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Abstract 

The study analyzes if the provisions on rural development in waterfront locations (LIS) in 

the Swedish environmental act can be a threat to natural values and the right of public 

access in the waterfront areas, with the potential for exemptions in the provisions for 

shore protection LIS provides. The background to LIS is treated in the study. A summary 

of what an impact irresponsible planning of near shore areas can have on natural values 

was made. A GIS analysis of two case study areas along river Dalälven in the southern 

part of the region Gävleborg, Sweden, was conducted to see how large parts of the near 

shore areas that are currently not available for the public. The GIS analysis was also made 

to see if and which natural protection areas, natural areas worth to be protected and 

national interest for nature conservation that is represented in the case study areas. The 

results of the GIS analysis were presented in maps. The maps were then used as a 

substrate to determine suitable areas for LIS in the case study areas. The study defines the 

difficulties with LIS, and concludes that LIS does not constitute a direct threat to natural 

values and the public access to shores. This demands though that only the impacts a 

development as a result of LIS causes for natural values and the public access to shores 

are considered. The magnitude of the intended exploitation in the near shore area will 

determine if a threat arises or not. However, the planning process requires a broader 

perspective where impacts on physical, social and economic aspects are taken into 

account in the assessment. This is necessary for the purpose of LIS to be achieved. 
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Sammanfattning 

Studien analyserar om bestämmelserna angående Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS) i miljöbalken kan vara ett hot mot naturvärden och allemansrätt, i och med 

möjligheterna till strandskyddsdispens bestämmelserna ger. Även bakgrunden till LIS i 

form av internationell forskning tas upp. En summering av vad en oansvarig planering av 

strandområden kan få för konsekvenser för naturvärden har gjorts, där försämrade 

förutsättningar för biologisk mångfald är en av dessa. En GIS-analys av två 

fallstudieområden längs med Dalälven i södra Gävleborgs län genomfördes för att 

analysera hur stor del av stränderna som inte är tillgängliga att vistas på för allmänheten 

och för att se om och vilka skyddsområden för naturvärden, skyddsvärda naturområden 

och riksintressen för naturvård som finns i fallstudieområdena. Resultatet av GIS-

analysen redovisades i kartor.  Kartorna användes sedan som underlagsmaterial för att 

avgöra om LIS var lämpligt i någon del av fallstudieområdena. Studien definierar 

svårigheter med LIS och kommer fram till att LIS inte utgör ett direkt hot mot 

naturvärden och allemansrätt om bara konsekvenserna som en exploatering enligt LIS får 

för naturvärden och allemansrätt vägs in. Omfattningen av den tilltänkta exploateringen i 

strandområdet avgör om ett hot uppstår eller inte. Däremot krävs ett bredare perspektiv 

där konsekvenserna för de fysiska, ekonomiska och sociala aspekterna också vägs in i 

bedömningen för att syftet med LIS ska uppnås.  
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Begrepp 

Allemansrätt – Allmänhetens tillgång till stränder  

 

Allmänna intressen – Naturreservat, riksintressen, växter och djur. 

 

ArcMap – Programvara för att utföra GIS-analyser 

 

Biologisk mångfald – Variationsrikedom av arter inom ett område. 

 

Enskilda intressen – Närliggande fastigheter, grannar och andra privatpersoner, företag. 

 

Fysisk störning – Störningar som uppkommer längs med stränderna på grund av 

exploatering, främst för djur och växtliv men också för andra faktorer.  

 

Förtätning – Nybyggnation inom redan befintlig bebyggelse. 

 

GIS – Geografiskt informationssystem. 

 

Hemfridszon – Markområde kring ett boningshus där allemansrätten inte gäller. 

 

ICZM - Integrated coastal zone management. 

 

Indikator – Objekt i den verkliga omgivningen som i digitaliserad form används i en GIS-

analys för att dra slutsatser. 

 

Kartvy – Arbetsvyn i ArcMap. 

 

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

 

Satoyama - Småskaligt jordbruksområde med hög biologisk mångfald i det Japanska 

höglandet. 

 

Shape-fil – Filformat för vektordata i GIS-programmet Arc Map. 
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Skyddsområden för naturvärden – Områden skyddade enligt lag. Exempelvis 

naturreservat, Natura 2000, biotopskydd. 

 

Skyddsvärda naturområden - Områden som innehåller naturvärden men som inte är 

skyddade med bestämmelser. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund till studien 

Stränderna i Sverige har under senare år blivit föremål för ett stort bebyggelsetryck. 

