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Inledning

Bakgrund
Sedan den 1 juli 2009 innehåller miljöbalken nya regler 
om strandskydd. Det innebär att kommuner från och 
med 1 februari 2010 får använda det särskilda skälet 
landsbygdsutveckling (7 kap. 18 d § miljöbalken) vid 
strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd. 

Syftet med reglerna är att öka det lokala och 
regionala inflytandet över strandskyddet. Den nya 
strandskyddslagstiftningen gör det möjligt att peka ut 
lämpliga områden där en byggnad eller anläggning kan 
bidra till landsbygdens utveckling. Dessa områden, så 
kallade LIS-områden, ska pekas ut i en översiktsplan eller 
som ett tematiskt tillägg till en översiktsplan. 

Planens syfte
Denna utredning är en bilaga till Karlshamns kommuns 
översiktsplan och har till syfte att avgränsa områden 
för utvecklingsåtgärder i strandnära lägen. Tanken är 
att här ge en översiktlig bild av möjligheterna att bygga 
vid stränder i kommunen för att långsiktigt stimulera 
den lokala utvecklingen i områden som har god tillgång 
till fria strandområden. Sådana områden måste också 
stämma med de kriterier som kommunen satt upp och 
ha förutsättningar för att viss byggnation kan ske utan att 
strandskyddets syften åsidosätts.

Genom en särskild översiktsplanering för strandskydd kan 
kommunen alltså förklara var man anser att byggnation 
i strandnära lägen är lämpligt. Inom de områden som 
kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som LIS 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)-områden finns 
utökade möjligheter till dispens. Planen är inte juridiskt 
bindande men den ska vara en vägledning för kommunen 
vid bland annat detaljplanering och bygglovgivning samt 
vid dispenser från/upphävande av strandskyddet.

Process och 
miljöbedömning
Som en del av Karlshamns kommuns översiktplan, har 
LIS-utredningen tagits fram enligt plan- och bygglagens 
regler för översiktliga planeringsunderlag. Det innebär 
att planförslaget kommuniceras med såväl allmänhet 

som berörda myndigheter två gånger, i samråd och 
granskning. På så vis får alla medborgare möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget och därigenom vara 
delaktiga och påverka planprocessen. Enligt miljöbalken 
6 kap ska en miljöbedömning upprättas för de planer 
vars genomförande innebär påtagliga miljökonsekvenser. 
Miljöbedömningen avseende LIS samordnas med 
översiktsplanen i övrigt.  

Arbetet med att ta fram LIS-planen har framförallt utgått 
från ett antal kriterier (se kap 4). Grundläggande för 
bedömningen har varit en avvägning mellan samhälls- och 
markanvändningsintressen, natur- och kulturvärden samt 
inte minst påverkan på strandskyddet.

Områden
Karlshamns kommun har 203 sjöar större än en hektar och 
berörs i huvudsak av två vattensystem: Mörrumsån och 
Mieån som sträcker sig från Smålandsgränsen ner till havet. 
De många sjöarna och vattendragen har stor betydelse för 
olika aktiviteter, till exempel fiske och friluftsliv. Långasjön 
i Mieåns sjösystem är kommunens dricksvattentäkt.  Det 
finns många stränder i kommunen och avsikten med 
planen är naturligtvis inte att alla ska kunna bebyggas. Det 
handlar istället om att peka ut lämpliga platser och att 
sträva efter hållbarhet i planeringen. Den avgränsning av 
områden som redovisas här, utesluter inte heller områden 
för landsbygdsutveckling i andra icke strandnära lägen 
inom kommunen. 

I Karlshamns kommun har 6 områden studerats och 
avgränsats. Dessa områden har bedömts utifrån olika 
förutsättningar och redovisas vidare i kapitel 6. Det 
rör sig om sjöar och vattendrag  i Halasjöbygden, längs 
Blekingeleden, i Ringamålatrakten samt i närheten av 
Svängsta, Hällaryd och Åryd. 

Övriga ställningstaganden
Kommunen använder sig av handboken Strandskydd – en 
vägledning för planering och prövning (Naturvårdsverket 
och Boverket, februari 2012) i ärenden som rör 
strandskydd. Denna utredning berör i övrigt inte själva 
handläggningen av strandskyddsärenden utan syftar 
enbart till att redovisa kommunens syn på lämpliga LIS-
områden.
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1. Strandskyddsregler

Vad är strandskydd?
Redan på 1940-talet började man förstå att tillgänglig- 
heten till våra stränder höll på att äventyras på grund  
av bebyggelse nära vattnet, särskilt i närheten av 
tätorterna. År 1950 tillkom en provisorisk strandlag, 
som sedan följdes av 1952 års strandlag. Den i sin tur 
ersattes 1964 av Naturvårdslagen som 1975 ändrades 
för att ytterligare skärpa strandskyddet. Då infördes 
ett generellt förbud mot att bebygga stränderna vid 
både kusten och i inlandet, kopplat till en möjlighet att 
ansöka om dispens från förbudet. Genom en ändring i 
naturvårdslagen 1994 utvidgades strandskyddets syfte 
till att också ge skydd för växt- och djurlivet. 2009 kom 
så en ny lagstiftning som möjliggör ett differentierat 
strandskydd.

Strandområden är ofta attraktiva. Många människor 
söker sig till stränderna som ger goda möjligheter till 
naturupplevelser, rekreation och friluftsliv.  Syftet med 
strandskyddet är att långsiktigt trygga att människor 
har tillgång till strandområden genom allemansrätten. 
Dessutom ska strandskyddet värna och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett 
liknande sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller vare 

sig området är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott 
om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka 
naturtyper eller arter som finns i området. Naturen 
behöver inte heller vara extra skyddsvärd för att 
bestämmelserna ska gälla.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100 
meter på båda sidor om strandlinjen och gäller vid såväl 
kusten som vid sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen 
kan under vissa förutsättningar utöka det upp till 300 
meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets 
syften. Länsstyrelsen kan också upphäva strandskyddet. I 
Karlshamns kommun har inga sjöar utökat strandskydd. 

Strandskyddsregler
Det krävs dispens, det vill säga ett undantag från förbudet 
i strandskyddsbestämmelserna, för att bygga, gräva, 
anlägga eller på annat satt påverka ett område med 
strandskydd. För att få dispens från strandskyddet krävs 
enligt lagen, dels ett särskilt skäl, dels att syftet med 
strandskyddet inte påverkas negativt (miljöbalken 7 kap 
15 §). Dispens krävs till exempel för att bygga ett förråd 
eller en brygga. Även om- och tillbyggnader kräver dispens 
om åtgärden påverkar den så kallade hemfridszonen. 
Hemfridszonen är i allmänhet området närmast kring till 

Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. Länsstyrelsen kan utvidga 
strandskyddet upp till 300 meter på land och i vatten. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverketww
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exempel ett bostadshus. Där har ägaren en privat zon och 
allemansrätten gäller inte. Det går inte att generellt säga 
var gränsen för hemfridszonen går. Det varierar från plats 
till plats och hänger exempelvis samman med fastighetens 
utbredning, byggnadens placering, terrängen och graden 
av insyn.

Särskilda skäl för dispens
Lagen (miljöbalken 7 kap 18c-d § §) lyfter fram sex 
särskilda skäl som kan anges vid en ansökan om 
strandskyddsdispens. Det krävs att:

1. Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller 
tomtplatsavgränsning eller på annat sätt saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

2. Området är väl avskilt från stranden av till exempel en 
större väg eller järnväg. 

3. Området behövs för en anläggning som måste ligga 
vid vatten. 

4. Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet. 

5. Området behöver användas för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför strandskyddsområdet.  

6. Området behöver användas för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

För att dispens ska kunna beviljas får inte heller 

allmänhetens tillgång till strandområden försämras eller 
åtgärden väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och 
växtlivet. Om några särskilda skäl inte kan preciseras ska 
dispens från strandskyddet inte ges.

Förbjudna åtgärder och undantag
Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att 
bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan 
användas till något annat ändamål. Vidare får allmänheten 
inte hindras från att beträda områden där den annars 
skulle fått färdas fritt. Det är alltså inte tillåtet att utöka 
sin privata zon/hemfridszon genom att till exempel ställa 
ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på 
mark som är tillgänglig för allmänheten. Inte heller får man 
gräva, förbereda byggnationer eller uppföra anläggningar 
eller anordningar utan dispens i ett område, som annars 
är tillgängligt enligt allemansrätten. Också ingrepp som 
förändrar livsvillkoren för djur och växter är förbjudna. 
Det gäller till exempel muddring, bryggor, pirar, vägar och 
parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka träd.

De undantag som finns från strandskyddsreglerna gäller 
jordbruk, skogsbruk, renskötsel och yrkesfiske. Det krävs 
då inte dispens om byggnaden eller åtgärden ligger inom 
strandskyddat område och behövs för näringen. Det får 
inte röra sig om en byggnad som är utformad för boende. 
Verksamheten måste också ge ett betydande tillskott till 
utövarens försörjning. Vanlig hobbyverksamhet medger 

Tomtplats och hemfridszon. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket
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inte undantag från strandskyddet. Andra undantag från 
det generella förbudet är verksamheter som prövats av 
regeringen enligt miljöbalken 17 kap 1,3 § §, byggande 
av allmän väg eller järnväg eller de fall då länsstyrelsen 
meddelat särskilda föreskrifter för vissa åtgärder. 

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS
Genom den lagändring som trädde i kraft sommaren 
2009 är det möjligt för kommuner att i sin översiktsplane-
ring peka ut områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen, så kallade LIS-områden. Avsikten med de nya 
reglerna har varit att anpassa strandskyddet till lokala och 
regionala förutsättningar och att förstärka skyddet för de 
mest skyddsvärda områdena i landet där exploaterings-
trycket är högt. Förändringarna gör det också möjligt att 
skapa attraktiva boendemiljöer i kommuner med liten be-
folkningsmängd och långa obebyggda stränder. Tanken 
har varit att göra strandskyddet mera användbart genom 
att ta större hänsyn till behovet av utveckling i hela Sve-
rige samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas 
natur- och friluftsvärden inte riskeras.

LIS – ett särskilt skäl för 
strandskyddsdispens
Förutom de tidigare nämnda sex särskilda dispens- 
skälen tillkommer LIS som ytterligare ett. En 
förutsättning för prövning inom ett område utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge är att föreslagen 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utveckling av landsbygden.  Enstaka bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader i LIS-område får inte 
använda skälet landsbygdsutveckling. Om den tänkta 
exploateringen är ett enstaka en- eller tvåbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader ska det ske i anslutning 
till ett redan befintligt bostadshus. Avståndet dem emellan 
bör inte vara mer än 200 meter. 

Avsikten med att peka ut LIS-omåden är att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i områden som har god 
tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation 
kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Denna 
utveckling ska kunna bidra till att ge långsiktiga positiva 
sysselsättningseffekter, upprätthålla serviceunderlaget 
på landsbygden och upprätthålla ett ekonomiskt och 
personellt underlag för olika former av kommersiell och 
offentlig service. Det kan handla om mindre anläggningar 
för turism eller näringsverksamhet, till exempel affärer, 

servicefunktioner, campingstugor, kanotuthyrning eller 
café. Men även om ideell verksamhet med betydelse för 
det lokala föreningslivet, till exempel lokaler för sim- eller 
kanotklubb eller scoutverksamhet. Det ska fortfarande 
finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och 
förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Det innebär att endast en begränsad del av en 
kommuns samlade strandskyddsområden får pekas ut som 
LIS-område. Framförallt är det landsbygdsområden som 
inte ligger i närheten av stora tätorter som har behov av 
LIS. 

