, men det bör inte hindra utveckling och 
bevarande. 
  
Det är förstudiekonsulternas uppfattning att man bör anlägga en ny vågbrytare utanför den 
gamla för att skydda kulturmiljön från svåra skador. Dessutom sparar det tungt arbete för 
äldre att ständigt dra upp båtar och renovera sina kajer. Man bör dessutom muddra i viken för 
att förlänga livslängden på den lilla hamnen. Kostnad för vågbrytare och muddring ca 2,5 milj 
kr. 
 

 
Ortofoto över Norrhamn från www.raa.se/fornsok med förslag på vågbrytare.  
 
Det är däremot inte nödvändigt att återskapa en angöringsplats i vågbrytaren, även om 
konsulterna anser att det är önskvärt ur ett besökarperspektiv. Det finns säkert många som av 
fysiska skäl inte orkar med en promenad från Sanna, men som ändå skulle vilja besöka 
Norrhamn och kapellet. Om man använder små båtar och vädret är bra, är det möjligt att 
redan idag lägga till i Norrhamn för dem som av fysiska skäl inte orkar med promenader från 
Sanna. Förutom av tillgänglighetsskäl för funktionshindrade finns argumenten att om 
offentliga medel ger Norrhamnsbor tillgång till båtplatser och nödhamn i Löran respektive 
Sanna, så bör man återgälda det med ett välkomnande till både skattebetalarna och båtburna 
besökare.  
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Effekter och konsekvenser 
Den mest positiva effekten av att tillgängliggöra Brämön och kustområdet kommer att uppstå 
inom besöksnäringen med fler affärsmöjligheter och ökad tillväxt. Hur stor den tillväxten blir 
är naturligtvis svårt att bedöma. Nationell turiststatistik visar att varje turist eller privat 
besökare i vårt område i genomsnitt spenderar ca 500kr/dag, att jämföra med ca 1 600kr för 
affärsbesökare. Här kan vi konstatera att sedan Kustvägens företag inledde ett samarbete år 
2005, och med 3,6 miljoner i offentligt projektstöd, har den prognostiserade omsättningen på 
en 10-årsperiod fördubblats. Det slår också positivt på kommunens och statens skatteintäkter 
som ökar i samma takt. 2005 räknade Kustvägen med att överlämna 60 miljoner kr i skatter på 
tio år. Vid en avstämning i 2011-års resultat- och balansräkningar är prognosen 115 miljoner 
skattekronor på 10 år. Ett tillgängligt kustområde vid Löran och Brämön med fina upplevelser 
för besökarna kommer att förbättra dessa siffror ytterligare, eftersom ju fler aktiviteter och 
upplevelser som kan erbjudas efter Kustvägen och inom kommunens gränser, ju fler besökare 
blir det. Det ger i sin tur underlag för fler företag, expansionsmöjligheter i befintliga och 
arbetstillfällen.  
 
Vid intervjuer med i första hand företagare i området och andra delar av kommunen står det 
klart att det finns många affärsidéer. Förstudien kan inte avslöja vilka idéer respektive företag 
har. Det är konfidentiell information som de själva får presentera när tiden är mogen. Man kan 
ändå räkna med att det handlar om friluftsbaserade aktiviteter där besöksnäringsföretaget står 
för transporter, guidningar och måltider i ett paket, som exempelvis sälsafaris med strandhugg 
och tilltugg, dykarkurser, fiska och tillaga din egen fångst. Några företag kommer att erbjuda 
temaguidningar som om fågellivet, floran eller kulturmiljön, medan en samarbetspartner står 
för transporten. Uthyrning av övernattningsrum kommer det också att bli. Drivmedelsför-
säljning, båtuthyrning och kurser i hantverk är andra förutsägbara tjänster. Fler vill konferera i 
närheten om det kan kombineras med friluftsaktiviteter av olika slag. Restaurangerna (inte 
bara i Löran) och campingplatserna efter Kustvägen får fler gäster om det finns mycket att se 
och göra, och om entreprenörerna kan paketera det på ett attraktivt sätt. En satsning på 
infrastrukturen skapar förutsättningar och det är upp till företagen att ta hand om 
möjligheterna.     
 
De flesta förändringar och förbättringar har också en baksida eller för med sig negativa 
effekter. Ju fler människor som rör sig i ett område, ju större slitage och risk för intång på 
privat mark. Alla har inte heller kunskap om eller ens bryr sig om att visa hänsyn till natur- 
och kulturmiljöer eller andra människor. Därför är det lätt att sätta sig in i den belägenhet som 
Brämö- och Löransbor kan uppleva med ökade besöksströmmar. De kommer från ett läge där 
man är nästan ensam i sitt paradis, åtminstone lever där med kända grannar, till att inte veta 
vem som stryker förbi fönsterrutan på kvällen.  
 
Uppträder alla besökare varsamt med elden eller finns risk för okontrollerade bränder utan 
tillgång till brandbekämpning och räddningsstyrkor? Finns risk för att vattnet förorenas? Vem 
plockar tomma petflaskor och aluminiumburkar, engångsgrillar och plastpåsar? 
 
Ökad tillgänglighet och bättre service gör att fastighetspriserna stiger i höjden. Bra för den 
som vill sälja, negativt vid arvskiften om syskon ska lösas ut. Det kan innebära att ingen i 
familjen har råd att bo kvar i en stuga som gått i arv i generationer.  
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På Löran behövs, med eller utan en ökad besöksnäring, både kommunalt vatten och bättre 
avloppslösningar än idag. Så småningom kommer alla att tvingas till en anslutning och då 
hamnar många i ekonomiska trångmål eftersom man endast har ett arrende att luta sig emot 
och saknar möjlighet att inteckna fastigheten. Med ökade marknadsvärden kan det också bli 
svårt att friköpa sina tomter från kommunen för en rimlig privatekonomisk nivå.  
 
Skatan är ett exempel där fastighetspriserna skenat sedan servicegraden ökat och man fick 
tillgång till restaurang och pensionat. Biltrafiken var också en period besvärande. Det har lösts 
genom parkeringar utanför samhället och besökarna lär sig snabbt att promenera en bit. 
Belöningen är att få flanera på bygatan i lugn och ro utan biltrafik som stör.   
 
Även om en besöksnäringsutveckling i Löran och på Brämön också kommer att ha sina 
avigsidor kommer fördelarna att överväga med ökade företagsintäkter och sköna skattekronor, 
kommuninnevånare som får tillgång till ett ”nytt” rekreationsområde, en mer attraktiv 
kommun att leva och bo i, båtplatser till alla, reguljär turtrafik och ökad servicegrad vid vägs 
ände och vid Medelpads östligaste ö.  
 