Bestämmelserna i miljöbalken om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) (SFS, 

1998:808) är en effekt av detta. Många väljer att flytta till områden nära vatten. I Sverige 

bor mer än en tredjedel av befolkningen nära kusten och befolkningsökningen de senaste 

åren har nästan helt och hållet förekommit i ett område inom fem kilometer från kusterna 

(Boverket, 2006). Dessa områden står också i centrum när det kommer till befolkningens 

arbete och rekreation (EU-kommissionen, 1999).  Dessutom pekar tidigare studier 

(Thorvaldsson, 2009) på att flera av Sveriges kommuner generellt sett kommer att vidta 

åtgärder för att kunna bebygga strandnära områden i framtiden. Det går därför att 

konstatera att det finns en önskan från många enskilda personer och företag att få 

exploatera även de områden som är strandskyddade. Inom strandområden finns det 

många djur- och växtarter som är känsliga för störningar exploateringar kan medföra. 

Sedan 2009 så har Sverige nya strandskyddsbestämmelser. Dessa ger generellt sett större 

möjlighet till lättnader i strandskydd i glesbyggd medan en skärpning gjorts i tätbebyggt 

område. Att bebygga stränderna kan dock hota allemansrätten. Kritiska röster har bland 

annat höjts från Naturskyddsföreningen, vilka menar att den nya lagen hotar den svenska 

allemansrätten (Busk & Rosendahl, 2008).  Det kan med andra ord uppstå konflikter 

mellan enskilda och allmänna intressen.  Dessa konflikter kan handla om att ett enskilt 

intresse, ett företag exempelvis, avser att använda mark som tidigare varit föremål för de 

allmänna intressena, i en vinstdrivande verksamhet. För att kunna kartera och klassificera 

”fysisk störning” av strandområden och därmed visualisera hur pass hårt exploaterade 

stränderna i Sverige är, har en metod med detta syfte utvecklats (Tullback, Kilnäs & 

Schönfeldt 2001) som kallas ”Indikatormetoden”. Fysiska objekt som t.ex. bryggor 

digitaliserades i denna för att användas som indikatorer. 

 

1.2 Fallstudieområden 

 

Två områden har valts ut till två fallstudier. Områdena ligger längs med Dalälvens strand 

i Hedesunda, Gävle kommun, Gävleborgs Län. Fallstudieområdena var nödvändiga att 

välja ut på grund av att exempel från verkligheten ger ett mer tillförlitligt resultat, 
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eftersom de nuvarande förhållandena i just de berörda områdena behandlas.  Dessutom 

var en utvärdering av lämpligheten för LIS i Hedesundaområdet en beställning från Gävle 

kommun. Hedesunda består av tätorten och en omkringliggande jordbruksbygd bestående 

av flera små byar som tillsammans har ca 3000 invånare (Harlén, 2003). Två 

fallstudieområden analyseras i den här studien, Fallstudieområde ett och två. I båda 

områdena finns en större by. I fallstudieområde ett ligger Ålbo och i fallstudieområde två 

återfinns Östveda. Fallstudieområdena kallas hädanefter för Ålbo (Fallstudieområde ett) 

och Östveda (Fallstudieområde två) även om fallstudieområdena är större till ytan än 

själva byarna. Sedan tidigare finns en del bebyggelse i de strandskyddade delarna av 

områdena (Gävle kommun, 2011). Byarna präglas av småskaligt jordbruk. Odlingsrösen, 

åkerholmar, stenmurar och andra landskapselement avlöser här varandra.  Detta 

sammantaget skapar förutsättningar för en väsentlig biologisk mångfald (Gävle kommun, 

2011) Detta i kombination med att stränderna i Ålbo (bild 1) och Östveda är attraktiva för 

enskilda personer och företag att bebygga på grund av sina natursköna lägen gör att 

studien blir mer intressant.  

 

 

Figur 1: Vy över Ålbos stränder. Foto: Joel Eklund. 

 

Östveda har påverkats av områdets topografi, där gårdarna avlöser varandra utefter den 

gamla huvudvägen genom byn, som följer den rullstensås som höjer sig över vattnet. 

(Gävle kommun, 2011). Nedanför husen vetter åkrarna söderut ner mot älven (bild 2). I 

västra delen av Östveda finns naturreservaten, Kvillanudden och Landa. Dessa har 
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instiftats på grund av den stora tillgång på masurbjörk som finns i de båda reservaten. 

Kvillanudden utgör rullstensåsens västra ände och sträcker sig ut i älven. Från reservatet 

får besökaren en vacker utsikt över älven och platsen är välbesökt. Området var förut 

betesmark och är fortfarande öppet till en viss del. I naturreservatet Landa finns förutom 

masurbjörk även annan värdefull skog (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å.).  

 

 

Figur 2: Gårdar med åkermark som sträcker sig ända ned till älven. Foto: Joel Eklund. 