Utpekandet av LIS-områden ska ske i den kommun- 
övergripande översiktsplanen eller som ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen. Redovisningen i översiktsplanen 
ska vara vägledande när man prövar dispenser 
och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. 
Strandskyddet upphävs inte genom att en kommun 
redovisar ett LIS-område i översiktsplanen, utan det 
grundläggande kravet på särskilda skäl för att upphäva 
eller ge dispens från strandskyddet gäller fortfarande.

Se gärna Handbok 2009:4 Strandskydd - en vägledning 
för planering och prövning från Naturvårdsverket och 
Boverket för mer information.

Landsbygd i Karlshamn
I strandskyddslagstiftningen definieras inte begreppen 
landsbygd eller landsbygdsutveckling. Begreppet 
landsbygd rymmer en stor variation av sociala, ekonomiska 
och miljömässiga förhållanden vilket gör det svårt att 
hitta en enhetlig definition. Exempelvis så gör Statistiska 
Centralbyrån ingen skillnad på gles- och landsbygd utan 
avgränsar bara tätorter med mer an 200 invånare. OECD:s 
definition baseras på den andel av befolkningen som bor 
i kommuner med en befolkningstäthet mindre än 150 
invånare/km2, medan Glesbygdsverket med landsbygd 
avser boende utanför tätort med mer än 3 000 invånare. 
Enligt denna definition bor 24 procent av svenskarna på 
landsbygden. De allra flesta av dessa bor i tätortsnära 
landsbygd och endast 2 procent av svenskarna bor i 
glesbygder med mer än 45 minuters bilresa till en större 
tätort med mer än 3 000 invånare. Denna LIS-plan utgår 
från avgränsningen i Landsbygdsprogrammet för Blekinge 
vilken följer Glesbygdsverkets definition. Det innebär i ett 
lokalt sammanhang att allt utanför tätorterna Karlshamn, 
Asarum och Mörrum betraktas som tätortsnära landsbygd. 
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Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket
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Landsbygdsutveckling 
En av utgångspunkterna för urval och avgränsning av LIS-
områden bör vara hur förutsättningarna för landsbygds-
utveckling ser ut i olika delar av kommunen. Det finns 
många sjöar och vattenområden i Karlshamns kommun. 
Att skapa möjligheter för verksamheter och boende med 
vattennära lägen kan långsiktigt bidra till att stimulera 
den lokala och regionala utvecklingen. Nya arbetstillfäl-
len ger positiva effekter och gynnar den lokala servicen. 
Varje åtgärd som kan stärka kommunen och bidra till en 
ökad befolkning är viktig.

Inom Karlshamns kommun finns ett tätt samband mel-
lan stad/tätort och landsbygd. Många av de boende 
på landet arbetar i tätorterna och använder sig av den 
service som finns där. Det betyder att mindre samhällen 
som Svängsta, Hällaryd och Åryd är mycket viktiga för 
landsbygdens utveckling, men också det motsatta, att en 
positiv utveckling av verksamheter, näringsliv, kommuni-
kationer och befolkning på landsbygden, inte minst i de 
norra delarna, kan gynna dessa orter. Mot denna bak-
grund är det angeläget att på olika sätt stärka landsbyg-
dens möjligheter till hållbar och varaktig utveckling. 

Befolkning
Befolkningsutvecklingen i Karlshamn har under de 
senaste trettio åren totalt sett visat en liten nedgång. 
Kommunen hade år 1991 31 407 invånare. Tio år senare 
hade befolkningsmängden sjunkit med närmare 800 för 
att 2011 ha stigit till 31 185. Kommunen har som mål att 
befolkningen ska öka till 33 000 invånare fram till 2017. 
Framförallt är det centralorten, stadsområdet Karlshamn/
Asarum som förväntas växa. Huvuddelen av kommunens 
befolkning bor i de större samhällena i närheten av 
kusten. Tätorterna Karlshamn, Asarum och Mörrum 
har på grund av antalet invånare inte definierats som 
landsbygdsområden. Därför har heller inga LIS-områden 
pekats ut, varken inom eller i direkt anslutning till någon 
av dem. 

Service
Landsbygdsorterna Svängsta, Hällaryd och Åryd har 
ganska täta strukturer, med bebyggelse som i olika 
grad samlar sig kring en kärna med kyrka, skola eller 
butikscentrum. Även om Ringamåla i viss utsträckning 

ansluter sig till detta mönster, har orten i likhet med 
Halahult en mer utspridd bebyggelse, i stor utsträckning 
samlad längs de nord-sydliga vägarna från Svängsta, 
Asarum och Hällaryd. De framstår mer som bygder än 
som mindre tätorter.  Serviceutbudet är koncentrerat 
till ett fåtal orter i kommunen. Exempelvis finns 
dagligvarubutiker, förutom i de tre största orterna, 
endast i Svängsta och Hällaryd. Även vad gäller offentlig 
service är förutsättningarna liknande. Grundskola finns i 
de nämnda orterna samt i Åryd (friskola). Ringamåla har 
en förskola medan Halahult helt saknar service. Hälso- 
och sjukvård finns att tillgå i Karlshamn, Asarum och 
Mörrum. Ungefär 900 personer i kommunen har längre 
än 5 km till service (grundskola och dagligvarubutik). 

Kommunikationer
E22 och Riksväg 29 är starka kommunikationsstråk 
genom kommunen. Den kommunala kollektivtrafiken 
är väl utbyggd i och mellan de större tätorterna, 
men för många människor på landsbygden saknas 
andra möjligheter att transportera sig än med bil. I 
skogsbygden har idag endast Ringamåla med omnejd 
och Ire vid Smålandsgränsen busstrafik. Nordöstra 
kommundelen, Halahult med omgivning, Halasjöbygden, 
saknar annan gemensam trafik än skolbuss. Hällaryd och 
Åryd däremot, har flera dagliga turer till Karlshamn.

Teknisk service
För utökad bebyggelse i strandnära lägen krävs 
godtagbara lösningar för vatten och avlopp. Många 
gånger är enskilda avloppslösningar svåra att klara ur 
miljösynpunkt. Därför är anslutningar till det kommunala 
nätet eller till gemensamma anläggningar placerade 
utanför strandnära lägen alltid att föredra i känsliga 
områden. Kommunens vatten- och avloppsnät omfattar 
de större tätorterna i södra delen av kommunen samt 
Svängsta. I Ringamåla finns ett lokalt VA-nät som 
omfattar fastigheterna i själva kyrkbyn. Orten försörjs 
med dricksvatten från en bergsvattentäkt.

LIS-områden kan medföra investeringar i ny teknisk 
service men också bidra till att få underlag för att 
förbättra till exempel. VA-försörjningen, kollektivtrafik, 
vägar, bredband och elnät. Vid exploatering i närheten 
av tätorterna är det rimligt att ansluta till befintlig 
VA-anläggning eller överväga att utöka ledningsnätet, 

2. Förutsättningar
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Riksintressen
En inte obetydlig del av Karlshamns kommuns mark- 
och vattenområden är utpekade som riksintressen. 
De berörs av riksintressen för turism, väg och järnväg, 
yrkesfiske, vattendrag, friluftsliv samt natur- och 
kulturmiljövård. Flera av dessa sträcker sig också över 
kommungränsen varför de är en mellankommunal fråga. 
De största riksintresseområdena finns i kustzonen, 
men även i skogsbygden finns större sammanhängande 
ytor med höga naturvärden. Stor hänsyn har tagits till 
riksintresseområdena och endast ett fåtal tangeras av 
utpekade LIS-områden. 

Vindkraft
Förutsättningarna för vindkraft är goda i Karlshamn. 
Kommunens viljeinriktning avseende vindkraft finns 
redovisad i en särskild vindbruksplan som del av 
översiktplanen. Där sägs bland annat att vindytor ska 
skyddas mot nya bostäder, att stora verk ska prioriteras 
framför små liksom grupper av anläggningar framför 
enstaka. Bostäder ska skyddas från störande ljud genom 
skyddsavstånd på 500 meter inom vilka inga verk får 
byggas. Vindkraftverk får inte heller etableras i sjöar 
och vattendrag, i Hällaryds skärgård eller inom en 5 
km bred frizon i havet till fastlandet och skärgården. 
I kustzonen medges vindkraft endast vid områden 
som är tydligt påverkade av industriell verksamhet. 
Av kommunens inriktning följer att det i huvudsak är 
i den norra skogsrika kommundelen och till havs som 
större vindkraftsetableringar är möjliga. Se vidare; 
Vindbruksplan för Karlshamns kommun.

Mellankommunala intressen
LIS-områden kan pekas ut för vattenområden som 
delas med grannkommuner. Eventuell påverkan på 
vattenmiljön från exploateringar intill stränder i närheten 
av kommungräns kan därför även ge påverkan i andra 
kommuner. Endast ett utpekat område berör en 
grannkommun; Ronneby. Se vidare i redovisningen av 
utpekade områden.

Landskapskaraktärer
Karlshamns kommun innehåller en lång rad 
olika landskapskaraktärer. I norr breder ett 
granskogsdominerat Platålandskap ut sig; en sydlig 
fortsättning på den småländska urbergsslätten. 
Platåområdet är genomdraget av markanta sprickdalar 
i vilka Mörrumsån och Mieån rinner fram. Området är 
rikt på sjöar och sluttar svagt mot söder där det övergår 

men vid flertalet av de föreslagna LIS-områdena är 
det sannolikt nödvändigt att pröva enskilda eller 
gemensamma lokala lösningar. Vid kompletterande 
bebyggelse kan gemensamma anläggningar bidra till att 
påtagligt förbättra VA-situationen i området. 

Besöksnäring och friluftliv
I kommunen finns många besöksmål och 
evenemang som lockar många turister, bland annat 
Östersjöfestivalen, Kreativum Science Center, Eriksbergs 
viltreservat, fisket i Mörrumsån och friluftslivet i dess 
dalgång samt inte minst skärgården. 

Möjligheterna för det rörliga friluftlivet är omfattande. 
Naturmiljöerna längs kusten och i skärgården samt 
övriga vattendrag skapar förutsättningar för naturturism, 
inte minst för fiske-, båt- och kanotintresserade. Inom 
Karlshamns kommun finns ett flertal iordningställda 
vandringsleder med en sammanlagd längd på ungefär 
120 km. En av dem är Blekingeleden som går genom 
hela Blekinge. Sträckan genom Karlshamns kommun är 
cirka 5 mil och passerar flera sjöar och naturreservat. 
Det finns också flera badplatser till exempel vid insjöarna 
Trehörnan, Lilla Öjasjön och Ällhölen. 

Tätorter, service och busslinjer. Röda punkter – förskola/sko-
la. Blå/mörkblå punkter – dagligvaror. Streckad blå – busslin-
jer. Lila – gräns för tätort enligt landsbygdsprogrammet. 
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till ett Inre sprickdalslandskap. Detta är ett milsbrett 
starkt kuperat skogsdominerat område med stort 
lövträdsinslag. Sprickdalarna är rikligt förekommande 
här och skär djupt ned i landskapet, nivåskillnader på 
upp till 50 meter uppstår. I dalbottnarna slingrar sig 
åsryggar fram och på dalsidorna finns ofta grusterrasser 
på vilka vägarna dragits fram. Dalgångarna mynnar 
sedan ut mot mosaikartade odlingsbygder i ett Yttre 
sprickdalslandskap som sträcker sig fram till kusten. 
I detta topografiska delområde finns smala flacka 
dalsänkor omväxlande med bredare plana dalbottnar och 
kustslätter. Mellan dessa ligger lövskogsklädda bergiga 
höjdryggar och mer eller mindra kala bergknallar med 
hällmarkstallskog. Dalbottnarna består i huvudsak av 
leriga avlagringar och är till största delen uppodlade. Som 
en direkt fortsättning av kustlandet finns ett omfattande 
Skärgårdslandskap. Öarna är oftast glest bevuxna och 
betespräglade men en del är även skogbevuxna, ibland 
lummiga. 