Förvaltning, drift och underhåll 
Sundsvalls kommun äger fastigheten Sundskogen 1:2. Inom fastigheten finns Löruddens 
hamn. Fördelning av båtplatser och tillsyn sköts av Lörans hamnförening enligt ett 
samarbetsavtal med kommunen. Underhållet är eftersatt och därför har hamnen förfallit. 
Kajerna behöver åtgärdas och stora stenblock har rullat ut i farleden. Kommunen har i en 
överenskommelse med båtplatsarrendatorer och Lörans hamnförening under 2012 lovat att 
vidta åtgärder för upprustning så att funktionen som småbåtshamn bibehålls.   
 
För att finansiera en ny hamnanläggning med strukturfondsmedel krävs att kommunen är 
jordägare. Därför måste en överlåtelse av marken från den nuvarande ägaren SCA göras. En 
ny hamnanläggning i Löran innebär ett utökat ansvar för kommunen. Konsulterna föreslår ett 
liknande samarbetsavtal för den nya hamnen som för befintlig som innebär att Lörans 
hamnförening sköter fördelning av båtplatser och tillsyn.  
 
På Sanna råder ett liknande förhållande som i Löran, men här mellan Statens Fastighetsverk 
som är förvaltare av Brämön och Brämökalv och Sanna Intresseförening som sköter 
fördelning av båtplatser och tillsyn.   
 
Genom kaj- och hamnavgifter från besökare finansieras en del av driften och underhållet för 
anläggningarna och övriga medel skjuts till från respektive fastighetsägare vid behov.  
 
En underhållsplan tas fram för samtliga anläggningar i samband med projekteringen.  
 
Företag eller annan organisation som anordnar aktiviteter och erbjuder övernattningsställen 
har ett ansvar för att informera kunder och deltagare om vett och etikett i kultur- och 
naturmiljöerna. Det innebär att inte slösa på eller förorena vatten, inte vara ovarsam med eld, 
inte lämna skräp och avfall efter sig, inte störa häckande fåglar etc. Det ska vara 
verksamhetsutövarens ansvar att återställa de områden som besökare eventuellt förstör i 
samband med organiserade aktiviteter, om man inte lyckas identifiera ”marodören” förstås.  
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Kostnader och finansiering 
Kostnader 
Kostnaderna för kaj och hamnanläggning, vågbrytare och andra infrastrukturella satsningar är 
naturligtvis omöjligt att beräkna om man inte bestämt hur de ska se ut. Ändå vågar sig 
förstudien på en uppskattning som bygger på erfarenheter från andra förstudier och projekt, 
byggkunskaper och sunt förnuft. Syftet är att ge en fingervisning om vilka investeringsnivåer 
en satsning på besöksnäringen efter kusten kan landa på.  
   
Investering / aktivitet  Kostnad SEK 
Hamnanläggning Löran inkl. projektering och MKB 13 000 000 
Hamnanläggning Sanna inkl. projektering och MKB 8 000 000 
Vågbrytare, muddring av hamnbassäng Norrhamn inkl 
projektering och MKB. OBS angöringsmöjlighet ej inräknad.  

  2 800 000 

Nya vägar och parkeringsplats i Löran 1 000 000 
Enkelt vandrarhem i Sanna för 20-25 bäddar   1 500 000 
Servicehus i Sanna, borrning av vatten och vattenledning      900 000 
Mulltoa Brämön, 6st 300 000 
Övernattningsstugor 4st, varav två i naturreservatet 1 000 000 
Restaurering av lador i Norrhamn till gästhus för uthyrning av 
fastighetsägaren 

300 000 

Information, skyltar, marknadsföringsmaterial och 
presentationsmaterial för lotsmuseet etc. 

     400 000 

Servicehus i Löran 600 000 
Fiskarmuseum i isboden i Löran    500 000 
Projektledning för genomförande av infrastrukturprojekt 2 000 000 
Diverse anpassningar för funktionshindrade samt spångar och 
märkning av stigar  

300 000 

Övrigt oförutsett 1 000 000 
Summa investeringar 33 600 000 

  
 
 
 

Finansiering 
Det är efter en överenskommelse med Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland,  
Statens Fastighetsverk, näringsidkare i området och Den gemensamma hamnkommittén som 
förstudien har genomförts. Intentionen från de offentliga parterna har varit att ta reda på om 
det är möjligt att tillgängliggöra Löran och Brämön som en resurs för besöksnäringens 
utveckling och få en bild av vilka insatser som krävs för det. De har samtliga ett uppdrag som 
myndigheter att skydda natur- och kulturmiljöer för kommande generationer och skapa 
förutsättningar för tillväxt där det är möjligt.  
 
Förstudien visar att det är både möjligt och önskvärt att satsa 33,6 miljoner kr för att låta fler 
människor ta del av de storslagna miljöerna på Brämön och i Löran och ge besöksnäringen en 
skjuts framåt. För boende och fritidshusägare är det dessutom nödvändigt att en satsning på 
båtplatser görs.  
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Förstudiekonsulternas föreslår  
x en projektering av hamn, kaj, vågbrytare, vägar och parkeringsplatse med 

miljökonsekvensbeskrivningar i samråd med boende, fastighetsägare, förvaltare, 
antikvarisk expertis och andra intressenter  

x ett genomförande i ett sammanhållet projekt. Sundsvalls kommun är den naturliga 
projektägaren eftersom det handlar om landsbygdsutveckling i kommunen.  

x att finansieringen fördelas på kommunen, Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk, 
Landsbygdsmedel och Landstinget (som har ett uppdrag för regional utveckling) med stöd 
av strukturfondsmedel från EU: s regionala fond i kommande programperiod. Privata 
medel kan tillföras genom exempelvis Allmänna arvsfonden eller Sparbanksstiftelsen. 

x att även förankra ett genomförandeprojekt med andra myndigheter och organisationer för 
att rekrytera kompletterande finansiärer som exempelvis Naturvårdsverket, Sjöfartsverket 
och Trafikverket 

 
Det krävs beslut i laga ordning från respektive finansiär utifrån vilka tillgängliga medel som 
respektive myndighet och privata finansiärer kan satsa.  
 
Finansiär Finansiering kr 
Statens Fastighetsverk 3 900 000 
Länsstyrelsen, från kultur- och naturmiljöanslag, samt 
näringslivsutveckling 3 800 000 
Landsbygdsmedel 3 500 000 
Landstinget 1 100 000 
Sundsvalls kommun 4 000 000 
Strukturfonderna 16 300 000 
Privat, bl.a. Sparbanksstiftelsen och Allmänna arvsfonden 1 000 000 
 33 600 000 
 
Som jämförelse och förebild finns Örnsköldsviks infrastruktursatsning En skärgård i 
världsklass där man de senaste fyra åren satsat 64 miljoner kr. 22 miljoner har kommunen 
själv satsat, 10 miljoner kommer från andra nationella finansiärer (Länsstyrelsen, Vägverket 
Naturvårdsverket och närliggande kommuner) och resterande 32 från Strukturfonderna.  
Förutom bättre tillgänglighet till skärgården och ökad tillväxt inom besöksnäringen får Ö-viks 
kommun också ett stärkt varumärke som positiv effekt av satsningen.  
 