 

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att försöka avgöra huruvida områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) kan innebära ett hot mot Sveriges 

allemansrätt och naturvärden i och med den rätt att exploatera stränderna för olika 

ändamål som bestämmelserna ger. En avsikt med studien är att avgöra vilka olika 

förordnaden/ skydd för naturvärden enligt lag som kan komma att påverkas av åtgärderna. 

En annan avsikt är att se vilka riksintressen för naturvård och skyddsvärda naturområden 

som påverkas av en exploatering enligt bestämmelserna om LIS. Slutligen är målet att 

föra ett resonemang kring hur en kombination av LIS samt bevarandet av naturvärden och 

allmansrätten ska kunna göras. 
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Frågeställningar som besvaras i studien är: 

 

1. hur mycket begränsas allmänhetens tillgång till stränder av exploatering i LIS-

områden?  

 

2. vilka skyddsområden för naturvärden, riksintressen för naturvård och 

skyddsvärda naturområden kan påverkas av LIS-områden? 

 

3. vilka delar av Ålbo och Östveda är mest lämpliga för LIS, med hänsyn till 

skyddsområden för naturvärden, riksintresse för naturvård, skyddsvärda 

naturområden samt allmänhetens tillgång till stränder? 

 

4. vilka svårigheter och möjligheter uppkommer när ett bevarande av naturvärden 

och allemansrätt ska kombineras med LIS? 

 

5. hur påverkas de lokala ekonomiska, sociala och fysiska förhållandena av en 

exploatering enligt LIS? 

 

1.4 Avgränsning av studien 

Fallstudieområdena är belägna omkring 45 minuters bilresa västerut från Tierp vid väg 

E4(figur 3). Ungefär lika lång restid är det från Gävle.  Ålbo och Östveda är lokaliserade 

några kilometer sydväst respektive sydöst om tätorten Hedesunda (figur 4). Ålbo 

representerar hela det strandområde som sträcker sig från nord till syd längs med älvens 

västra strand ända ner till Jordbärsmurens naturreservat. Östveda breder ut sig från väster 

till öster längs med älvens strand. Båda områdena täcker en yta av cirka 17 hektar.  
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Figur 3: Hedesundas lokalisering i förhållande till Gävle. Källa: Bearbetad karta från 

Geodataportalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Lokaliseringar för Ålbo (1) respektive Östveda (2). Källa: Bearbetad karta 

Geodataportalen. 
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Studiens avgränsning i tid är cirka två månader. Andra avgränsningar som gjorts är 

relaterade till olika begrepp. Med begreppet allemansrätt menas rätten att vistas fritt i 

naturen. I denna studie så avser allemansrätten rätten att vistas vid stränderna i de två 

fallstudieområdena. Begreppet naturvärden avser i denna studie växt- och djurlivet. Detta 

mäts i denna studie genom att undersöka vilka skyddsområden, skyddsvärda områden och 

riksintressen för naturvård som finns inom de geografiskt avgränsade områden som 

studeras.  

 

Valet av bryggor som representanter för privat ägande i analysen gjordes därför att en 

brygga oftast används i privat syfte. En sådan kan därför representera en kontaktpunkt 

med vattnet som normalt inte är tillgänglig för allmänheten. Den ligger med andra ord 

inom en privat ägares hemfridzon. En brygga kan dock vara allmänt tillgänglig. Enligt 

allemansrätten får båtägare exempelvis angöra en brygga utanför tomtmark, om inte 

tomtens ägare använder bryggan vid tillfället. Om däremot en mer regelbunden eller 

varaktig förtöjning vid samma brygga blir aktuell finns risk för rättsliga åtgärder för den 

som väljer att förtöja sin båt vid bryggan (Bengtsson, 2004). I den analys i ett geografiskt 

informationssystem (GIS) som gjorts så har dock en generalisering gjorts, där denna 

möjlighet räknats bort för att minska GIS-analysens komplexitet. Generellt sett är heller 

inte bryggor tillgängliga för allmänheten till den grad att det påverkade valet av bryggor 

som det objekt som fick utgöra hemfridszonernas mitt.   

 

1.5 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Miljöbalkens del med bestämmelser om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

började gälla 2009. Denna bestämmelse ger kommunerna möjlighet att exploatera 

strandskyddat område. Enligt 7:18d § miljöbalken, får det beaktas som ett särskilt skäl för 

dispens att exploatera strandområde om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 

bidrar till utvecklingen av landsbygden. Enligt 7:18e § är ett sådant område:  

 

1. lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 

 

2. av sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

 

3. av liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften  
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a)i eller närheten av tätorter, 

 

b)i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Storfjärden i 

Ångermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, 

 

c) på Gotland, eller  

 

d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller 

Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark 

för bebyggelse i området, och 

 

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, 

utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till 

Skataudden vid Näskefjärden. 