Den förhärskande nord-sydliga sprickdalsstrukturen 
i bergrunden är den faktor som betyder mest för 
topografin i Karlshamns kommun. De smala sprickdalarna 
bildar långsträckta rum med antingen flacka odlade 
fält eller sjöar med mer eller mindre branta höjdryggar 
mellan sig. Landskapsrummen är generellt mycket 
småskaliga. De täta växlingarna mellan höjderna och 
de öppna dalstråken ger landskapet en småbruten 
mosaikkaraktär som är ovanlig i ett nationellt perspektiv. 
Det är viktigt att ny bebyggelse placeras och anpassas 
till landskapets förutsättningar.  För mer ingående 
beskrivning av landskapets olika karaktärer, hänvisas till 
Karlshamns kommuns studie Analys av landskapsbilden och 
dess värden i Karlshamns kommun från 2006.

Tillgänglighet
En viktig förutsättning för strandskyddsdispens är att det 
finns en fri passage på minst 25 meter mellan strandlinjen 
och byggnader eller anläggningar. Detta är nödvändigt 
för att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och 
bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och 
i vatten. Passagen ska vara och upplevas som tillräckligt 
bred för att människor inte ska avhålla sig från att vistas 
på platsen och passera. Särskilt vid tätare bebyggelse är 
det viktigt att gränsen mellan privat och allmänt är tydlig. 
De föreslagna LIS-områdena har studerats med avseende 
på den allemansrättsliga tillgängligheten, vilken inte 
bedöms påverkas. Inga sjöar får helt kringbyggas. 

Växt och djurliv
All planering vid vatten ska ske med hänsyn till det 
växt- och djurliv som finns på den aktuella platsen. 
LIS-områden med höga värden för växt- och djurliv 
redovisas under respektive berört område (kapitel 6). 
Bedömningen utgår från underlagsmaterial inhämtat från 
berörda myndigheter. 

Våtmarker
Våtmarker har stor betydelse för växt- och djurlivet och 
fungerar dessutom som naturliga ”reningsverk”. Stora 
ytor i kommunen dikades ut under förra århundradet, 
bland annat för nyodling. Återstående områden finns 
främst i skogsbygden. Det är angeläget att bevara och 
återställa våtmarker och föreslagna LIS-områden ska 
inte förhindra detta arbete.  Vid en intressekonflikt ska 
påverkan och konsekvenser beaktas. 

Vattennivåer
Vid planering av byggnation nära vatten är det viktigt att 
se på riskerna för erosion, översvämning och stigande 
vattennivåer i samband med klimatförändringar. I 
Karlshamns kommun är det framför allt två vattendrag 
som utgör en potentiell översvämningsrisk, Mörrumsån 
och Mieån. SMHI har 2004, på uppdrag av Räddnings- 
verket, utfört en översiktlig översvämningskartering 
av Mörrumsån. Påverkan på utpekat LIS-område vid 
ån bör belysas med avseende på eventuellt framtida 
extremsituationer.

Miljökvalitetsmål
Riksdagen har fattat beslut om 16 miljökvalitetsmål som 
ska vara uppnådda till 2020. Miljökvalitetsmålen beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
LIS bör medverka till att nå miljömålen. Det gäller till 
exempel ingen övergödning och att vatten/avlopp måste 
kunna lösas på ett bra sätt och gärna medverka till att 
förbättra förutsättningarna i området. Det är viktigt att 
planera för att miljömålen Levande sjöar och vattendrag 
samt God bebyggd miljö inte motverkas. Hänsyn bör 
tas till områden med höga naturvärden för att gynna 
miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett 
rikt växt- och djurliv. 
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Urvalskriterier
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Allmänna kriterier
Enligt miljöbalken (7 kap 18d-f § §) ska LIS-områden, 
förutom att anges i kommunernas översiktsplaner, bland 
annat uppfylla vissa allmänna kriterier.  Ett utpekat område 
ska värna om en landsbygdsutveckling som är lämplig och 
långsiktig. Det innebär att åtgärder ska medföra positiva 
effekter som bidrar till en ekonomisk utveckling av allmänt 
intresse i ett lokalt eller regionalt perspektiv. Området ska 
vara sådant att det efter en åtgärd fortfarande kan tillgo-
dose strandskyddets syften. Det ska inte behövas för att 
säkerställa fri passage för allmänheten eller för att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Området ska även 
bedömas ha endast en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften till exempel i närheten av tätorter, 
eller vid vissa angivna kuststräckor och stora sjöar. För 
övrigt är bland annat kust- och skärgårdsområdena i Södra 
Sverige helt undantagna från LIS.

Det är hur båda dessa faktorer ser ut och förenas – bebyg-
gelseåtgärden samt platsen ifråga– som ska ligga till grund 
för såväl det slutliga beslutet i enskilda ärenden som vid 
urvalet av lämpliga LIS-områden.

Kommunala kriterier
Kommunens kriterier för urval av LIS-områden i Karls-
hamn har tagits fram utifrån förutsättningar, gällande 
strandskyddsregler, geografisk information, platsbesök 
och lokala kunskaper. Detta sammantaget säkerställer att 
strandskyddslagstiftningens krav tillgodoses samt bidrar 
till allmän god användning av mark- och vattenområden. 
Kriterierna illustrerar vad som är viktigt att prioritera men 
också vilka områden som bör undvikas. 

Underlag till urvalskriterier och LIS-områden har hämtats 
från Karlshamns kommun, länsstyrelsen, Riksantikvarie-
ämbetet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Analys 
och redovisning har gjorts med hjälp av ett geografiskt 
informationssystem (GIS) där informationen hämtats in 
och bearbetats. Bedömningen har gjorts på en relativt 
översiktlig nivå. Ambitionen är att detaljeringsnivån kan 
öka efterhand som erfarenheter och kunskap inom områ-
det fördjupas.

Områden som prioriteras 

Mindre tätorter och områden i deras närhet (upp 
till 5 km)

Mindre samhällen kan gynnas av ett ökat boende i när-
området. Nya bostäder och/eller verksamheter ger goda 
möjligheter att främja ortens offentliga och kommersiella 
service. I första hand bör redan exploaterade områden 
förtätas och kompletteras. 

Kommunikationseffektiva stråk

Goda kommunikationer på landsbygden är viktiga för såväl 
befintliga verksamheter och befolkning som för att gynna 
en utveckling. Fler boende och verksamheter på lands-
bygden, framförallt utmed redan befintliga busslinjer, kan 
bidra till ett ökat underlag och fler allmänna kommunika-
tioner. Nya eller utökade verksamheter bör etableras nära 
befintliga trafikstråk med god vägstandard. Där det finns 
viktiga anläggningar för friluftsliv, till exempel vandringsle-
der, bad- och båtplatser, bör dock ett större avstånd kunna 
accepteras.

Attraktiva naturmiljöer

Attraktiv naturmiljö är en viktig faktor för placering av 
bebyggelse, kanske främst för bostäder men även för verk-
samheter med anknytning till det rörliga friluftlivet. Platser 
för utveckling bör väjas med omsorg. Ofta är det lämpligt 
att lämna attraktiva naturmiljöer orörda. Ny bebyggelse 
bör tillkomma endast då den stärker sin omgivning och 
dess attraktivitet utan att landskapsbilden och djur- och 
växtlivet påverkas negativt. Hänsyn tas till vilken bebyggel-
sestruktur som passar vid respektive område utifrån lokala 
förutsättningar och med målet att uppnå landsbygdsut-
veckling.

Redan ianspråktagna sjöar och stränder

Komplettering av redan befintlig bebyggelse i strandnära 
lägen kan gynna landsbygdsutvecklingen samtidigt som 
påverkan på landskapsbilden i allmänhet blir relativt liten. 
Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats 
eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också 
vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, 
till exempel en campingplats. Avgörande är att området 
inte längre är allemansrättsligt tillgängligt.   

3. Urvalskriterier
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Anläggningar för det rörliga friluftslivet

Turism- och fritidsanläggningar samt bostäder för ut-
hyrning kan främja besöksnäringen och bidra till lands-
bygdsutveckling. Även det att enskilda näringsidkare ges 
möjlighet att komplettera sin huvudverksamhet med en 
mindre sidoinkomst, till exempel stuguthyrning som kom-
plement till jord- och skogsbruk kan gynna utvecklingen 
på landsbygden. Vandringsleder, båtbryggor, allmänna 
badplatser och andra friluftsanläggningar kan komplette-
ras och utvecklas. 

Områden som undantas

Vindkraftsområden

De områden som anges för vindkraft i kommunens 
vindbruksplan prioriteras, vilket naturligtvis medför att de 
undantas i urvalet av lämpliga LIS-områden för bostäder. 
Där redovisade LIS-områden för verksamheter sam-
manfaller med de i kommunens vindbruksplan utpekade 
vindytorna, ska vindbrukets intressen prioriteras. Dock bör 
det vara möjligt att pröva lämpligheten av verksamheter 
även i dessa fall, så länge föreslagna åtgärder inte påverkar 
möjligheten att använda vindytan eller påverkas negativt 
av den. Den som söker strandskyddsdispens måste i dessa 

fall, noga redovisa hur verksamheten kan komma att på-
verka eller påverkas av en befintlig eller framtida etablering 
av vindkraftverk inom berörd vindyta.

Skyddade områden, naturreservat och Natura 
2000

Naturreservat och riksintresset Natura 2000 har undan-
tagits i urvalet av lämpliga LIS-områden. I allmänhet 
innehåller sådana områden speciella naturtyper eller arter 
som ska bevaras. Dessutom krävs tillstånd för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Vattenskyddsområden

Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län fastställde 
2008 ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
vattentäkten i sjön Långasjön. Det omfattar Mieån upp 
till sjön Mien i Tingsryds kommun. Området innehåller tre 
skyddszoner och särskilda föreskrifter, till exempel rörande 
djurhållning, jord- och skogsbruk och infiltration och avled-
ning av dagvatten, har angetts för primär- och sekundär-
zonerna. Inga LIS-områden föreslås inom dessa områden 
bland annat för att undvika en eventuell negativ påverkan
på vattnet från exempelvis avloppsanläggningar.

Ällhölen
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Kustzon

Mellanbygd

Skogsbygd

Mellanbygd
ÅRYD

ASARUM HÄLLARYD

KARLSHAMN

ÖSTERSJÖN

HALAHULT

SVÄNGSTA

MÖRRUM

BJÖRKENÄS

RINGAMÅLA

5

kilometer

0
Starka motstående intressen

Kvarvarande vindytor

Värden ev förenliga med vindkraft

Vindytor

Ytor ej lämpliga för vindkraft

Zon på 500 m från vindytor

Linje 1000 m från kommungräns

Gräns för skogsbygd, mellanbygd, kustzon

Infrastruktur 200 m

A3 skala 1:100 000

VINDBRUKSPLAN

Vindbruksområden. Kartan illustrerar utpekade områden för vindkraft enligt vindbruksplanen. Rött anger områden där det finns 
starkt motstående intressen, gult eventuellt förenliga och grönt kvarvarande vindytor utan motstående intressen. Grått markerar 
buffertzoner med bygglovstopp. Övriga landområden är av olika skäl olämpliga för vindkraft.



   19

Identifiering  
av LIS-områden
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Valda typer av utvecklings-
områden

Kommunen har, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser 
(7 kap 18d §) valt att dela in redovisningen av LIS-områden 
i två typer av områden: 

• Byggnad (ej bostadshus), verksamhet, anläggning el-
ler åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden 
(redovisas på karta med mörkgul konturlinje)

• Enstaka en- eller tvåbostadshus får uppföras endast 
om det sker i anslutning (max 200 meter) till befintlig 
bebyggelse (redovisas på karta med röd konturlinje)

Vad gäller LIS-områden för verksamheter med mera ska 
strandmiljön vara en förutsättning eller åtminstone en 
avsevärd fördel för den tilltänkta verksamheten. Områdets 
användning ska på lång sikt ge positiva sysselsättnings-
effekter och/eller bidra till att upprätthålla serviceun-
derlagen på landsbygden.  Kommunen anser att främst 
verksamheter som stärker det rörliga friluftslivet eller 
som har anknytning till rörligt friluftsliv ska komma ifråga 
för LIS. Verksamheter med inriktning på turism kan med 

fördel placeras där det redan finns etablerade turismverk-
samheter. 