Kramfors och Härnösands kommuner har också kommit igång med sina skärgårdssatsningar. 
Även här är strukturfonderna största finansiär. I Kramfors kommun satsar man på renovering 
av en brygga i Häggvik och ett servicehus för båtfolk för 3 milj kr och Härnösand har ett 
projekt för Norrlandskustens bästa gästhamnar för ca 6 milj kr. De satsar bl.a. på en ny 
gästhamn vid Simhallen med en serviceanläggning och en angöringsplats på Skeppsbron. 
Båda kommunerna är också medfinansiärer i Örnsköldsviks projekt.  
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Några ord om förstudien 
 
Förstudien har genomförts under perioden 1 februari – 31 december 2012 med medel från 
Leader Mittland och privat finansiering. Den har haft en budget på 265 000 kr inklusive 
moms, som också upparbetats så när som på 476kr. Den gemensamma hamnkommittén för 
Löran, Brämön och Kalven har också lagt egen tid motsvarande 76 650 kr. Stormöten och 
särskilda arbetsmöten med hamn- respektive damkommittén har genererat ytterligare 
medfinansiering i tid motsvarande 35 000 kr.  
  
Det är Framtidsporten AB genom affärsutvecklingskonsulten Ingeli Gagner som efter 
önskemål från myndigheter och Den gemensamma hamnkommittén utfört uppdraget 
tillsammans med Lisbeth Zetterberg, Z-Consulting, båda verksamma i Sundsvalls kommun.  
 
Fakta och underlag för arbetet har hämtats in genom olika undersökningar, ett flertal 
arbetsmöten i Sundsvall och Löran med Den gemensamma hamnkommittén, två stormöten i 
juli som totalt samlade drygt 90 personer, ett informationsmöte på Norrhamn med ca 20 
deltagare. Via enkäter och telefonsamtal har synpunkter också hämtats in från berörda i 
Löran, Brämön och Kalven. Konsulterna har särskilt frågat efter kvinnornas synpunkter och 
har fått stort gensvar. Män och kvinnor kan ha ett något skiftande språk, lite olika argument 
och ser olika på möjligheter och problem. De skillnaderna har noterats och är invävda i de 
förslagna åtgärderna. Intervjuer och samtal har hållits med näringsidkare i Löran, efter 
Kustvägen på Kalven och företagare med bas i Sundsvall, Örnsköldsvik och Nordanstig.  
 
Johanna Ulfsdotter vid Sundsvalls museum har varit rådgivande vid antikvariska frågor och 
John Granbo har företrätt Länsstyrelsen i frågor om naturreservatet Brämön med Kalven. 
Båda har kommit med konstruktiva förslag för att hitta lösningar för att tillgängliggöra 
området för besökande.  
 
Vidare har samtal förts med Lennart Casteryd, förvaltaren av kronoholmen Brämön vid 
Statens Fastighetsverk, Johan Klockar Öhrnell, samhällsstrateg vid Sundsvalls kommun, 
Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande, samt Reinhold Hellgren, ordförande i 
Kultur och fritidsnämnden. Samtliga har varit mycket positiva till de förslag som presenterats. 
 
Det är alla dessa samtal och kontakter som format förstudiens slutsatser och resultat. 
Genomgående har förstudiens konsulter mötts av en mycket positiv syn på att tillgängliggöra 
kustområdet och besöksnäringens möjligheter till utveckling!  
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Bilagor 
 

x Rådgivning inom förstudie. Kulturmiljövärden. Sundsvalls Museum 
 

x Beslut bildande av Brämöns naturreservat, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län 
 

x Bremö- Norrhamn fiskeläge, lots- och fyrplats 
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VRP�ILQQD�DWW�WLOOJlQJOLJJ|UD�NXVWRPUnGHW�YLG�/|UDQ�RFK�%UlP|Q��9DG�lU�P|MOLJW�RFK�RULPOLJW�DWW�

WlQNDV�VLJ�J|UD�XWDQ�DWW�I|UULQJD�HOOHU�J|UD�VNDGD�Sn�EHILQWOLJD�NXOWXUYlUGHQ��

/|UDQ��1\�EnWKDPQ�RFK�XW|NDG�SDUNHULQJ�|YHUQDWWQLQJ���

%UlP|Q�²�1\�EnWKDPQ�YLG�6DQQD�VDPW�|YHUQDWWQLQJVP|MOLJKHWHU�L�6DQQD�RFK�1RUUKDPQ�

�

$//$0b11$�)g56876b771,1*$5����/$*67,)71,1*�2&+�.8/7859b5'(1�
�

3ODQ�RFK�%\JJODJHQ������������

$�RPUnGH�6XQGVYDOOV�.RPPXQV�.XOWXUPLOM|LQYHQWHULQJ���

%U|P|Q��1RUUKDPQ��9LNHQ��6DQQD��RFK�/|UXGGHQ��lU�RFNVn�NODVVDW�VRP�$�RPUnGH�L�NRPPXQHQV�

.XOWXUPLOM|LQYHQWHULQJ�YLONHW�LQQHElU���µ0LOM|�HOOHU�HQVWDND�E\JJQDGHU��GlU�E\JJQDGHUQDV�HQVNLOGD�

YlUGHQ�EHG|PV�Vn�VWRUD�DWW�K|JVWD�DQWLNYDULVND�KlQV\QVWDJDQGH�lU�PRWLYHUDW�YLG�I|UlQGULQJDU�RFK�

EHE\JJHOVHNRPSOHWWHULQJDUµ�RFK�VN\GGDV�HQOLJW��3ODQ�RFK�%\JJODJHQ�JHQRP�JHQHUHOOD�RFK�

VSHFLILND�KlQV\QVWDJDQGHQ�L���������VRP�EODQG�DQQDW�VlJHU�DWW�HQ�E\JJQDG�VRP�lU�VlUVNLOW�

YlUGHIXOO�IUnQ�KLVWRULVN��NXOWXUKLVWRULVN��PLOM|PlVVLJ�HOOHU�NRQVWQlUOLJ�V\QSXQNW�InU�LQWH�I|UYDQVNDV��

YLGDUH�DWW��µXQGHUKnOOHW�VND�DQSDVVDV�WLOO�RPJLYQLQJHQV�NDUDNWlU�RFK�E\JJQDGVYHUNHWV�YlUGH�IUnQ�

KLVWRULVN��NXOWXUKLVWRULVN��PLOM|PlVVLJ�RFK�NRQVWQlUOLJ�V\QSXQNW��2P�E\JJQDGVYHUNHW�lU�VlUVNLOW�

YlUGHIXOOW�IUnQ�KLVWRULVN��NXOWXUKLVWRULVN��PLOM|PlVVLJ�HOOHU�NRQVWQlUOLJ�V\QSXQNW��VND�GHW�

XQGHUKnOODV�Vn�DWW�GH�VlUVNLOGD�YlUGHQD�EHYDUDV�µ��3%/����������NDS�������������

/|UXGGHQ�RPIDWWDV��DY�2PUnGHVEHVWlPPHOVHU���

�

.XOWXUPLQQHVODJHQ�������������,QRP�VDPPD�RPUnGH�ILQQV�lYHQ�/|UDQV�NDSHOO�VDPW�6|UKDPQ�

VRP�lU�NODVVDG�VRP�IRUQOlPQLQJ�RFK�UHVWHU�HIWHU�/|UDQV�lOGVWD�KDPQ�RFK�VN\GGDV�HQOLJW������

VDPW����/DJHQ�RP�)RUQOlPQLQJDU��/DJHQ�RP�.\UNOLJD�NXOWXUPLQQHQ��

�
/|UXGGHQ�lU�HWW�DY�RPUnGHWV�PHVW�YlOEHYDUDGH�ILVNOlJHQ�PHG�DQRU�IUnQ������WDOHW��6WRUD�YlUGHQ�

OLJJHU�L�RPUnGHWV�VWUXNWXU�RFK�NDUDNWlU�PHG�UHODWLYW�KRPRJHQ�EHE\JJHOVH�NULQJ�GHQ�JDPOD�

QDWXUKDPQHQ��+lU�XWJ|U�HOHPHQW�VRP�%RVWDG��ERG��EU\JJD�RFK�EnW�XWJ|U�HQ�YlVHQWOLJ�GHO�L�

XSSOHYHOVHQ�DY�ILVNHOlJHWV�WUDGLWLRQHOOD�EHE\JJHOVH�RFK�LQIUDVWUXNWXU��9LNWLJD�HOHPHQW�DWW�EHYDUD�

XW|YHU�E\JJQDGHUQDV�NDUDNWlU�YLONHW�NlQQHWHFNQDV�DY�GHVVD�PDWHULDO�RFK�XWI|UDQGH�RFK�UHJOHUDV�DY�
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2PUnGHVEHVWlPPHOVHUQD�lU��YlJVWUlFNQLQJDU��JLVWYDOODU��PLQGUH�JU|QRPUnGHQ�VDPW�HOHPHQW�VRP�

SnPLQQHU�RP�RPUnGHWV�XUVSUXQJOLJD�KXYXGYHUNVDPKHW�ILVNHW���

+HOD�RPUnGHW�RPIDWWDV�DY�VWUDQGVN\GGHW��0LOM|EDONHQV���H�NDS���6DPW�KDU�T�SODQ�HQOLJW�

NRPPXQHQV�RPUnGHVEHVWlPPHOVHU��

�
%UlP|Q�²�5LNVLQWUHVVHRPUnGH�I|U�.XOWXUPLOM|����0LOM|EDONHQ���������������

1RUUKDPQ�RFK�9LNHQ�Sn�%UlP|Q�LQJnU�L�ULNVLQWUHVVH�I|U�NXOWXUPLOM|YnUGHQ�PHG�PRWLYHULQJ�DWW�

ILVNHOlJHW�LGDJ�lU�HWW�DY�GH�lOGVWD�EHYDUDGH�ILVNHOlJHQD�VHGDQ�IMlUUILVNHWV�WLG�RPQlPQW�VHGDQ������

WDOHW�PHG�YlOEHYDUDG�EHE\JJHOVH��I\UYDNWDUERVWDG��I\U��/RWVVWXJD�RFK�KDPQRPUnGHW�PHG�ELEHKnOOLW�

VLQ�XUVSUXQJOLJD�NDUDNWlU��2PUnGHW�VN\GGDV�HQOLJW�0LOM|EDONHQ���H�NDSLWHO�VRP�NUlYHU�JRG�
KXVKnOOQLQJ�VDPW�VW|UVWD�KlQV\Q�WLOO�RPUnGHWV�QDWXU�RFK�NXOWXUYlUGHQ�HQOLJW������RFK������

6N|WVHO��,�RPUnGHW�JlOOHU�VW|UVWD�DQWLNYDULVND�KlQV\QVWDJDQGH�YLG�RP�HOOHU�WLOOE\JJQDG�RFK�NUlYHU�

WLOOVWnQG�IUnQ�OlQVVW\UHOVHQ��9LG�XQGHUKnOO�RFK�YnUG�DY�EHE\JJHOVHQ�KlQYLVDV�WLOO�/lQVVW\UHOVHQV�

VNULIW�µ%UHP|�1RUUKDPQ�ILVNHOlJH��/RWV��RFK�I\USODWV�.XOWXUPLOM|�DWW�YnUGD�RFK�EHYDUDµ�

1\E\JJQDWLRQ�lU�HM�DWW�UHNRPPHQGHUD�RP�DQGUD�P|MOLJKHWHU�ILQQV��

1DWXUUHVHUYDWHW�%UlP|Q�,QWLOO�2PUnGHW�OLJJHU�%UlP|Q�1DWXUUHVHUYDW�YLONHW�VN\GGDV�HQOLJW�

0LOM|EDONHQ��6N|WVHOSODQ�RFK�VN\GGVI|UHVNULIWHU�JlOOHU�I|U�RPUnGHW���

2PIDWWDV�lYHQ�DY�3%/�HQOLJW�EHVNULYQLQJ�RYDQQlPQGD�NXOWXUPLOM|LQYHQWHULQJ���

�
�

�
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1<77�+$01205c'(�/g58''(1�
�

'HW�ILQQV�|QVNHPnO�DWW�XWYHFNOD�RPUnGHW�I|U�EHV|NVQlULQJHQ�VDPW�DWW�NRSSOD�VDPPDQ�RPUnGHW�

PHG�%UlP|Q��YLONHW�VNDSDU�EHKRY�DY�IOHU�EnWSODWVHU��FD����VW���)OHUD�RPUnGHQ�KDU�XWSHNDWV���

�

�
�
$QWLNYDULVN�UHIOHNWLRQ�
'H�IHP�DOWHUQDWLYHQ�VRP�SUHVHQWHUDWV�Sn�Q\�KDPQ�DY�GHQQD�VWRUOHN�SnYHUNDU�NXOWXUPLOM|Q�L�

RPUnGHW�EHW\GOLJW��(Q�KDPQ�DY�GHQQD�VnGDQ�VWRUOHN�PHG����SODWVHU��lU�VYnUW�DWW�LQWHJUHUD�L�

RPUnGHW�XWDQ�DWW�GHQ�µWDU�|YHUµ�RFK�SnYHUNDU�RPUnGHWV�JHQXLQD�NDUDNWlU�QHJDWLYW��6NXOOH�IOHUD�

DOWHUQDWLY�Sn�VWRUOHN�SUHVHQWHUDV�NDQ�I|UKnOODQGHQD�I|UlQGUDV��'HWWD�XWOnWDQGH�lU�XWLIUnQ�GHWWD�

I|UVODJ�RP����SODWVHU����

$OOD�DOWHUQDWLY�KDU�VLQD�I|U�RFK�QDFNGHODU�PHQ�P\FNHW�KlQJHU�Sn�KXU�JHVWDOWQLQJ��RFK�VlUVNLOW�

VWRUOHNHQ�Sn�DQOlJJQLQJHQ�VOXWOLJHQ�EOLU�RFK�KXU�GHQ�VPlOWHU�LQ�L�PLOM|Q���7Yn�DY�GH�SUHVHQWHUDGH�

I|UVODJHQ�lU�PHU�OlPSOLJD�DWW�XWUHGD�YLGDUH�XU�NXOWXUPLOM|V\QSXQNW����

C 

D 

B A F 
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/|UDQV�ILVNHOlJH�KDU�DY�NRPPXQHQ�EHG|PV�YDUD�Vn�YlUGHIXOO�DWW�RPUnGHVEHVWlPPHOVHU�XSSUlWWDWV�

I|U�DWW�|ND�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�EHYDUDQGH�DY�GH�KLVWRULVND�VSnU�RFK�YlUGHQ�VRP�ILQQV�L�RPUnGHW��

'HW�LQQHElU�DWW�PDQ�WDJLW�VWlOOQLQJ�I|U�EHYDUDQGH�DY�GHVV�XQLND�HJHQDUW�LQRP�SODQODJW�RPUnGH�RFK�

DOOD�VW|UUH�PDUN��HOOHU�E\JJQDGVnWJlUGHU�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�GHW�RPUnGHW�SnYHUNDU�GH�

NXOWXUKLVWRULVND�YlUGHQ�QHJDWLYW�RFK�E|U�GlUI|U�XQGYLNDV��9DG�GHW�JlOOHU�SODFHULQJ�DY�Q\WW�

KDPQRPUnGHW�DY�GHQQD�VWRUOHN�lU�GHW�GlUI|U�HJHQWOLJHQ�EDUD�DOWHUQDWLY��)��VRP�PLQVW�SnYHUNDU�

ILVNHOlJHWV�HJHQDUW�RFK�VSHFLHOOD�NDUDNWlU�RFK�VNDSDU�ElVWD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�WLWWD�QlUPDUH�Sn��

$OWHUQDWLY�&�lU�RFNVn�HWW�VnGDQW�RPUnGH��PHQ�RP�GHW�JnU�DWW�LQWHJUHUD�HQ�Vn�VWRU�KDPQ�RP����

SODWVHU�Sn�HWW�VPDNIXOOW�VlWW�E|U�XWUHGDV�YLGDUH��

�

gYULJD�DOWHUQDWLY�OLJJHU�LQRP�SODQODJW�RPUnGH��$�RFK�%��HOOHU�L�GLUHNW�SnYHUNDQ�Sn�

IRUQOlPQLQJVRPUnGH��'����$OWHUQDWLY�&�RFK�)�KDU�RFNVn�ElVWD�I|UXWVlWWQLQJDUQD�I|U�DWW�O|VD�IUnJDQ�

JlOODQGH�SDUNHULQJ�VDPW�DQVOXWQLQJVYlJ�WLOO�KDPQRPUnGHW�XWDQ�GLUHNW�SnYHUNDQ�Sn�QlUOLJJDQGH�

EHE\JJHOVH�RFK�QlUERHQGH����

�

¾ 6W|UVWD�YDUVDPKHWVNUDY�JlOOHU�DYVHWW�SODFHULQJ��XWI|UDQGH�HOOHU�JHVWDOWQLQJ�I|U�Q\D�

YlJVWUlFNQLQJDU��KDPQ��HOOHU�EHE\JJHOVH�L�/|UDQ�HQOLJW�JlOODQGH�ODJVWLIWQLQJ��6WRU�KlQV\Q�

RFK�YDUVDPKHW�PnVWH�WDV�JlOODQGH�XWIRUPQLQJ�JHVWDOWQLQJ�RFK�SODFHULQJ�DY�Q\�KDPQ�I|U�

DWW�LQWHJUHUDV�RFK�DQSDVVDV�WLOO�QlUOLJJDQGH�T�SODQ��ILVNHOlJH�RFK�IRUQOlPQLQJDU���

�

�

�
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$QWLNYDULVNW�UHVRQHPDQJ�I|U�DOWHUQDWLY�$��%��&��'�RFK�)��
�

�
�

'�2PUnGHW�VWUD[�QRUU�RP�lOGVWD�KDPQHQ�6|UKDPQ��
�

$QWLNYDULVND�YlUGHQ�/lQJVW�V|GHUXW�OLJJHU�LQORSSHW�I|U�/|UDQV�DOOUD�WLGLJDVWH�KDPQ��2PUnGHW�

OLJJHU�Sn�IRUQOlPQLQJVRPUnGHW�6|UKDPQ�RFK�L�QlUKHWHQ�DY�E\JJQDGVPLQQH�/|UDQV�NDSHOO��+lU�

ILQQV�RFNVn�lOGUH�YlJVWUlFNQLQJ�PRW�7HOHIRQYLNHQ��9LG�HYHQWXHOO�I|UlQGULQJ�DY�RPUnGHW�E|U�

H[WUHP�YDUVDPKHW�DQSDVVQLQJ�UnGD�JHQWHPRW�JlOODQGH�ODJVWLIWQLQJ���

�

¾ 2PUnGHW�lU�DYVNLOW�IUnQ�GDJHQV�ILVNHOlJHU�RFK�XWJ|U�HQ�YDFNHU�KLVWRULVN�SODWV�RFK�lU�HM�

OlPSOLJ�DWW�H[SORDWHUD��
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�
�
&�2PUnGHW�PHOODQ�ILVNHKDPQD�RFK�6|UKDPQ��
�

¾ 2PUnGHW�OLJJHU�L�HQ�NRUULGRU�PHOODQ�EHE\JJHOVH�RFK�NXOWXUOlPQLQJDU�RFK�lU�HWW�DY�GH�

DOWHUQDWLY�VRP�J|U�PLQVW�SnYHUNDQ�Sn�NXOWXUPLOM|Q�SODQODJW�RPUnGH�UHJOHUDW�DY�

RPUnGHVEHVWlPPHOVHU��cYHUNDQ�Sn�EHILQWOLJ�YlJ�I|UEL�NDSHOO�E|U�HM�VNH��PHQ�Q\�PLQGUH�

YlJVWUlFNQLQJ��OLND�EHILQWOLJ��NDQ�GUDV�XSS�JHQRP�VNRJHQ�PRW�VWRUD�YlJHQ��PHOODQ�.DSHOO�

RFK�IRUQOlPQLQJ�XWDQ�DWW�J|UD�nYHUNDQ�HOOHU�VNDGD�QlUOLJJDQGH�NXOWXUPLOM|��3DUNHULQJ�E|U�L�

Vn�IDOO�OLJJD�DYVNLOW�IUnQ�NDSHOO�RFK�IRUQOlPQLQJ�HQ�ELW�V\GYlVW�RP�NDSHOOHW���

�

¾ 2P�KDPQHQ�I|UOlJJV�L�VWUDQGNDQWHQ�HQ�ELW�XSS��LQWHJUHUDV�GHQ�L�Yl[WOLJKHW�RFK�GHODU�DY�

VWUDQGOLQMHQ�NDQ�ELEHKnOODV��6WRUOHNHQ�Sn�KDPQHQ�E|U�DQSDVVDV�HIWHU�YDG�RPUnGHW�KDU�I|U�

I|UXWVlWWQLQJDU�RFK�VWRU�KlQV\Q�RFK�YDUVDPKHW�E|U�YLVDV�WLOO�QlUOLJJDQGH�EHE\JJHOVH�RFK�

WRPWHU��
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�
�
%�2PUnGHW�VWUD[�V|GHU�RP�QXYDUDQGH�KDPQ��
2PUnGHW�OLJJHU�LQRP�T�²SODQ�RFK�UHJOHUDV�HQOLJW�RPUnGHVEHVWlPPHOVHU�VDPW�DQJUlQVDU�WLOO��

/|UDQV�NDSHOO�VDPW�6|UKDPQ�VRP�lU�NODVVDG�VRP�IRUQOlPQLQJ��+lU�ILQQV�RFNVn�WlW�EHE\JJHOVH��

EHYDUDG�JLVWYDOO��lOGUH�YlJVWUlFNQLQJ�RFK�SLU�PRW�QXYDUDQGH�KDPQ��'HVVD�YlUGHQ�lU�EHW\GHOVHIXOOD�

RFK�P\FNHW�YLNWLJD�DWW�EHYDUD�XW|YHU�EHE\JJHOVHQ�VRP�UHJOHUDV�DY�RPUnGHVEHVWlPPHOVHUQD��

.XOWXUYlUGHQD�PHOODQ�EHILQWOLJ�YlJVWUlFNQLQJ��PRW�NDSHOOHW��RFK�VWUDQGNDQW�EHG|PV�YDUD�P\FNHW�

VYnUD�DWW�EHYDUD�RP�I|UHVODJHQ�KDPQ�VNXOOH�SODFHUDV�L�RPUnGHW��

�

¾ 1\�KDPQ�lU�LQWH�DWW�UHNRPPHQGHUD�L�Vn�QlUD�DQVOXWQLQJ�WLOO�EHE\JJHOVH�HOOHU�T�SODQ�RFK�

ILVNHOlJHWV�JHQXLQD�NDUDNWlU���

�

�

�

�
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�
�

$�2PUnGHW�XWDQI|U�QXYDUDQGH�QRUUD�SLUHQ��LQWLOO�5HVWDXUDQJ�/|UXGGHQ��
2PUnGHW�OLJJHU�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�lOGUH�KDPQHQ��GHVV�EHE\JJHOVH�RFK�EHYDUDGH�JLVWYDOODU�DY�

K|JVWD�DQWLNYDULVND�EHW\GHOVH��9LNWLJW�I|U�RPUnGHW�lU�lYHQ�VWUDQGUHPVD�RFK�NRQWDNW�PHG�KDYHW���

/LJJHU�LQRP�T�²SODQ�RFK�UHJOHUDV�HQOLJW�RPUnGHVEHVWlPPHOVHU���

�

¾ 1\�KDPQ�DY�GHQQD�VWRUOHN�L�RPUnGHW�VNXOOH�LQQHElUD�VWRUD�I|UlQGULQJDU�Sn�GHW�

NXOWXUODQGVNDSHW�VRP�RPUnGHVEHVWlPPHOVHUQD�DYVHU�DWW�VN\GGD��2PUnGHW�VNXOOH�

NRPSOHWWHUDV�PHG�DWW�Q\WW�HOHPHQW��HQ�µ\WWUH�VW|UUH�KDPQµ�VRP�LQWH�K|U�KHPPD�L�GHQ�

lOGUH�EHYDUDGH�ILVNHOlJHWV�JHQXLQD�NDUDNWlU�����
�

¾ (Q�DQOlJJQLQJ�DY�PLQGUH�NDUDNWlU�OLWH�PHU�QRUUXW�VNXOOH�LQWH�SnYHUND�GH�VN\GGDGH�

NXOWXUKLVWRULVND�YlUGHQ�L�VDPPD�XWVWUlFNQLQJ�����

�
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�
$OWHUQDWLY�)�
6WUD[��QRUU�RP�DOWHUQDWLY�$��GLUHNW�|VWHU�RP�U|NHULHW����

�

¾ 2PUnGHW�OLJJHU�XWDQI|U�Sn�JUlQVHQ�WLOO�T�SODQ�RFK�QnJRW�LQWH�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�

VN\GGDG�EHE\JJHOVH�YLONHW�J|U�DWW�GHW�LQWH�SnYHUNDU�LQWH�ILVNHOlJHWV�HJHQDUW�RFK�EHYDUDGH�

NDUDNWlU�L�VDPPD�XWVWUlFNQLQJ�VRP�DOWHUQDWLY�$�RFK�%��RFK�J|U�GHWWD�DOWHUQDWLY�lU�GHW��

PHVW�OlPSDGH�I|U�HQ�OlJJQLQJ�L�GHQQD�VWRUOHN���

�

¾ 8WU\PPH�I|U�SDUNHULQJ�LQWLOO�LQRP�VWUDQGVN\GGHW�E|U�EHJUlQVDV��3DUNHULQJVSODWVHU�E|U�

NRQFHQWUHUDV�WLOO�EHILQWOLJ�SDUNHULQJ�RFK�XW|NDV�L�VNRJVRPUnGHW�PRW�YlVWHU��1lUPDUH�

XQGHUV|NQLQJ�DY�VNRJVPDUNHQ��I|U�DWW�XWHVOXWD�IRUQOlPQLQJDU��E|U�J|UDV�LQQDQ�EHVOXW�WDV��

*lOOHU�lYHQ�HYHQWXHOO�Q\�SDUNHULQJVSODWV�L�DQQDW�VNRJVRPUnGH��

�
'RNXPHQWDWLRQ�
,�VDPEDQG�PHG�HQ�VW|UUH�VDWVQLQJ�DWW�|ND�EHV|NVQlULQJHQ�VNXOOH�HQ�NXOWXUKLVWRULVN�

GRNXPHQWDWLRQ�DY�RPUnGHW�J|UDV�PHG�KLVWRULVN��ELOGHU�RFK�LQWHUYMXHU�VRP�VHGDQ�VDPPDQVWlOOV�L�

HQ�WXULVWEURVFK\U�I|U�/|UDQ�RFK�%UlP|Q���

�
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g9(51$771,1*�%5b0g1���1<�+$01�6$11$��
�
$QWLNYDULVN�UHIOHNWLRQ���
,QRP�ULNVLQWUHVVHRPUnGH�1RUUKDPQ�9LNHQ�VDPW�/|UXGGHQ�YLOO�PDQ�WLWWD�Sn�I|UXWVlWWQLQJDUQD�I|U�

|YHUQDWWQLQJ�I|U�EHV|NDUH��OLNDVn�YLG�I�G�ORWVKDPQHQ�YLG�6DQQD��2PUnGHW�Sn�%UlP|Q�EHVLWWHU�

K|JD�NXOWXUKLVWRULVND�YlUGHQ�RFK�DQJUlQVDU�WLOO�1DWXUUHVHUYDW����

�

¾ $QWLNYDULVN�UnGJLYQLQJ��E|U�VNH�Sn�SODWV�Sn�1RUUKDPQ�RFK�6DQQD�LQI|U�IRUWVDWW�

SURMHNWHULQJ���

¾ ,QRP�ULNVLQWUHVVHRPUnGHW�1RUUKDPQ�HOOHU�SODQODJW�RPUnGH�L�/|UDQV�ILVNHOlJH�E|U�LQJD�Q\D�

E\JJQDGHU�XSSI|UDV��0|MOLJKHW�I|U�|YHUQDWWQLQJ�E|U�VNH�L�EHILQWOLJ�EHE\JJHOVH���

¾ )|U�HYHQWXHOO�DQSDVVQLQJ�DY�E\JJQDGHU�LQRP�1RUUKDPQ��9LNHQ�RFK�6DQQD�JlOOHU�

UnGJLYQLQJ�HQOLJW�OlQVVW\UHOVHQ��%5(0g�1255+$01�),6.(/b*(��/276�2&+�

)<53/$76�.XOWXUPLOM|�DWW�YnUGD�RFK�EHYDUD����

¾ 9LG�HYHQWXHOO�XSSUXVWQLQJ�E|U�GHWDOMHUDW�nWJlUGVSURJUDP�XSSUlWWDV�DY�DUNLWHNW�HOOHU�

DQWLNYDULH�VRP�JRGNlQQV�DY�/lQVVW\UHOVHQ��(YHQWXHOO�Q\E\JJQDWLRQHU�RFK�XWIRUPDV�L�

VDPDUEHWH�PHG�DUNLWHNW�RFK�LQWHJUHUDV��L�NXOWXUODQGVNDSHW�Sn�HWW�VPDNIXOOW�VlWW��$UEHWHW�

E|U�I|OMDV�DY�DQWLNYDULVN�VDNNXQQLJ�JRGNlQG�DY�OlQVVW\UHOVHQ�L�VDPEDQG�PHG�HYHQWXHOO�

UHVWDXUHULQJ�DY�|YULJ�EHE\JJHOVH����

¾ 5HIHUHQV��5HVWDXUHULQJ�DY�VHPHVWHUVWXJRU�6DQGYLNHQV�.XOWXUUHVHUYDW�8OY|Q��bJDUH�6)9��

I|UYDOWDUH�/HQQDUW�&DVWHU\G��$QWLNYDULH�-RKDQQD�8OIVGRWWHU��$QWLNYDULVN�6OXWUDSSRUW�

%\JJNXOWXU�0LWWNRQVXOW�������������

�
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6$00$1)$771,1*�

(Q�XWYHFNOLQJ�DY�/|UDQ�RFK�%UlP|Q�I|U�EHV|NVQlULQJHQ�VW|GV�WLOO�HWW�KXQGUD�SURFHQW�DY�

NXOWXUPLOM|YnUGHQ��(Q�GHO�DY�PLOM|HUQD�YlUGH�OLJJHU�L�DWW�GH�EOLU�WLOOJlQJOLJD�I|U�PHGERUJDUH�RFK�

WXULVWHU�L�NRPPXQHQ��9DG�GHW�JlOOHU�|YHUQDWWQLQJVP|MOLJKHWHU�Sn�/|UDQ�RFK�%UlP|Q�lU�GHW�ElVWD�

DOWHUQDWLYHW�DWW�VH�YLOND�P|MOLJKHWHU�VRP�ILQQV�L�UHGDQ�EHILQWOLJ�EHE\JJHOVH��2P�Q\�EHE\JJHOVH�VNDOO�

XSSI|UDV�PnVWH�GHW�VNH�PHG�VWRU�YDUVDPKHW�L�DWW�LQWHJUHUDV�VPDNIXOOW�L�PLOM|Q���9DG�GHW�JlOOHU�Q\�

KDPQ�Sn�6DQQD�P|WHU�GHW�LQJD�KLQGHU��Gn�UHGDQ�EHILQWOLJ�ILQQV�Sn�SODWV��1\�KDPQ�Sn�/|UDQ�L�

GHQQD�VWRUOHN�VNDSDU�GlUHPRW�VW|UUH�EHN\PPHU�RP�YL�VND�WD�KlQV\Q�WLOO�VN\GGDG�NXOWXUPLOM|��

$OWHUQDWLY�)�lU�Gn�DWW�I|UHGUD��PHQ�DQGUD�P|MOLJKHWHU�NDQ�|SSQDV�RP�PDQ�YlOMHU�DWW�lYHQ�

XQGHUV|ND�P|MOLJKHWHQ�I|U�HWW�PLQGUH�KDPQDOWHUQDWLY���

�

9LNWLJW�DWW�EHDNWD�lU�DWW�VOXWJLOWLJW�EHVOXW�RFK�VWlOOQLQJVWDJDQGH�lYHQ�I|U�GH�NXOWXUKLVWRULVND�

YlUGHQD��NUlYHU�VDPUnG�PHG�ERHQGH�L�RPUnGHW��QDWXUYlUGHQ�RFK�WHNQLVND�P|MOLJKHWHU��

0lQQLVNRUQD�Sn�SODWVHQ�lU�GH�VRP�VNDSDU�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�YLVD�RFK�EHYDUD�YnUW�NXOWXUDUY���

�

-RKDQQD�8OIVGRWWHU�$QWLNYDULH�6XQGVYDOOV�0XVHXP���

�

�
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gYHUVLNWVSODQ�
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%LODJD�/DJVWLIWQLQJ�
�
5LNVLQWUHVVH�I|U�.XOWXUPLOM|�

�
0LOM|EDONHQV���H�NDSLWHO��
�

����0DUN��RFK�YDWWHQRPUnGHQ�VNDOO�DQYlQGDV�I|U�GHW�HOOHU�GH�lQGDPnO�I|U�YLOND�RPUnGHQD�lU�PHVW�

OlPSDGH�PHG�KlQV\Q�WLOO�EHVNDIIHQKHW�RFK�OlJH�VDPW�I|UHOLJJDQGH�EHKRY��)|UHWUlGH�VNDOO�

JHV�VnGDQ�DQYlQGQLQJ�VRP�PHGI|U�HQ�IUnQ�DOOPlQ�V\QSXQNW�JRG�

KXVKnOOQLQJ���

�

����6WRUD�PDUN��RFK�YDWWHQRPUnGHQ�VRP�LQWH�DOOV�HOOHU�HQGDVW�

REHW\GOLJW�lU�SnYHUNDGH�DY�H[SORDWHULQJVI|UHWDJ�HOOHU�DQGUD�

LQJUHSS�L�PLOM|Q�VNDOO�Vn�OnQJW�P|MOLJW�VN\GGDV�PRW�nWJlUGHU�

VRP�NDQ�SnWDJOLJW�SnYHUND�RPUnGHQDV�NDUDNWlU���

�

����0DUN��RFK�YDWWHQRPUnGHQ�VDPW�I\VLVN�PLOM|�L�|YULJW�VRP�KDU�

EHW\GHOVH�IUnQ�DOOPlQ�V\QSXQNW�Sn�JUXQG�DY�GHUDV�QDWXUYlUGHQ�

HOOHU�NXOWXUYlUGHQ�HOOHU�PHG�KlQV\Q�WLOO�IULOXIWVOLYHW�VNDOO�Vn�

OnQJW�P|MOLJW�VN\GGDV�PRW�nWJlUGHU�VRP�NDQ�SnWDJOLJW�VNDGD�

QDWXU��HOOHU�NXOWXUPLOM|Q��

�

3%/����������

.DS����

)|UEXG�PRW�I|UYDQVNQLQJ�
�����(Q�E\JJQDG�VRP�lU�VlUVNLOW�YlUGHIXOO�IUnQ�KLVWRULVN��NXOWXUKLVWRULVN��PLOM|PlVVLJ�HOOHU�

NRQVWQlUOLJ�V\QSXQNW�InU�LQWH�I|UYDQVNDV��
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���)|UVWD�VW\FNHW�VND�WLOOlPSDV�RFNVn�Sn��

���DQOlJJQLQJDU�VRP�lU�E\JJORYVSOLNWLJD�HQOLJW�I|UHVNULIWHU�VRP�KDU�PHGGHODWV�PHG�VW|G�DY����NDS��

�����

���WRPWHU�L�GH�DYVHHQGHQ�VRP�RPIDWWDV�DY�VN\GGVEHVWlPPHOVHU�L�HQ�GHWDOMSODQ�HOOHU�L�

RPUnGHVEHVWlPPHOVHU��

���DOOPlQQD�SODWVHU��RFK�

���EHE\JJHOVHRPUnGHQ��

8QGHUKnOO�RFK�YDUVDPKHW��

�����(WW�E\JJQDGVYHUN�VND�KnOODV�L�YnUGDW�VNLFN�RFK�XQGHUKnOODV�Vn�DWW�GHVV�XWIRUPQLQJ�RFK�GH�

WHNQLVND�HJHQVNDSHU�VRP�DYVHV�L�����L�KXYXGVDN�EHYDUDV��8QGHUKnOOHW�VND�DQSDVVDV�WLOO�

RPJLYQLQJHQV�NDUDNWlU�RFK�E\JJQDGVYHUNHWV�YlUGH�IUnQ�KLVWRULVN��NXOWXUKLVWRULVN��PLOM|PlVVLJ�RFK�

NRQVWQlUOLJ�V\QSXQNW��

���2P�E\JJQDGVYHUNHW�lU�VlUVNLOW�YlUGHIXOOW�IUnQ�KLVWRULVN��NXOWXUKLVWRULVN��PLOM|PlVVLJ�HOOHU�

NRQVWQlUOLJ�V\QSXQNW��VND�GHW�XQGHUKnOODV�Vn�DWW�GH�VlUVNLOGD�YlUGHQD�EHYDUDV��

���(Q�DQRUGQLQJ�I|U�HWW�V\IWH�VRP�DYVHV�L�����I|UVWD�VW\FNHW��²�����HOOHU����VND�KnOODV�L�VnGDQW�VNLFN�

DWW�GHQ�DOOWLG�I\OOHU�VLWW�lQGDPnO��/DJ�������������

bQGUDG������������JP�6)6��������� ��

�����(Q�WRPW�VND�KnOODV�L�YnUGDW�VNLFN�RFK�VN|WDV�Vn�DWW�ULVNHQ�I|U�RO\FNVIDOO�EHJUlQVDV�RFK�

EHW\GDQGH�ROlJHQKHWHU�I|U�RPJLYQLQJHQ�RFK�I|U�WUDILNHQ�LQWH�XSSNRPPHU��

���2P�GHW�Sn�WRPWHQ�ILQQV�HQ�DQRUGQLQJ�VRP�lU�DYVHGG�DWW�XSSI\OOD�NUDYHQ�L������VND�GHQ�L�VNlOLJ�

XWVWUlFNQLQJ�KnOODV�L�VnGDQW�VNLFN�DWW�GHQ�I\OOHU�VLWW�lQGDPnO��/HNSODWVHU�RFK�IDVWD�DQRUGQLQJDU�Sn�

OHNSODWVHU�VND�XQGHUKnOODV�Vn�DWW�ULVNHQ�I|U�RO\FNVIDOO�EHJUlQVDV��

���%\JJQDGVQlPQGHQ�InU�EHVOXWD�DWW�GHW�VND�SODQWHUDV�Sn�WRPWHQ�RFK�DWW�EHILQWOLJ�Yl[WOLJKHW�Sn�

WRPWHQ�VND�EHYDUDV��RP�GHW�EHK|YV�I|U�DWW�XSSI\OOD�NUDYHQ�L�I|UVWD�VW\FNHW��

�����'HW�VRP�JlOOHU�L�IUnJD�RP�YnUG�RFK�VN|WVHO�DY�HQ�WRPW�HQOLJW������VND�L�VNlOLJ�XWVWUlFNQLQJ�

RFNVn�WLOOlPSDV�Sn�DOOPlQQD�SODWVHU�RFK�Sn�RPUnGHQ�I|U�DQGUD�DQOlJJQLQJDU�lQ�E\JJQDGHU��

�����bQGULQJ�DY�HQ�E\JJQDG�RFK�IO\WWQLQJ�DY�HQ�E\JJQDG�VND�XWI|UDV�YDUVDPW�Vn�DWW�PDQ�WDU�

KlQV\Q�WLOO�E\JJQDGHQV�NDUDNWlUVGUDJ�RFK�WDU�WLOO�YDUD�E\JJQDGHQV�WHNQLVND��KLVWRULVND��

NXOWXUKLVWRULVND��PLOM|PlVVLJD�RFK�NRQVWQlUOLJD�YlUGHQ��

�

�
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