 

 (SFS, 1998:808) 

 

Kommunerna ska upprätta en översiktsplan som är vägledande vid den bedömning som 

görs huruvida ett område är lämpligt för dispens enligt miljöbalken 7:18d § (SFS, 

1998:808). 

1.6 Allemansrätt 

Den rätt vi i Sverige har att till en viss gräns uppehålla oss och passera över annans mark, 

kallas för allemansrätten. Med en viss gräns menas att det till exempel är otillåtet att ta sig 

sådana friheter på annans mark att denne tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada. 

Den som uppehåller sig på annans mark får inte kränka markägarens hemfridszon och 

ekonomiska intressen. Allemansrätten gäller dock alltid, även om den som äger marken 

inte samtycker till detta. En annan viktig aspekt av allemansrätten är att den som rör sig i 

skog och mark i lika hög grad ska ta hänsyn till naturen som till andra människor 

(Bengtsson, 2004).  

 

Det finns få rättsfrågor som är så omstridda och outredda i förhållande till allmänt 

intresse likt de frågor som berör allemansrätten. Detta beror dels på att lagen tar ett alltför 

stort sikte på straffansvar. Det saknas med andra ord andra rättsliga påföljder vid 

förbrytelse mot reglerna. En annan anledning är att den skrevs på andra premisser än idag 
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och därför är svårare att tillämpa i förhållande till dagens rättsliga frågor. På grund av 

dess ålder är lagen också ålderdomligt uttryckt. Slutligen är det ovanligt att tvister där 

allemansrätten behandlas avgörs i en domstol. Ingen part brukar normalt tycka att det är 

värt besväret som kommer sig av svårigheterna i att tolka lagen. Detta sammantaget har 

gjort att de flesta beskrivningar som brukar ges av vad allemansrätten närmare innebär 

brukar bli svävande och inte helt klara (Bengtsson, 2004). 
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2 Samhällsplanering vid stränderna - exempel från Sverige 

och utlandet 

2.1 Strandskyddet 

De svenska stränderna skyddas av det enligt lag stadgade strandskyddet. Bestämmelserna 

regleras i miljöbalken 7:13 - 18 §§ och gäller stränder vid insjöar, hav och vattendrag. 

Skyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränderna, men även till att bevara 

goda livsvillkor för djur och växtliv på land och i vatten (SFS, 1998:808). Enligt 7:14 § så 

gäller strandskyddet inom 100 meter från strandlinjen. Detta gäller både 100 meter utåt 

mot vattnet och lika långt in mot land. Strandskyddet får även utökas till 300 meter om 

det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Bestämmelserna i 

miljöbalken (SFS, 1998:808) innebär i korthet att uppförande av byggnader eller 

förändringar av byggnaders utförande och användning, som hindrar allmänheten att 

beträda stränderna, är förbjudna.  Bestämmelserna säger också att sådana åtgärder som 

väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter är förbjudna. 

 

2.2 Strändernas förutsättningar för LIS 

Sveriges befolkning är i huvudsak lokaliserad till landets södra delar. Med detta avses 

Götaland och delar av Svealand. Det största bebyggelsetrycket längs med stränderna kan 

därför sägas förekomma i dessa delar av landet. LIS får enligt bestämmelserna (SFS, 

1998:808) inte tillämpas längs med kusten från norska gränsen till Forsmark. Även Öland 

och delar av Ångermanland är exkluderade från de delar av kusen som är tillgängliga för 

bestämmelserna om LIS. Det går därför att konstatera att större delen av södra Sveriges 

kust inte är tillgänglig för LIS. De stränder som är aktuella för LIS ligger istället i 

inlandet vid sjöar och vattendrag samt längs med norrlandskusten och på Gotland.  
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2.3 Integrerad förvaltning i kustzoner 

Tidigare forskning inom området handlar i många fall om ”integrerad förvaltning i 

kustzoner” som på engelska brukar benämnas ”integrated coastal zone management” 