Närhet till kommunikationsstråk, vandringsleder och an-
läggningar för det rörliga friluftslivet har varit viktiga fakto-
rer för val av LIS-områden med inriktning på verksamheter. 
Flera sjöar vid Blekingeleden har bedömts som lämpliga, 
liksom sjöar i anslutning till de nord-sydliga stråken Norra 
Holländarevägen, Riksväg 29 och Halasjövägen.  Även sjöar 
med kommunala badplatser norr om Hällaryd/Åryd anses 
vara av värde för landsbygdsutvecklingen.

Vad gäller LIS-områden för bostadsändamål ska dessa 
bidra till att stärka och utveckla service och infrastruktur i 
och i anslutning till mindre orter. Inga områden har därför 
pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen på 
större avstånd än 5 km från ort med offentlig och kom-
mersiell service. Områden i närheten av Svängsta och Åryd 
har bedömts lämpliga för bostadsändamål. 

4. Identifiering av LIS-områden

Älmtasjön
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LIS-områden  
i Karlshamns kommun
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I det följande redovisas de områden som bedömts som 
lämpliga för LIS. Först behandlas sjöar i Ringamåla och 
västra Skogsbygden; Öjasjön, Tvättegylet och Ällhölen.
Därefter Halahult och östra skogsbygden;  Älmtasjön, 
Hemsjön, Stora och Lilla Öjasjön, samt Trehörnan. Vidare 
sjöar i anslutning till Blekingeleden; Kärrsjön, Västra 
och Östra Kroksjön och Norra Öllesjön. I norra delen av 
Svängsta redovisas ett område vid Mörrumsån, i Hällaryd 
vid Svartasjön och till sist i centrala Åryd ett avsnitt av 
Årydsån. 

Teckenförklaring

5. LIS-områden i Karlshamns kommun
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LIS-områden föreslås vid de med mörkblått markerade sjöarna och vattendragen. 
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Ringamåla och västra 
skogsbygden

Öjasjön

Läge: Cirka 4 km väst om Ringamåla och cirka 3 km väst 
om Norra Holländarevägen. Avståndet till Svängsta är 
transportvägen cirka 10 km. 

Områdesbeskrivning: Sjön har ett isolerat läge och en 
yta på cirka 55 ha. Namnet Öjasjön har betydelsen sjön 
med en eller flera öar. Öarna och de flikiga stränderna är 
karaktäristiska för sjön. Söder om sjön ligger Öjamåla by 
på en höjd, och även i öster finns höglänta partier. I övrigt 
är stränderna ganska flacka. Barrskog omgärdar sjön, i 
anslutning till byn finns öppen odlingsmark och lövträd. 
En 130 kV luftledning sträcker sig tvärs över sjön och en 
400 kV vid sydöstra hörnet. Endast en bostadsfastighet 
finns inom strandskyddszonen, vid sjöns västra del. En stor 
del av stränderna ligger inom buffertzonen för vindytor 
och får inte bebyggas med bostäder. Betydande områden 
vid sjön är eventuellt lämpliga för vindkraft; det finns 
motstående intressen.

Särskilda värden: Öjasjön är av länsstyrelsen utpekat 
som ett värdefullt vatten för naturvården. Man har även 
listat hotade arter. Sjön med strandområden är angiven i 
kommunens naturvårdsprogram som relativt opåverkad 
och med stora ornitologiska värden. I de lugna vikarna 
finns vassar och flytbladsvegetation ganska rikligt; till 
exempel gul och vit näckros, gäddnate och notblomster. 
Vid sjöns östra strand finns ett skogsområde på 7 ha, 

den så kallade Öjamåla stiftelseskog eller Julius Mattsons 
skog, bildad 1947 i syfte att bevara och demonstrera 
skötsel av gammal tallskog och slå vakt om naturvärdena 
i området. Skogen sköts numera genom naturvårdsavtal 
med Skogsstyrelsen. Delar av området innehåller 
nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har även pekat ut 
naturvärdesobjekt, ”framtida nyckelbiotoper” på en halvö 
i sjön. Vid västra stranden finns ett område med sankmark 
och sumpskog. Inom strandskyddszonen och i sjöns närhet 
finns flera fornlämningar. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer, redan ianspråktagna sjöar och stränder och 
anläggningar för det rörliga friluftslivet. Sjöns östra del och 
de norra stränderna har via Öjamålavägen och Slänsmå-
lavägen kontakt med Norra Holländarevägen. Avståndet 
till Laxaleden vid Mörrumsån är cirka 1 km. Området är 
naturskönt och sjön är betydelsefull för fiske- och friluftsliv. 
Vid stiftelseskogen finns parkeringsplats, brygga och båt-
platser. Här finns goda förutsättningar för fiske, båtuthyr-
ning, kanotning och likande som med fördel kan utvecklas. 
Det korta avståndet till Laxaleden bör också kunna tas 
tillvara. Kanske kan leden knytas till sjön genom en ny stig 
eller väg. Området rekommenderas omfatta åtgärder för 
det rörliga friluftslivet med mycket liten till liten påverkan. 
Karaktär och kvalitet ska bibehållas så att attraktiviteten i 
landskapet kvarstår. Åtgärder för friluftslivet ska begränsas 
till liten skala och prioriteras till befintliga anläggningar.  

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 

till viss påverkan på miljön.

Öjasjön, båtplatser vid östra stranden.



   25

Öjasjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring,  
se sidan 22.
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Tvättegylet

Läge: Cirka 500 m öster om Ringamåla och cirka 2 km 
öster om Norra Holländarevägen. Avståndet till Svängsta 
är transportvägen cirka 11 km. 

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 10 
ha. Tvättegylet har huvudsakligen flacka stränder och 
är omgiven av barrskog. Öster om sjön finns dock ett 
höjdparti där skogen avverkats. Vid norra stranden, cirka 
500 m från Långeboda finns en grillplats och en brygga. 
Strandskyddszonen innehåller inga bostadsfastigheter. En 
stor del av västra stranden ligger inom buffertzonen för 
vindytor och får inte bebyggas med bostäder. Betydande 
områden vid sjön är utpekade som lämpliga för vindkraft.

Särskilda värden: I sjöns ostligaste del finns ett, av 
Skogsstyrelsen angivet, område med sankmark och 
sumpskog. Inom strandskyddsområdet och i sjöns närhet 
finns flera fornlämningar. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller kriteri-
erna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva natur-
miljöer och anläggningar för det rörliga friluftslivet. Tvät-
tegylets norra strandområde har relativt god tillgänglighet 
till Norra Holländarevägen via Ringamåla. Däremot saknas 
väg direkt mellan byn och strandkanten, ett avstånd på 
cirka 300 m. Åtgärder för att skapa kontakt, om så bara 
visuell, mellan vattnet och bebyggelsen kan upplevas som 
positivt och skapa förutsättningar för en attraktivare ort 
och stärka kopplingen mellan byn och sjön. Kanske kan 
strandzonen nyttjas för verksamheter med koppling till 
turism eller friluftsliv och som kan gynna utvecklingen i 
samhället.

Påverkan: Sjöns stränder är idag, frånsett området vid 
grillplatsen, obebyggda. Åtgärder i redovisad omfattning 
bedöms leda till viss påverkan på miljön.

Tvättegylet, bryggan vid grillplatsen.
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Tvättegylet, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Ällhölen

Läge: Cirka 1,5 km sydost om Ringamåla och cirka 2 km 
öster om Norra Holländarevägen. Avståndet till Svängsta 
är transportvägen cirka 9 km. 

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 64 
ha. Ällhölen omges till stora delar av barrskogsklädda 
höjdpartier, cirka 20-25 m höga. I södra delen är terrängen 
flackare. Vid Sjökrokaviken i sjöns västra del finns en 
kommunal badplats. Här är landskapet öppnare med 
lövskog och en liten äng i anslutning till badplatsen. Det 
finns ingen bostadsbebyggelse inom strandskyddszonen. 
En stor del av västra stranden ligger inom buffertzonen för 
vindytor och får inte bebyggas med bostäder. Betydande 
områden vid sjön är utpekade som lämpliga för vindkraft.

Särskilda värden: Östra och södra delen av sjön 
berörs av Samrådsområde Försvaret. I sjön och vid 
badplatsen finns hotade arter enligt länsstyrelsens 
inventering. Ällhölen med strandområden är också 
utpekad i kommunens naturvårdsprogram för sina stora 
ornitologiska värden med flera häckande sjöfågelarter, 
bland annat storlom. Inom strandskyddsområdet och i 
sjöns närhet finns flera fornlämningar. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller kriteri-
erna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva naturmil-
jöer och anläggningar för det rörliga friluftslivet. Ällhölens 
västra del har relativt god tillgänglighet till Norra Hollän-
darevägen och även norrut mot Ringamåla. Området är 
naturskönt och sjön är betydelsefull för fiske- och friluftsliv. 
Badplatsen är välordnad med brygga, ingärdat barnbad, 
omklädningshytter, toalett och grillplats.  Det bör vara 
möjligt att utveckla nuvarande badplats, att skapa och 
utveckla förutsättningar för exempelvis fiske, kanotning 
och liknande. Området rekommenderas främst innehålla 
åtgärder för det rörliga friluftslivet med liten påverkan. 
Karaktär och kvalitet ska bibehållas så att attraktiviteten 
i landskapet kvarstår. Åtgärder för friluftslivet ska begrän-
sas till liten skala och befintlig anläggning bör prioriteras. 
Användningen av sjön och dess omgivningar bör ske så att 
fågelfaunan ej störs under den känsliga häckningsperio-
den.

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön.

Ällhölen, grillplats vid badplatsen.
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Ällhölen, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Älmtasjön

Läge: Cirka 500 m öster om Riksväg 29. Avståndet till 
Asarum är transportvägen cirka 12 km.  

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 66 
ha och är därmed en av de större sjöarna i kommunen. 
Omgivningen är kuperad och består av växlande barr- och 
lövskogar. Norr om sjön finns en större bokskog. Det finns 
också mindre jordbruksmarker vid västra stranden. Sjön är 
näringsfattig med klart vatten vilket märks genom allmän 
förekomst av notblomster. Det bedrivs fritidsfiske i sjön 
och det finns en brygga i anslutning till Norra Älmtavägen 
på västra sidan. Ett tiotal bostadsfastigheter ligger inom 
strandskyddszonen, de flesta samlade vid östra stranden. 
En stor del av sjöns stränder ligger inom buffertzonen för 
vindytor och får enligt vindbruksplanen inte bebyggas med 
bostäder. Markerna norr om sjön är olämpliga för vindkraft 
och endast delar av södra stranden utgör vindytor och 
områden eventuellt förenliga med vindkraft. 

Särskilda värden: Älmtasjön och dess stränder är 
utpekade i kommunens naturvårdsprogram. Sjön har 
ornitologiska värden och hyser häckande storlom. Vid 

sjöns sanka partier på västsidan finns sumpskog och 
hotade arter förekommer i sjön och dess omgivningar. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer, redan ianspråktagna sjöar och stränder 
och anläggningar för det rörliga friluftslivet. Älmtasjöns 
västra del har god tillgänglighet till riksväg 29. Området är 
naturskönt och sjön är betydelsefull för fiske- och friluftsliv. 
Möjligheterna att utveckla fritidsfiske och andra verksam-
heter med anknytning till det rörliga friluftslivet bedöms 
som goda. Områdets karaktär och kvalitet ska bibehållas 
så att attraktiviteten i landskapet kvarstår. Åtgärder för 
friluftslivet ska begränsas till liten skala och prioriteras till 
befintliga anläggningar. 

Påverkan:  Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön. Verksamheter som medför 
störningar för storlommen under dess häckningsperiod 
bör undvikas.

Älmtasjön, från västra stranden.
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Älmtasjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Halahult och östra  
skogsbygden

Hemsjön

Läge: Cirka 5 km norr om Halahult och cirka 2 km öster 
om Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är transportvägen 
cirka 17 km.  

Områdesbeskrivning: Hemsjön har en yta på cirka 
12 ha. Vid södra delen är landskapet flackt med öppen 
odlingsmark och lövskog. De östra och norra delarna 
är brantare med övervägande barrskog. Det finns flera 
bostadsfastigheter vid sjöns södra ände. Hela nordöstra 
hörnet av Karlshamns kommun ligger inom Försvarets 
stoppområde. På grund av närhet till militär flygplats 
och flygverksamhet är vindkraftsetablering inte tillåten i 
området runt Hemsjön.

Särskilda värden: Inga särskilda natur- eller kulturvärden 
finns utpekade. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller kriteri-
erna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva natur-
miljöer och redan ianspråktagna sjöar. Hemsjön har god 
tillänglighet till Halasjövägen. Läget bör kunna utnyttjas 
för aktiviteter med anknytning till det rörliga friluftslivet. 
Områdets karaktär och kvalitet ska bibehållas så att attrak-
tiviteten i landskapet kvarstår. 

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön.

Hemsjön, från södra stranden.
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Hemsjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Stora Öjasjön

Läge: Cirka 3 km norr om Halahult och i direkt anslutning 
till Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är transportvägen 
cirka 15 km.  

Områdesbeskrivning: Stora Öjasjön har en yta på cirka 
12 ha. Den är i huvudsak omgiven av branta stränder och 
barrskogen växer ned till vattnet. Nordöstra stranden 
är dock mer låglänt med våtmark och övervägande 
lövskog upp mot byn Borvidsmåla. Vid sjöns östra del, 
nära Halasjövägen finns flera bostadsfastigheter inom 
strandskyddszonen. Hela nordöstra hörnet av Karlshamns 
kommun ligger inom Försvarets stoppområde. På grund 
av närhet till militär flygplats och flygverksamhet är 
vindkraftsetablering inte tillåten i området runt Stora 
Öjasjön. 

Särskilda värden: Delar av västra och norra stränderna 
är nyckelbiotopområden och länsstyrelsens inventering 
anger hotade arter i strandområdet. I sjöns närhet finns 
flera fornlämningar.

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer och redan ianspråktagna sjöar. Stora Öjasjöns 
branta stränder formar ett dramatiskt landskap alldeles 
intill Halasjövägen. Läget bör kunna utnyttjas för aktivite-
ter med anknytning till det rörliga friluftslivet. Områdets 
karaktär och kvalitet ska bibehållas så att attraktiviteten i 
landskapet kvarstår.

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön.

Stora Öjasjön
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Stora Öjasjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Lilla Öjasjön

Läge: Cirka 1 km norr om Halahult och i direkt anslutning 
till Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är transportvägen 
cirka 13 km.  

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 12 ha 
och en utsträckt form i öst-västlig riktning. Stränderna 
i norr och söder är mestadels branta och till stor del 
barrskogsklädda. I sjöns västra del är terrängen flackare 
och här finns en kommunal badplats och Halahults 
fotbollsplan. Det finns två bostadsfastigheter vid sjön, en 
i norr och en vid södra stranden. Hela nordöstra hörnet 
av kommunen ligger inom Försvarets stoppområde. På 
grund av närhet till militär flygplats och flygverksamhet 
är vindkraftsetablering inte tillåten i området runt Lilla 
Öjasjön. 

Särskilda värden: Inga särskilda natur- eller kulturvärden 
finns utpekade. Inom strandskyddszonen och i sjöns 
närhet finns fornlämningar. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer, redan ianspråktagna sjöar och stränder och 
anläggningar för det rörliga friluftslivet. Vid sjöns västra 
del finns bollplan och badplats i direkt anslutning till Hala-
sjövägen.  Badplatsen är välordnad med brygga, ingärdat 
barnbad, trampolin, toalett och grillplats. Det bör vara 
möjligt att utveckla nuvarande badplats och skapa förut-
sättningar för exempelvis camping på nuvarande fotbolls-
planen. Åtgärder bör prioriteras till befintliga anläggningar 
och underlätta och utveckla verksamheter på platsen. 

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till påverkan på miljön. Ändrad användning av området 
för camping och liknande ska endast ske om lämplig VA-
lösning kan anordnas. 

Lilla Öjasjön, badplatsen vid sjöns västra del.
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Lilla Öjasjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Trehörnan

Läge: Cirka 6 km norr om Åryd. Avståndet är 
transportvägen cirka 7 km.  

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 19 
ha. Trehörnan är en djup och näringsfattig sprickdalssjö 
med klart vatten och bra siktdjup. Den är på alla sidor 
omgiven av kuperad skogbeklädd terräng, delvis vacker 
bokskog som går ned till stränderna. Det finns flera 
bostadsfastigheter inom strandskyddszonen, främst vid 
södra stranden där landskapet öppnar sig. På sjöns östra 
sida finns en kommunal badplats med brygga. En stor del 
av sjöns stränder ligger inom buffertzonen för vindytor och 
får enligt vindbruksplanen inte bebyggas med bostäder. 
Markerna öster om sjön är olämpliga för vindkraft och 
endast delar av västra strandzonen utgör vindytor och 
områden eventuellt förenliga med vindkraft. 

Särskilda värden: Trehörnan finns med i kommunens 
naturvårdsprogram. Sjöns värde som referenssjö för 
studier av luftföroreningars inverkan lyfts fram. Trehörnan 
saknar tillrinningsområde och frånvaro av utsläpp och liten 
påverkan gör den mycket intressant. Länsstyrelsen anger 

att det förekommer hotade arter i sjön. I sjöns närhet finns 
även flera fasta fornlämningar, på västsidan en sankmark 
och vid södra delen ett bevarandevärt odlingslandskap. 
Den så kallade Kulturvägen Åryd-Halahult passerar sjön 
och badplatsen. Denna landsväg har höga natur- och 
kulturvärden och fångar de ofta beskrivna blekingska 
naturtyperna, ”de tre trappstegen”; kust-, dal-, och 
skogsbygd.

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller kriteri-
erna för attraktiva naturmiljöer, redan ianspråktagna sjöar 
och stränder och anläggningar för det rörliga friluftsli-
vet. Området är naturskönt och sjön är betydelsefull för 
friluftslivet. Badplatsen är välordnad med brygga och det 
bör vara möjligt att utveckla verksamheten ytterligare. För 
att sjöns värde för referensstudier ska bestå bör mark/vat-
tenanvändningen inte avsevärt förändras. 

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön.

Trehörnan, badplatsen.
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Trehörnan, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Blekingeleden

Kärrsjön

Läge: Cirka 2 km norr om Svängsta och i direkt anslutning 
till Norra Holländarevägen. Blekingeleden löper längs sjöns 
norra sida. 

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 18 
ha och en närmast triangulär form. Den norra stranden 
består av en svagt sluttande ek- och björkhage som 
skapar en vacker landskapsbild mot söder. I öster reser 
sig branter med barrskog upp till cirka 40 m höjd, medan 
de södra och västra stränderna är mer låglänta. Det 
finns två bostadsfastigheter inom strandskyddszonen. 
Kärrsjön och dess stränder ligger inom område som enligt 
vindbruksplanen är olämpligt för vindkraft.

Särskilda värden: Beteshagen vid sjöns norra del är 
angiven i kommunens naturvårdsprogram. Flera av sjöns 
strandavsnitt består av sankmarker. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller kriteri-
erna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva natur-
miljöer och redan ianspråktagna sjöar och stränder. Norra 
Holländarevägen och Blekingeleden löper längs Kärrsjöns 
norra strand och erbjuder vackra vyer över omgivningen. 
Avståndet till Laxaleden är drygt en halv kilometer. Närhe-
ten till vandringlederna bör kunna tas tillvara för det rörliga 
friluftslivet. Kanske möjligheter för rast- och grillplats eller 
kanotning. Området rekommenderas innehålla åtgärder 
för det rörliga friluftslivet med liten påverkan. Områdets 
karaktär och kvalitet ska bibehållas så att attraktiviteten i 
landskapet kvarstår.  

Påverkan: Norra Holländarevägen utgör redan en påver-
kan på miljön vid sjön. Åtgärder i redovisad omfattning 
bedöms leda till viss ytterligare påverkan. 

Kärrsjön, betesmarkerna vid norra stranden.
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Kärrsjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Västra Kroksjön

Läge: Cirka 7 km norr om Hällaryd och cirka 4 km väst om 
Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är transportvägen 
cirka 8 km. Blekingeleden löper cirka 300 m väster om 
sjön.

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 14 ha. 
Terrängen är mycket kuperad. Höjderna i väst och nordost 
är barrskogstäckta, medan nordligaste delen av området 
består av ett småskaligt odlingslandskap med lövskog, 
rösen och talrika flyttblock. I söder rinner Gamslebäcken 
fram, bitvis i en tunnel under stora klippblock. Det finns 
två bostadsfastigheter inom strandskyddszonen. Västra 
Kroksjön ligger inom område som enligt vindbruksplanen 
är olämpligt för vindkraft.

Särskilda värden: Västra Kroksjöns östra strandområden 
är utpekade i kommunens naturvårdsprogram för 
sin värdefulla natur. Särkilt lyfts fram det småskaliga 
odlingslandskapet i norr och Alkärret och skogen kring 

Gamslebäcken vid sjöns södra del. Intressanta botaniska 
inslag som fliknäva och backmåra återfinns i området. 
Flera av sjöns strandavsnitt, särskilt i norr och väst består 
av sankmarker, medan södra sidan har branta, stupande 
partier. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller kriteri-
erna för attraktiva naturmiljöer och redan ianspråktagna 
sjöar och stränder. Sjön ligger i nära anslutning till Blekin-
geleden och bör lämpligen komma ifråga för verksamheter 
med anknytning till leden och det rörliga friluftslivet. 
Karaktär och kvalitet ska bibehållas så att attraktiviteten i 
landskapet kvarstår. Åtgärder för friluftslivet ska begränsas 
till liten skala.

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön.

Västra Kroksjön, från västra stranden.
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Västra Kroksjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, 
se sidan 22.
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Östra Kroksjön

Läge: Cirka 6 km norr om Hällaryd och cirka 2 km väst om 
Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är transportvägen 
cirka 8 km. Blekingeleden löper längs sjöns norra sida. 

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 
22 ha. Östra Kroksjön är formad som ett ”T” och är 
belägen i en kuperad och något sank terräng. Barr- 
och lövskogen kring sjön växlar med mer öppna 
områden. Flera bostadsfastigheter runt sjön ligger 
inom strandskyddszonen. Ostligaste delen av sjöns 
strandområde är i vindbruksplanen utpekad som vindyta. 
Angränsande strandavsnitt ligger inom buffertzonen för 
vindytor och får inte bebyggas med bostäder. I övrigt är 
stränderna angivna som olämpliga för vindkraft. 

Särskilda värden: Östra Kroksjön och dess stränder 
är utpekade i kommunens naturvårdsprogram. Sjön 
bedöms som botaniskt intressant med förekomst av 
smalkaveldun och rikligt med gul näckros.  Den östra viken 
är helt igenvuxen med bladvass och övergår sedan till 
ett kärr med videbuskage. Även västligaste delen består 
av sankmarker. Sjön har en hög halt av organiska ämnen 
vilket medför risk för syrgasbrist.