(ICZM) och är benämningen på den dynamiska, fortlöpande och ständigt upprepade 

process som avser att främja en hållbar utveckling och förvaltning av kustområden (EU-

kommissionen, 1999). I Danmark så har det under de senaste tio åren höjts röster för att 

försöka implementera denna process i samhällsplaneringen vid kusterna. Konkreta förslag 

på åtgärder har också framhållits (Anker, Nellemann & Sverdrup-Jensen, 2004).  Detta 

har tagits med i litteraturstudien för att belysa hur Danmark arbetar med ICZM. ICZM 

syftar till att nå en balans mellan fördelarna med ekonomisk utveckling och 

befolkningens användande av stränderna, inom de gränser som sätts av naturens dynamik 

och bärförmåga (EU-kommissionen, 1999). ICZM handlar vidare om att sammanställa 

flera av de olika åtgärdsprogram som finns för kustområden, snarare än att ersätta de 

befintliga. Det är med andra ord också ett sätt att få åtgärdsprogram för exempelvis fiske 

och vattenkvalitet att harmonisera med varandra för att uppnå de mål som finns uppsatta 

inom dessa områden (Cicin-Sain & Knecht, 1998). EU-parlamentet har rekommenderat 

medlemsländerna att implementera denna process i förvaltningen. Rekommendationerna 

består bland annat av olika principer som bör följas. Länderna bör med andra ord följa de 

principer för en integrerad förvaltning av kustområden som EU-parlamentet presenterat 

när de utarbetar nationella strategier och åtgärder (EU-parlamentet, 2002).  

 

I Sverige har Boverket i publikationen ”Vad händer med kusten? -Erfarenheter från 

kommunal och regional planering samt EU-projekt i Sveriges kustområden” undersökt 

hur det europeiska parlamentets rekommendationer gällande integrerad förvaltning av 

kustzoner överensstämmer med samhällsplaneringen i svenska kustområden. 

Förvaltningarna i olika regioner i landet har i publikationen fått ge sin syn på hur de vill 

arbeta med ICZM i framtiden. Som en del av detta så ses också exempel på hur flera av 

regionerna på kommunal nivå vill använda översiktplanerna som ett mer övergripande 

strategidokument. Bland de olika strategierna framkommer bland annat 

strandsskyddsdispenser som ett av de tillvägagångssätt som kan användas för att 

implementera ICZM i den svenska samhällsplaneringen (Boverket, 2006).  

 

EU:s rekommendationer (EU-parlamentet, 2002), som har blivit den måttstock som 

används över hela Europa för att mäta utvecklingen av ICZM, har på senare år blivit 

ifrågasatta av forskare. Kritik har höjts eftersom de olika riktlinjerna inte är integrerade 

med varandra, vilket får som konskevens att det skapas utrymme för en selektiv tolkning i 
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de olika medlemsländerna (McKenna, Cooper & O’Hagan, 2008). Vidare påpekas även 

att det inte är riktmärkena i sig som är felaktiga, utan snarare relationerna och balansen 

mellan dem; flera av de olika riktlinjerna är skrivna utan någon större klarhet eller 

precision, vilket medför att de lämnas öppna för en alltför fri tolkning. Det är utöver detta 

också problematiskt att det inte framgår vilka punkter som är viktiga att prioritera, samt 

att det inte heller framgår i rekommendationen att samtliga principer, dvs. helheten, måste 

beaktas för att uppnå syftet. Ett urval baserat på exempelvis politisk agenda är med andra 

ord inte ett korrekt sätt att tillämpa ICZM på (McKenna et al., 2008). 

 

Det danska kustlandskapet är unikt i en internationell jämförelse med dess variation och 

utbredning, men också för de många olika reservat som finns för hotade djur och växter 

(Anker et al., 2004). Detta sägs vara en konsekvens av landets långa tradition av reglering 

och planering av kustområdena. ICZM introducerar ett nytt sätt att administrera och 

planera strändernas användning (EU-kommissionen, 1999). Planerings- och 

administrationsprocesserna bör även fortsättningsvis vara försiktiga, men det kan finnas 

utrymme för en mindre restriktiv utövning (Anker et al., 2004). Det kan vara lämpligt att 

ge möjlighet till skapandet av en speciell zon, där ny exploatering av sommarstugor och 

annan bebyggelse kan få förekomma trots den direkta närheten till stränderna (Anker et 

al., 2004). Den bristande integreringen av lagstiftning, planering och resurshantering i 

förvaltningen av kusterna är i vissa fall ansvarig för att det uppstår situationer där 

planeringen hamnar i konflikt med de övergripande målen och strategierna för 

kustområdena (Anker et al., 2004).  

 

Hall (2001) menar att turism ett bra sätt att öka den ekonomiska utvecklingen, men 

vidhåller ändå att det måste gå att ta till vara de ekonomiska fördelarna med att exploatera 

strandområdena för turismändamål och samtidigt vidta beskyddande åtgärder för att 

skydda den känsliga miljön. Detta eftersom turism i kustområden är en viktig näringsgren 

för många mindre utvecklade länder (Hall, 2001).  