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter:  LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer och redan ianspråktagna sjöar och stränder. 
Getabergsvägen och Blekingeleden löper längs Östra Krok-
sjöns norra strand och erbjuder vackra vyer söderut. Sjön 
ligger i nära anslutning till Blekingeleden och bör lämpli-
gen komma ifråga för verksamheter med anknytning till 
leden och det rörliga friluftslivet. Karaktär och kvalitet 
ska bibehållas så att attraktiviteten i landskapet kvarstår. 
Åtgärder för friluftslivet ska begränsas till liten skala.

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön. Belastning på sjön som kan öka 
de organiska halterna bör undvikas.

Östra Kroksjön, östra delen av sjön.
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Östra Kroksjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, 
se sidan 22.
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Norra Öllesjön

Läge: Cirka 4 km norr om Hällaryd och cirka 500 m öster 
om Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är transportvägen 
cirka 7 km. Blekingeleden löper längs sjöns norra sida. 

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 81 ha 
och är en av Blekinges största sjöar. Norra Öllesjön är en så 
kallad brunsjö, näringsfattig, men humusrik. Den omges 
av ett kuperat landskap med lummig skog. På östra sidan 
dominerar en yngre tätvuxen ädellövskog. Runt sjön finns 
omväxlande klipp-, morän- och sandstränder. Området 
har tidigare till stor del använts till bete och slåtter.  Det 
finns en bostadsfastighet inom strandskyddszonen, vid 
södra stranden. Större delen av sjöns stränder ligger inom 
buffertzonen för vindytor och får enligt vindbruksplanen 
inte bebyggas med bostäder. Endast en liten flik vid norra 
stranden är undantagen. I övrigt är strandskyddszonerna 
angivna som eventuellt förenliga med vindkraft. 

Särskilda värden: Enligt kommunens 
naturvårdsprogram har Norra Öllesjön höga naturvärden. 
Den gränsar i nordväst till den fågelrika Hemsjön. 
Norra Öllesjön har stora ornitologiska värden och bildar 
tillsammans med Södra Öllesjön och Hemsjön ett av 
de mest intressanta naturområdena i kommunen. Vid 
sjöns norra ände finns del av Persgärde naturreservat. 
Utmärkande för reservatet är artrika ädellövskogar 
och insprängda artrika mader och betesmarker med 
intressant flora. Vid de norra delarna av sjön finns också 

större sankmarker. Naturreservatet ingår i ett större 
naturvårdsområde som även innefattar bland annat 
Kvallåkra och Östra Kvallåkra naturreservat. Länsstyrelsen 
anger strandnära områden med skyddsvärda träd, 
hotade arter och vid södra delen av sjön, bevarandevärt 
odlingslandskap. Inom naturreservatet finns även 
naturvärdesobjekt, ”framtida nyckelbiotoper”.

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer, redan ianspråktagna sjöar och stränder och 
anläggningar för det rörliga friluftslivet. Blekingeleden 
löper längs sjöns norra strand och erbjuder vackra 
vyer söderut. Norra Öllesjön ligger i nära anslutning 
till Blekingeleden och bör kunna komma ifråga för 
verksamheter med anknytning till leden och det rörliga 
friluftslivet. Områdets karaktär och kvalitet ska bibehållas 
så att attraktiviteten i landskapet kvarstår. Åtgärder för 
friluftslivet ska begränsas till liten skala och prioriteras till 
befintlig led. Åtgärderna ska underlätta och utveckla den 

befintliga verksamheten. 

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till viss påverkan på miljön. Stor hänsyn bör tas till natur-
värdena. Markanvändningen bör vara sådan att naturvär-
dena kan bestå.

Norra Öllesjön, vid norra stranden.
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Norra Öllesjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, 
se sidan 22.
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Svängsta

Mörrumsån

Läge: Norr om Svängsta och alldeles intill 
Holländarevägen. Avståndet till Svängsta är 
transportvägen cirka 1 km.  

Områdesbeskrivning: Föreslaget område, Möllegården, 
ligger strax norr om Svängsta och avskiljs till största delen 
från Mörrumsåns strand av Holländarevägen. Här finns ett 
tjugotal bostadsfastigheter utefter vägen norrut. Öster om 
dessa stiger terrängen ganska brant till cirka 25 m höjd. 
Slänterna är huvudsakligen bevuxna med barrskog, men 
det finns också öppna ytor. I södra delen av området, och 
öster om det passerar en 130 kV kraftledning. Området är 
enligt vindbruksplanen olämpligt för vindkraft. Det ligger 
inte inom skredriskzonen i Svängsta.

Särskilda värden: Mörrumsån är en av de åar som av 
länsstyrelsen angivits ha det högsta naturvärdet i Blekinge. 
Ån är utpekad som riksintresse avseende skyddade 
vattendrag, yrkesfiske, turism, friluftsliv, Natura 2000 och 
naturvård. Vid sträckan norr om Svängsta finns hotade 
arter, bevarandevärt odlingslandskap, nyckelbiotoper, 

ramsarområden med mera. Det strandavsnitt som föreslås 
för LIS berörs dock endast av riksintresse för turism och 
friluftsliv samt värdefulla kulturmiljöer. Inom området 
finns även fornlämningar. 

Mellankommunala intressen: Mörrumsån bildar till 
stor del gräns mot Olofströms kommun. Det område som 
här avses berör dock inga mellankommunala intressen.

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, attraktiva 
naturmiljöer, redan ianspråktagna sjöar och stränder. 
Området ligger strax norr om Svängsta, i en västerslänt 
mot Mörrumsån. Platsen är redan ianspråktagen med 
flera bostadsfastigheter och väg. Området har god teknisk 
försörjning. Nya bostäder kan med fördel komplettera 
de befintliga. Det är dock viktigt att på lämpliga ställen 
säkra passager genom bebyggelsen, från stranden och 
vägen till naturområdena i öster. Nya bostäder kan bidra 
till att utveckla serviceunderlaget och stärka Svängsta som 
landsbygdsort.

Påverkan: Åtgärder i redovisad omfattning bedöms leda 
till begränsad påverkan på miljön. Området är till stor del 
redan ianspråktaget. 

Mörrumsån, mellan vattenbrynet och Holländarevägen.
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Mörrumsån, LIS-område för bostäder markerat med röd heldragen linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Hällaryd

Svartasjön

Läge: Cirka 2 km nordost om Hällaryd och cirka 1 
km öster om Halasjövägen. Avståndet till Hällaryd är 
transportvägen cirka 2 km.

Områdesbeskrivning: Sjön har en yta på cirka 9 ha. I 
norr och söder är stränderna branta och skogsbevuxna 
medan landskapet är mer öppet och låglänt med 
jordbruksmarker mot väst. Längs sjöns södra sida, cirka 
40 m från vattnet löper järnvägen mellan Karlshamn och 
Ronneby. En 130 kV luftledning sträcker sig över sjön. 
Cirka 100 m väst om sjön har länsstyrelsen noterat ett 
potentiellt förorenat område. Vid sjöns norra sida finns en 
kommunal badplats. Två bostadsfastigheter ligger inom 
strandskyddszonen. Kommunens verksamhetsområde för 
vatten berör sjöns västra del. Här går vattenledning vidare 
norrut mot Lycke vid Södra Öllesjön. Hela sjön ligger inom 
buffertzonen för vindytor och merparten av strandzonen 
får enligt vindbruksplanen inte bebyggas med bostäder. 

Endast en begränsad del av norra strandområdet kan 
eventuellt vara förenlig med vindkraft. 

Särskilda värden: Inga särskilda naturvärden finns 
utpekade. En fornlämningsyta redovisas strax nordväst om 
badplatsen. 

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter: LIS-området uppfyller krite-
rierna för kommunikationseffektiva stråk, redan ianspråk-
tagna sjöar och stränder och anläggningar för det rörliga 
friluftslivet. Svartasjöns västra del har god tillgänglighet 
till Halasjövägen och Hällaryd. Området är starkt påverkat 
genom järnvägen och kraftledningen, men naturskönt och 
sjön är betydelsefull för friluftslivet. Badplatsen är välord-
nad med brygga, ingärdat barnbad, toalett och grillplats. 
Möjligheterna att utveckla verksamheter i anslutning till 
badplatsen bedöms som goda. 

Påverkan: Området är starkt påverkat av anläggningar 
för infrastruktur. Åtgärder i redovisad omfattning bedöms 
leda till viss påverkan på miljön.

Svartasjön, vid badplatsen.
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Svartasjön, LIS-område för verksamheter markerat med mörkgul linje. Kravet på fri passage ska tillgodoses. Teckenförklaring, se 
sidan 22.
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Åryd

Årydsån

Läge:  Ån rinner genom Åryds samhälle.

Områdesbeskrivning: Årydsån har sina källflöden 
väster om Halahult och avvattnar några större sjöar, 
bland annat Södra och Norra Öllesjön innan den mynnar 
i havet vid Åryd. Den sträckning av ån som rinner genom 
Åryds samhälle kantas av lövskog och tomtmark. 
Några hus ligger alldeles vid vattnet. Det finns också 
öppna gräsytor och åkrar i närheten. Flera vägar; Gamla 
Riksvägen, Årydsvägen, Guöviksvägen och Europaväg 
22, liksom järnvägsspåret korsar ån. Området är enligt 
vindbruksplanen olämpligt för vindkraft. Det ligger inom 
skredriskzonen för Åryd.

Särskilda värden: Årydsån har enligt länsstyrelsens 
bedömning låga naturvärden. Delar av å-rummet 
ligger inom område som är kulturhistoriskt värdefullt. 
Väster om ån och alldeles söder om järnvägen, finns 
sekelskiftesbebyggelse av villatyp som bör visas särskild 
hänsyn. Bron där Årydsvägen löper över ån är klassad som 
fornminne.

Mellankommunala intressen: Inga

Utvecklingsmöjligheter:  LIS-området uppfyller 
kriterierna för kommunikationseffektiva stråk, och redan 
ianspråktagna sjöar och stränder. Området följer Årydsåns 
sträckning genom Åryd, från järnvägen i norr till europa-
vägen i söder. Platsen är redan ianspråktagen med flera 
bostadsfastigheter, verksamheter, vägar och järnväg. Om-
rådet har god teknisk försörjning och bör kunna komma 
ifråga för såväl bostäder (i mindre omfattning) som verk-
samheter. Vid komplettering av befintlig bebyggelse bör 
skredrisken och bullerstörningar beaktas. Området mellan 
Gamla Riksvägen och Europaväg 22 bedöms vara möjligt 
att kunna utveckla för exempelvis verksamheter kopplade 
till besöksnäring och turism. 

Påverkan: Området är starkt påverkat av anläggningar 
för infrastruktur. Åtgärder i redovisad omfattning bedöms 
leda till ytterligare påverkan på miljön. 

Årydsån, från Guöviksvägen. Rastplatsen strax väster om Årydsån.
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Årydsån, LIS-område för bostäder markerat med röd heldragen linje, för verksamheter med mörkgul. Kravet på fri passage ska 
tillgodoses. Teckenförklaring, se sidan 22.
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Lagstiftning
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Lagar som berör strand-
skyddet

Plan- och bygglagen (PBL)
Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska mark- och 
vattenområden användas för det eller de ändamål de 
är mest lämpade för. En långsiktigt god hushållning 
med mark och vatten samt med energi och råvaror ska 
främjas. Plan- och bygglagen styr hur planprocessen ska 
gå till. Av tredje kapitlet framgår att ett tematiskt tillägg 
till översiktsplan, såsom en LIS-plan, handläggs på samma 
sätt som en översiktsplan. Lagstiftningen ställer vissa 
grundläggande krav på hur en översiktsplan ska vara 
utformad men ger även en stor frihet när det gäller inne-
hållet.  Liksom översiktsplanen i övrigt är LIS-planen inte 
juridiskt bindande. För att ett ställningstagande i strand-
skyddsplanen ska bli juridiskt bindande ska det följas upp 
med områdesbestämmelser eller detaljplan samt dispens 
från eller upphävande av strandskyddet.