 

2.4 Naturvärden 

Genom att studera Japan går det ur ett svenskt perspektiv att dra slutsatser om hur det kan 

bli om en icke ansvarsfull och hållbar planering av markanvändningen görs. Det går även 

att se ett samband mellan fallstudieområdenas höga biologiska mångfald och de områden 

som med en liknande situation som lyfts fram i olika studier (Katoh, Sakai & Takahashi, 

2009; Benton, Vickery & Wilson, 2003). För att behålla en god biologisk mångfald är 
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ekologiska inventeringar i samband med hållbar planering av markanvändningen att 

föredra. Andelen hotade arter beror också till stor del på markanvändningsområde i fråga 

(Shapiro, 1997). Störst koncentration av sällsynta djur och växter i påträffas i de delar av 

jordbrukslandskapet som inte är utsatta för det mest intensiva jordbruket (Nakamura & 

Short, 2001). Samma tendenser har också visat sig i Ålbo och Östveda (Gävle kommun, 

2011). På grund utav den stora urbaniseringsprocess som Japan genomgått sedan andra 

världskriget, har mycket av kustområdena genomgått stora förändringar (Nakamura & 

Short, 2001). 

 

Bland annat har våtmarker och tidvattenutsatta områden längs med kustområdet i Chiba 

har fyllts igen för att möjliggöra olika former av byggnationer (Nakamura & Short, 

2001). Marken i dessa områden är också belagd med asfalt vilket motverkar vegetation. 

Det har fått som konsekvens att andelen grönområden stadigt sjunker i området. 

(Nakamura, 1998). De urbaniserade områdena är varmare och ofta mer bullriga än på 

landsbygden och bäckar, sjöar och dammar i ett stadlandskap är dessutom avsevärt mera 

förorenade än vad liknande vattendrag på landsbygden är (Mitsudera et al., 1977; Adams, 

1994). Få arter kan påträffas i dessa områden på grund av att habitaten som de här 

områdena representerar är olämpliga för flora och fauna (Nakamura & Short, 2001).  

 

I Japan existerar så kallade Satoyama-områden med en hög biologisk mångfald. Dessa är 

ofta belägna i de japanska högländerna där urbaniseringen inte har tagit fart på samma 

sätt som i de mer låglänta delarna av landet. Satoyama-områden är det som finns kvar av 

det traditionella japanska jordbrukslandskapet, som på andra håll än i just höglandet har 

försvunnit nästan helt. Den höga biodiversiteten kan hänföras den stora variationen av 

landskapselement som inom ett begränsat geografiskt område skapar ett småskaligt 

mosaikmönster sett från luften. Blandningen bidrar till konnektivitet och rumslig 

heterogenitet, vilket i sin tur bidrar till att stärka den biologiska mångfalden (Katoh et.al, 

2009). Här blandas risodlingar med skogspariter, gräsbevuxna områden, dammar och 

diken (Katoh et al., 2009). En liknande blandning av landskapselement går även att 

återfinna i Ålbo och Östveda (Gävle kommun, 2011). Vikten av heterogenitet och 

konnektivitet mellan habitat för att uppnå biologisk mångfald poängteras av Benton et al. 

(2003) Satoyama-områdena kan husera en mängd arter till följd utav att den rumsliga 

heterogenitet samt den konnektivitet mellan habitat som finns här. Dessa faktorer 

uppkommer på grund av landskapets utformning.  
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Även befolkningen kan bidra till att skapa bättre habitat för djur- och växtarter när de 

lever och brukar jorden, om det sker med varsamhet. Ett exempel är att ängsmark slås 

regelbundet, vilket bidrar till en ökad mångfald av växtarter. Detta är en lämplig åtgärd 

eftersom en enda art annars lätt kan bli den dominanta. Många djurarter behöver under sin 

levnadscykel varierade habitat och för dessa är Satoyama-områdenas mosaik av biotoper 

mycket lämpade (Katoh et.al, 2009). Som Nakamura & Short (2001) påvisar går det att 

det dra ett samband mellan en liten, men ändå existerande mänsklig påverkan i ett område 

och goda levnadsförutsättningar för flera olika arter. 
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3 Material och Metod 

3.1 Inledning 

För att besvara de tre första frågeställningarna i avsnitt 1.2 genomfördes en GIS-analys. 

En liknande analys har tidigare gjorts av (Mattison, 2003).  Där användes den så kallade 

”Indikatormetoden” (Tullback, Kilnäs & Schönfeldt 2001). Genom att ge en bild av hur 

stor del av stranden som upptas av bryggor gick det att få en uppfattning av hur mycket 

allmänhetens tillgång till stränderna i Ålbo och Östveda begränsas i nuläget. GIS-

analysen i den här studien återfinns i avsnitt 3.2. För att förenkla bedömningen av vilka 

skyddsområden, riksintressen för naturvård och skyddsvärda naturområden som finns i 

fallstudieområdena gjordes analysen som beskrivs i avsnitt 3.3. Den tredje 

frågeställningen bevarades genom att kombinera resultatet i avsnitt 3.2. och 3.3. Detta 

gjordes eftersom den tredje frågeställningen handlar om att ta fram den bästa 

lokaliseringen för LIS sett till de två tidigare frågeställningarnas resultat. Frågeställning 

fyra och fem behandlas i diskussionsdelen.  