Miljöbalken (MB)
Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller bestäm-
melser för hushållning med landets mark- och vattenom-
råden. Enligt bestämmelserna ska mark- och vattenområ-
den användas till det eller de ändamål som områdena är 

mest lämpade för. Hushållningsbestämmelserna hanterar 
både bevarande- och nyttjandeintressen. Vid konflikt 
mellan olika intressen ska det ändamål prioriteras som på 
lämpligaste sätt främjar god hushållning.

Riksintressen
Riksintressen har särskild betydelse ur ett allmänt per-
spektiv. Områden med riksintressen ska skyddas mot 
ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada 
för riksintresset. I Karlshamns kommun finns riksintressen 
för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kommunika-
tion, energiproduktion, värdefulla ämnen eller material, 
yrkesfiske och totalförsvar. Dessutom finns riksintressen 
med geografiska bestämmelser.

Allemansrätten
Allemansrätten är ingen lag, men är sedan 1994 inskri-
ven i grundlagen. Den ger, enkelt uttryckt, var och en 
möjlighet att färdas över annans mark och att tillfälligt 
uppehålla sig där. Man får plocka bär, blommor, svamp 
och en del annat som växer i naturen. Men nyttjandet 
av allemansrätten är också förenat med skyldigheter. I 
miljöbalkens avsnitt om skydd av naturen förtydligas det 
att: ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller an-
nars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt 
umgänge med den.”

Lilla Öjasjön

6. Lagstiftning
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Konsekvenser
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7. Konsekvenser

Bakgrund
Strandskyddsbestämmelserna förändrades 1 juli 2009 
och förändringen innebär både skärpningar och lättna-
der jämfört med tidigare bestämmelser. Skärpningarna 
består bland annat av att förbuden mot att bygga eller 
anlägga med mera i strandområden blir tydligare. De 
särskilda skäl som krävs för att få dispens från förbudet 
begränsas till ett antal förutbestämda skäl. Lättnaderna i 
bestämmelserna består i huvudsak av att strandskyddet 
blir differentierat, det vill säga på vissa ställen i landet blir 
det enklare att få dispens från förbudet.

Från den 1 juli 2009 ska kommunerna i sin översiktsplan 
enligt PBL 3 kap 5 § bl.a. ange sådana områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen som anges i 7 kap. 18 
§ första stycket i miljöbalken.

Karlshamns kommun har en stor andel allemansrättsligt 
tillgänglig mark. Betydande delar av kommunens yta ut-
görs av stora sammanhängande skogsområden, även om 
det också finns ett öppet jordbrukslandskap i mellan- och 
kustbygden. Karlshamn är rikt på vattenområden. Flerta-
let sjöar finns i de skogsrika trakterna i kommunens norra 
del.  Verksamheter och boende med vattennära lägen 
kan långsiktig bidra till att stimulera den lokala och regio-
nala utvecklingen. Arbetstillfällen skapas och bidrar till en 
levande landsbygd, vilket stärker den lokala servicen och 
bidrar till en ökad inflyttning. Varje åtgärd som kan stärka 

kommunen och bidra till en ökad befolkning är viktig.

Innehåll
I detta tematiska tillägg föreslås 13 av kommunens 203 
sjöar (större än en hektar), samt två vattendrag där 
landsbygdsutvecklande verksamheter och bebyggelse 
för boende kan medges i strandnära läge efter särskild 
prövning.

Till grund för urvalet av vattenområden ligger kommun-
övergripande bedömningar om landsbygdsutveckling, 
kollektivtrafikstruktur, vindkraftsområden, tidigare kom-
munala inriktningsbeslut samt kommunens naturvårds-
program. Därtill har varje sjö inom utredningsområdet 
analyserats utifrån fastighetskartan och fältstudier för att 
undersöka platsens förutsättningar; vegetation, topo-
grafi, värdefull natur, vägar, med mera.

Kommunen har valt att dela in redovisningen av LIS-
områden i två typer, med inriktning mot verksamheter 
respektive bostäder. Dessa har olika påverkansgrad på 
strandmiljön. Indelningen tar stor hänsyn till kommunens 
uppbyggnad vad gäller struktur, attraktion och olika 
värden. Kommunen anser att denna indelning ger bästa 
möjliga landsbygdsutveckling i ett hållbart långsiktigt 
perspektiv.

Detta tematiska tillägg ger en översiktlig bild av vilka 
möjligheter Karlshamns kommun har att bebygga strän-
der för att långsiktigt stimulera den lokala utvecklingen 
i områden som har god tillgång till fria strandområden, 
som stämmer med kommunens utsatta urvalskriterier 
samt där en viss byggnation kan ske utan att strandskyd-
dets syften åsidosätts. 

Syftet är att avgränsa områden för utvecklingsåtgärder i 
strandnära lägen.  Dokumentet ska ge en översiktlig bild 
av vilka möjligheter som finns för att bygga vid sjösträn-
der och vattendrag i kommunen.

Inom ett LIS-område kan ett särskilt skäl för att pröva en 
strandskyddsdispens vara att en byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbyg-
den. Att bygga enstaka nya bostadshus räknas inte som 
utveckling av landsbygden. Ny bebyggelse bör dessutom 
uppföras i närheten av redan befintlig bebyggelse.

Den slutliga prövningen av lämpligheten av ett strand-
skyddsupphävande/dispens sker alltid genom en särskild 
ansökan i ett senare skede, där LIS-områden utpekade i 
översiktsplanen kommer att vara ett av flera särskilda skäl 
som kan åberopas. I den slutliga prövningen ska det kun-
na visas att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt 
och att det sökta området är lämpligt. LIS-planen ger inte 
en bedömning av enskilda stränder eller strandavsnitt. En 
detaljerad bedömning måste göras i senare skede tillsam-
mans med övrig hänsyn som ska tas. Kompletterande 
underlag för den bedömningen kommer att krävas och 
ska normalt tillhandahållas av sökanden. Det kan röra sig 
om naturvärdesinventering, miljökonsekvensbeskrivning 
med mera, vilket får bedömas från fall till fall.
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Avgränsning
Tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
Karlshamns kommuns översiktsplan utgör ett planerings-
underlag för mark- och vattenanvändning vid ett visst 
antal utpekade sjöar och vattendrag.

Karlshamns kommun vill undanta sjöar som inte tidigare 
har utsatts för någon form av bebyggelse eller anlägg-
ning inom strandskyddsområde. Ofta har dessa sjöar 
heller inga naturliga angöringsvägar utan ligger inom 
relativt opåverkade områden.

Konsekvensbeskrivningen fokuserar främst på principiella 
diskussioner om tänkbara konsekvenser. Resonemang 
kring exempelvis påverkan på naturmiljö och tillgäng-
lighet för allmänheten, förs på en generell nivå för att 
belysa sådana faktorer som är viktiga att studera vidare 
i samband med kommande prövningar. Beskrivningen 
hålls på en översiktlig nivå och behandlar inte i detalj var-
je delområde. Inte heller beskrivs specifika miljöeffekter 
för de enskilda utvecklingsområdena. Detta får utredas i 
samband med detaljplaneläggning och lokaliseringspröv-
ning av enskilda objekt.

Konsekvensbeskrivningen är avgränsad till följande 
områden där konsekvenserna av planens genomförande 
bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan:
• Påverkan på riksintresseområden
• Påverkan på miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
• Ianspråktagande av allemansrättsligt tillgänglig mark
• Ianspråktagande av strandområden av betydelse för 

djur- och växtliv
• Landskapsbild

Avgränsningen är gjord på följande grunder:
• behovet av att belysa konsekvenserna för strand-

skyddets syften, nämligen att trygga förutsättning-
arna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten

• en bedömning av risken för betydande miljöpåver-
kan på andra värden som identifierats under arbetets 
gång

Utpekandet av LIS-områden sker i översiktsplaneringen. 
Effekter och konsekvenser är beskrivna på samma 
översiktliga nivå som planeringen i övrigt befinner sig på. 
LIS-områdena beskrivs utförligt i planbeskrivningen och 
redovisas där på kartor med förekommande intressen. 
Konsekvensbeskrivningen ska därför läsas tillsammans 
med planbeskrivningen.

Alternativ
Under arbetets gång har olika alternativ till LIS-områden 
successivt studerats och bearbetats utifrån de kriterier 
som kommunen arbetat fram och som redovisas i plan-
beskrivningen under rubriken Urvalskriterier. 15 områden 
bedöms ha förutsättningar att komma ifråga för tillämp-
ning av LIS och vara de som är rimliga att genomföra. 
Något mer alternativ än nollalternativ och ett alternativ 
som innebär ett genomförande av planen i sin helhet har 
därför inte föreslagits. 

Nollalternativ
Nollalternativet beskriver en utveckling utan de åtgärder 
som föreslås i det tematiska tillägget till översiktsplanen. 
Beskrivningen av utvecklingen i ett nollalternativ blir ett 
resonemang om möjliga scenarion utifrån den allmänna 
utvecklingen i stort.

Alternativ genomförande
Alternativ genomförande beskriver en utveckling efter 
att de åtgärder genomförts som föreslås i det tematiska 
tillägget till översiktsplanen. Genomförandet av åtgär-
derna är beroende av initiativ från markägare och/ eller 
exploatörer och det är därför svårt att bedöma hur stora 
chanserna är för ett genomförande i sin helhet.

Effekter och konsekvenser

Riksintresseområde Mörrumsån

Nuläge

Mörrumsåns dalgång utgör riksintresse för såväl natur-
vård som friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken och ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmil-
jön. Mörrumsån är av yttersta vikt för Östersjöns totala 
tillgång på lax och havsöring. Åns artrikedom, främst 
av bottenfauna, är mycket stor och ett flertal rödlis-
tade arter förekommer. Dalgången innehåller också en 
betydande areal av naturskog, bland annat bok, ek och 
gran, med rödlistade arter. I kommunens naturvårdspro-
gram framhålls att ån och dess dalgång har mycket stora 
naturvärden, främst fiskevårdsintressen men även i övrigt 
stora natur-och friluftsintressen samt geologiska värden. 
Ingreppen i Mörrumåns sträckning genom kommunen 
består av regleringsdammar och kraftverk. Föreslaget 
LIS-område vid Mörrumsån i Svängsta ligger utanför, men 
i direkt anslutning till riksintresset. 
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Nollalternativ

Ett nollalternativ innebär att befintlig användning; bo-
ende, jord- och skogsbruk består. LIS-området kommer 
inte att tas i anspråk för bostäder såvida inte enstaka 
etableringar kan tillåtas inom ramen för normal dispens-
prövning inom strandskyddsområdet.

Alternativ genomförande

Föreslaget LIS-område i Svängsta tangerar riksintresset. 
Inom området finns bostadsbebyggelse. Avsikten är 
att skapa förutsättningar för ytterligare bostäder.  Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra några 
konsekvenser på åns och dalgångens riksintressanta 
naturvärden. 

Åtgärder för att minska negativa miljökon-
sekvenser

Utformning av bebyggelse bör ske med hänsyn till land-
skapsbilden.

Riksintresseområde Eriksberg  
med flera  

Nuläge

Hällaryds Skärgård-Eriksberg-Tjärö-Järnavik utgör 
riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljö-
balken. Området är av stor betydelse för besöksnäring 
och friluftsliv, exempelvis finns på Tjärö en välbesökt 
turiststation med bland annat gästhamn, bad- och cam-
pingplatser samt vandrarhem. Föreslaget LIS-område vid 
Årydsån i Åryd ligger utanför, men i direkt anslutning till 
riksintresset. 

Nollalternativet

I ett nollalternativ kommer inte förslagen i planen att 
genomföras och därmed begränsas möjligheterna för 
besöksnäring och näringsliv. I området finns bostäder, vä-
gar, rastplats och naturmark. Viss del av villabebyggelsen 
bedöms som kulturhistoriskt värdefull. LIS-området kom-
mer inte att tas i anspråk för verksamheter eller bostäder 
såvida inte enstaka etableringar kan tillåtas inom ramen 
för normal dispensprövning inom strandskyddsområdet.

Alternativ genomförande

Riksintresset tangerar föreslaget LIS-område i Åryd. 
Området har ett strategiskt läge vid Europaväg 22 och 
fungerar som infart till Åryds samhälle och leder även 
vidare mot kusten vid Guö och Eriksbergs naturreservat. 
Avsikten är att ge förutsättningar att utveckla området 
för verksamheter kopplade till bland annat besöksnäring 
och friluftsliv, men även möjliggöra viss komplettering 

med bostäder. Området är bullerutsatt och verksamhe-
ter kan leda till ytterligare påverkan varför bullerfrågan 
behöver studeras i samband med fortsatt planering. 

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan

Utformning av bebyggelse bör ske med stor hänsyn till 
landskapsbilden och lokal bebyggelsetradition.
I samband med fortsatt planering av verksamheter och 
bostäder behöver bullerfrågan studeras.

Miljökvalitetsnormer för vatten-
kvalitet

Nuläge

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda för 
flera sjöar och vattendrag som berörs av föreslagna LIS-
områden. 

Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende 
kvicksilver och kvicksilverföreningar är ”uppnår ej god 
status” i samtliga vattenförekomster. Detta gäller över 
hela landet och beror på en hög halt av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar i marken, bland annat orsakade av 
atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försurning. 
Målsättningen är att halterna av kvicksilver och kvicksil-
verföreningar i vattenförekomsten inte bör öka till den 22 
december 2015, i förhållande till de halter som har legat 
till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av 
kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksil-
verföreningar 2009.

Nollalternativ

I nollalternativet kommer de föreslagna LIS-områdena 
inte att tas i anspråk för verksamheter eller bostäder 
såvida inte enstaka etableringar kan tillåtas inom ramen 
för normal dispensprövning inom strandskyddsområdet. 
Byggnationer utanför strandskyddat område kan på 
samma sätt som nu planerade åtgärder medföra ökad 
näringsbelastning om frågan om vatten och avlopp inte 
löses på ett bra sätt.

Alternativ genomförande

Vid ett genomförande av planen i sin helhet kommer 15 
strandnära områden att tas i anspråk för verksamheter el-
ler bostäder. En effekt av planens föreslagna etableringar 
kan bli en ökad näringsbelastning om inte avloppsfrågan 
löses på ett godtagbart sätt, en annan att ett ökat tryck 
på vattennära anläggningar i form av båtplatser och bad-
bryggor uppstår. En ökad båtaktivitet kan medföra högre 
belastning på sjöarna i form av spridning av kemikalier, 
avlopp och buller. Vattenanläggningar kan även medföra 
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en påverkan på vattenbrynets ekologiska funktioner, till 
exempel dess förmåga att ta upp näringsämnen innan de 
sprids i vattenmiljön.

Åtgärder för att minska negativa miljökon-
sekvenser

I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-
områden måste ett ökat behov av vattenanläggningar i 
anslutning till verksamheter beaktas. Detta innebär att 
lämpligheten och lokaliseringen av olika typer av anlägg-
ningar måste bedömas utifrån hänsyn till vattenbrynets 
ekologiska funktioner, vattenområdenas känslighet med 
mera.

Uppförande av vattenanläggningar, muddring med flera 
vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser 
i miljöbalkens 11 kapitel och måste föregås av prövning 
enligt dessa.

Allemansrättsligt tillgänglig mark

Nuläge

Föreslagna LIS-områden berör i huvudsak mark som idag 
är allemansrättsligt tillgänglig. Markslagen utgörs till 
större delen av skogsmark, medan en mindre del utgörs 
av åkermark. Åkermark är allemansrättsligt tillgänglig de 
perioder av året som marken inte odlas. 

Nollalternativ

I ett nollalternativ kan man anta att den allemansrättsliga 
tillgängligheten kommer att se ut ungefär som idag. Od-
lingsmark kan komma att tas ur bruk och i så fall ökar den 
allemansrättsliga tillgängligheten. Enstaka åtgärder som 
uppförande av bostad eller anläggning kan komma att 
genomföras om de efter prövning enligt strandskyddsbe-
stämmelserna bedöms vara möjliga att släppa fram.

Alternativ genomförande

Ett genomförande av planen medför att områden som 
idag är allemansrättsligt tillgängliga inom strandskydds-
området i viss omfattning blir privatiserade. Fri passage 
mot vattnet kommer dock alltid att säkerställas.  Ett ökat 
byggande i det strandnära området medför dock ett ökat 
tryck även på denna zon för uppförande av exempelvis 
vattenanläggningar, båthus eller bastur. 

Åtgärder för att minska negativa miljökon-
sekvenser

I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områ-
den måste ett ökat behov av anläggningar i anslutning till 
exempelvis fritidsbyar och campingområden beaktas och 
planeras för så att den allemansrättsliga tillgängligheten 
kan säkerställas.

Fastställda miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster samt vilka LIS-områden vattenförekomsterna berörs av.
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Förutsättningar för växt- och djurliv

Nuläge

Inom de områden som föreslagits som LIS-områden finns 
idag miljöer med allmänna värden för växt- och djurliv.

Nollalternativ

Naturmiljöerna inom de föreslagna LIS-områdena blir tro-
ligen till största delen kvar med dess allmänna värden för 
växt- och djurliv. Viss omföring av markslag kan komma 
att ske till exempel från jordbruksmark till skogsmark. 
Avverkning av skog kan också genomföras med större 
eller mindre påverkan på det befintliga växt- och djurlivet. 
Enstaka åtgärder som uppförande av bostad eller anlägg-
ning kan komma att genomföras om de efter prövning 
enligt strandskyddsbestämmelserna bedöms vara möjliga 
att släppa fram.

Alternativ genomförande

I samtliga LIS-områden kommer naturmiljöer med all-
männa värden för djur och växtliv att omvandlas till delvis 
bebyggda miljöer med minskat utrymme för skydd, 
födosök, föryngring samt fragmentering av livsmiljöer. 
Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områ-
den bedöms inte bli så stora eftersom ersättningsmiljöer 
finns i stor utsträckning. Det finns dock en risk att miljöer 
med högre värden än allmänna för djur- och växtliv 
påverkas indirekt genom att närheten till vattnet medför 
ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller 
siktröjningar i värdefulla trädskikt. 

Åtgärder för att minska negativa miljökon-
sekvenser

I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områ-
den måste ett ökat behov av vattenanläggningar i anslut-
ning till verksamhetsområden och bostäder beaktas och 
planeras för så att man därmed kan finna de lämpligaste 
platserna för detta utifrån hänsyn till vattenbrynets eko-
logiska funktioner och påverkan på miljöer som är särskilt 
värdefulla för växt- och djurliv.

Påverkan från siktröjning på områden som är värdefulla 
för växt-och djurlivet i zonen mellan LIS-området och 
vattnet måste utredas. 

För att undvika onödig störning av fågellivet kan det vid 
de ornitologiskt intressanta sjöarna, exempelvis Ällhölen 
och Norra Öllesjön, finnas behov av kanalisering av fri-
luftslivet, till exempel. genom uppförandet av fågeltorn.

Uppförande av vattenanläggningar, muddring med flera 
vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser 

i miljöbalkens 11 kapitel och måste föregås av prövning 
enligt dessa.

Landskapsbild

Nuläge
Karlshamns kommun har ett landskap med mycket varie-
rande terrängförhållanden – rikt på berg, dalar, kullar och 
sjöar. Olika landskapstyper går dock att urskilja i kommu-
nen. Det norra platåområdet är genomdraget av mar-
kanta sprickdalar i vilka åarna rinner fram. Området som 
är rikt på sjöar sluttar svagt mot söder där det övergår till 
ett inre dallandskap. De föreslagna LIS-områdena ligger, 
med undantag för Mörrumsån och Årydsån, i skogsbygd 
och framförallt i de nordliga delarna. Vid sjön Trehörnans 
södra del finns ett bevarandevärt odlingslandskap, av 
Länsstyrelsen särskilt utpekat för höga natur- och kultur-
miljövärden.  

Nollalternativ

Nollalternativet antas inte medföra några betydande 
förändringar på landskapsbilden. Tillfälliga förändringar 
kan uppstå i samband med skogsbruksåtgärder då sluten 
skogsmark omvandlas till hygge. Även förändringar i 
trädslag, exempelvis omföring av lövskog till barrskog, 
kan förändra landskapets karaktär. Mer permanenta 
förändringar uppstår om åkermark omvandlas till skogs-
mark och öppet landskap därmed omvandlas till slutet 
landskap även på lång sikt.

Alternativ genomförande

Ett genomförande av planen innebär att ett antal om-
råden kommer att omvandlas från obebyggd mark till 
bebyggd mark med omgivande hårdgjorda ytor, belys-
ning, staket med mera. När skogsmark tas i anspråk kan 
omvandlingen upplevas som att sår uppstår i ett sam-
manhängande skogsområde. Från vattnet sett uppstår 
brott mot horisonten. När odlingsmark tas i anspråk 
kan upplevelse av fri rymd och historiska sammanhang 
gå förlorad. Generellt bedöms att ett genomförande 
av föreslagna åtgärder inte kommer att medföra några 
stora konsekvenser för landskapsbilden. Utbyggnaden 
är genomgående småskalig och förändringarna kommer 
främst att upplevas lokalt. Konsekvenserna av föreslagna 
åtgärder i utpekade områden med betes- och odlings-
mark bedöms sammantaget bli ringa då det handlar om 
en småskalig utbyggnad där ianspråktagandet inte antas 
medföra förändringar i förutsättningarna för brukandet i 
stort.
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Åtgärder för att minska negativa konsekvenser

Den zon eller passage mellan LIS-områdena och vattnet 
som undantas från bebyggelse för att i första hand sä-
kerställa den allemansrättsliga tillgängligheten kommer 
även att medföra att påverkan på landskapsbilden blir 
lindrigare.

Påverkan på landskapsbilden kan minska genom att bygg-
nader utformas med material och färger som smälter in i 
det omgivande landskapet.

Samlad miljöbedömning
Ett genomförande av det tematiska tillägget till översikts-
planen för landsbygdsutveckling i strandnära områden, 
tillsammans med de åtgärder som föreslås för att minska 
negativa miljökonsekvenser, bedöms inte medföra att 
syftet med strandskyddet åsidosätts. Bedömningen byg-
ger på att omfattningen av LIS-områdenas markanspråk 
i förhållande till förekomsten av obebyggda stränder i 
kommunen är liten.

Fortsatt kvarstår risker för negativa miljökonsekvenser 
när det gäller påverkan på vattenkvalitet från vatten- och 
avlopp och när det gäller påverkan på områden närmast 
vattnet samt själva vattenområdet som en indirekt följd 
av strandnära etableringar. Risken för sådana miljökon-
sekvenser måste hanteras i den fortsatta planeringspro-
cessen. Landskapsbilden kommer att påverkas inom de 
föreslagna områdena men förändringen bedöms främst 
påverka upplevelsen på en lokal nivå.

Källor
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Vindbruksplan för Karlshamns kommun

Analys av landskapsbilden och dess värden i Karlshamns 
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Handbok 2009:4 Strandskydd - en vägledning för planering 
och prövning

Naturvärdesbedömning av vattendrag i Blekinge
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