 

Analysen utfördes i tre steg med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS) med 

programmet Arc Map 10. Den aktuella analysen utfördes i fallstudieområdena Ålbo och 

Östveda i södra delen av Gävle kommun. Grunddata från Gävle kommun, Länsstyrelsen i 

Gävleborg och Skogsstyrelsen låg till grund för analysen. Datat som användes i analysen 

bestod av kartutsnitt från Gävle kommuns grundkarta i shape-format samt shape-filer 

med naturvärden, hämtade från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Med undantag från 

riksintresse för naturvård som uppdaterades 2001 så är datat fån Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen uppdaterade under 2011-2012. Detsamma gäller för Gävle kommuns 

grundkarta. 

 

Metoden genomfördes i tre steg (figur 5). I det första steget gjordes en analys för att 

uppskatta hur stor del av stränderna som är otillgängliga för allmänheten. I steg två 

gjordes sedan en till analys av gällande skyddsbestämmelser, skyddsvärda naturområden 

och riksintressen för naturvård. I det tredje steget kombinerades lager från de båda första 

stegen av metoden. Detta medförde att resultatet av de båda analyserna kunde ställas i 

relation till varandra.  En slutsats kunde därefter dras om de nuvarande förutsättningarna i 

respektive fallstudieområde. Därefter resonerades det kring denna information i 

diskussionsdelen. Detta gjordes för att hitta de bäst respektive sämst lämpade 
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lokaliseringarna för LIS, med hänsyn till naturvärden och hur stor del av stränderna som 

är otillgängliga för allmänheten. 

 

 

 

 

 

Figur 5: Flödesschema över metodens delar. 

 

3.2 GIS-analys för att belysa icke tillgängliga områden för 

allmänheten 

En analys gjordes genom att i GIS-programmet ArcMap 10 markera de delar av 

strandlinjen som innehöll privata bryggor, tillhörande privatpersoner eller föreningar. 

Bryggorna pekades ut på kartan i GIS-programmet. Dessa bryggors positioner hämtades 

från satellitbilder fotograferade år 2009 (Google maps, u.å). Satellitbilderna var i 50 

centimeters upplösning (Geoeye, u.å.). I analysen användes bryggor samt tätheten mellan 

dessa längs med stränderna i Ålbo och Östveda för att ta reda på hur pass stor del av det 

strandskyddade området som bestod av privata tomtägares hemfridszoner. 

Hemfridszonerna fick för enkelhetens skull utgå från de olika bryggornas lokaliseringar.  

Valet av bryggor gjordes då i princip alla de byggnader som står på en fastighet i 

anslutning till vattnet har en brygga. En brygga kan därmed sägas representera en privat 

ägares hemfridszon och dennes kontakt med vattnet. En sådan är normalt inte tillgänglig 

för allmänheten.  

 

Alla bryggor som kunde påträffas i de båda fallstudieområdena vid en undersökning av 

sattelitbilderna markerades på detta sätt. Bryggorna markerades med det grafiska 

verktyget ”Draw” i ArcMap 10. Verktyget gjorde det möjligt att rita ut grafiska punkter. 

En brygga kunde sedan ritas ut med hjälp utav detta verktyg. Samtliga bryggor i båda 

bilderna var efter denna digitalisering utpekade som grafiska punkter. För att dessa 

punkter sedan skulle gå att använda i en analys, var det nödvändigt att konvertera dem till 

en fil i shape-format. Detta gjordes på följande sätt: samtliga punkter markerades med 

markörverktyget i ArcMap 10. ”Draw”-funktionen har en knapp för att konvertera 

grafiska objekt till shape-filer. Denna funktion användes för att skapa en shape-fil utav 

samtliga punkter i fallstudieområdet. Den nya shape-filen adderades sedan till de andra 

Steg ett: GIS-

analys 

Otillgänglighet 

för allmänhet 

Steg två: GIS-

analys 

naturvärden 

Steg tre: 

Kombination av 

steg ett och två 

Lämpliga 

lokaliseringar 

för LIS 
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shape-filerna i programmets lagerhanterare. Således utgjorde den nya filen ett nytt lager i 

kartvyn. 

  

För att genomföra analysen, krävdes att avståndet från punkterna till kartutsnittets kant 

mättes. Nu användes lagret, och därmed också punkterna, som utgångspunkt för att mäta 

avståndet från varje punkt till kartans kant. Med hjälp utav verktyget ”Euclidian 

Distance”, skapades ett raster där avståndet från varje punkt till kartutsnittets kant 

redovisades i ett raster med cellstorleken fem meter. Detta resulterade i en mängd 

avståndsvärden som delats upp i olika intervall. Detta krävde att en omklassificering av 

avstånden gjordes med verktyget ”Reclassify”. De första 100 meterna från punkterna 

delades upp i intervall om 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 och 100- > 100 meter. De olika 

intervallen gavs därefter olika värden. Intervallet 0-25 gavs värdet 50 och de efterföljande 

intervallen fick därefter värdena 40, 30, 20 och 10. Rastret sparades och lades till som ett 

nytt lager i kartvyn(figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Ålbo. Det nya lagret med avståndet från bryggorna till kartutsnittets kant 

klassificerat efter intervall visas här. De olikfärgade cirklarna som omger de gröna 

punkterna visar intervallen. Högst värde (50) återfinns i det innersta intervallet (0-25 

meter) närmast de gröna punkterna. De streckade linjerna visar 

strandskyddsavgränsningen.  
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Analysen krävde även att avståndet från strandlinjen till kartutsnittets kant beräknades. 

Avståndet mättes även denna gång med verktyget ”Euclidean Distance”. Lagret med 

vattendragens geometri (strandlinjen) användes dock som utgångspunkt den här gången, 

istället för punkterna. På samma sätt som innan så skapades även här ett raster med 

cellstorleken fem meter. Detta klassificerades sedan om i fem klasser med verktyget 

”Reclassify”, där värdet ett till fem gavs för intervallen 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100- 

> 100 (figur 7).  Detta var samma intervall som det tidigare avståndet från bryggorna 

delats upp i. Även detta raster sparades och lades till i kartvyn som ett nytt lager.  

 

 

Figur 7: Ålbo. Avståndet från strandkanten till kartutsnittets kant klassificerat efter 

intervall. De små gröna punkterna representerar bryggor. De streckade linjerna visar 

strandskyddsavgränsningen. De olikfärgade nyanserna representerar intervallen 

(beskrivande bild, intervallens färg är inte kartografiskt sett korrekta).  

 

För att sedan skapa det raster som visualiserade och framhävde de delar av strandlinjen 

där det redan finns bryggor (och i de allra flesta fall även byggnader) användes 

programmets funktion ”Times”. Funktionen multiplicerar två raster med varandra, för att 

sedan skapa ett tredje. Med andra ord multiplicerades varje cellvärde i det första rastret 
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med motsvarande cell i det andra. Produkten som de två multiplicerade värdena 

resulterade i fördes sedan in i en motsvarande cell i det tredje rastret. För att göra 

resultatet tydligare skapades sedan ytterligare ett nytt raster med fler klasser utifrån det 

ovan nämnda rastret. Detta gjordes med funktionen Reclassify. En ny karta i rasterformat 

skapades i samband med detta som visar områden vid bryggor i en mörkare nyans (figur 

8). 

 

 

Figur 8: Ålbo. Det resulterande lagret, där delar av strandskyddat område i anslutning 

till en brygga (hemfridszonen) markerats med en mörkare nyans. 

3.3 Analys av gällande skyddsbestämmelser, skyddsvärda 

områden och riksintressen för naturvård. 

Shape-filer innehållande den geografiska utbredningen för skyddsbestämmelser, 

skyddsvärda områden och riksintressen för naturvård hämtades från Länsstyrelsen i 

Gävleborg (u.å.) och Skogsstyrelsen (u.å.). Dessa filer laddades ned i shape-format i form 

utav polygoner och i ett fall punkter. Efter att nedladdningen genomförts adderades dessa 
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filer till kartvyn med hjälp utav knappen ”Add data”. Dessa filer blev således ytterligare 

lager i samma kartvy som användes i avsnitt 3.2 (figur 9). På detta sätt gick det att se om 

och vilka polygoner och punkter med skyddsbestämmelser för naturvärden, skyddsvärda 

naturområden och riksintressen för naturvård som finns representerade i 

fallstudieområdena. Utöver detta gick det få en bild av hur pass stor del av 

fallstudieområdena som påverkades av dessa polygoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Bilden föreställer Ålbo när ett polygon-lager med känsliga våtmarker adderats. 

De gröna punkterna markerar bryggornas positioner. Strandskyddsgränsen är 

svartmarkerad. (Bilden används i förklarande syfte och visar inte det slutgiltiga 

resultatet). 
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4 Resultat 

4.1 Inledning 

I följande kapitel redovisas resultatet av studiens GIS-analys. Först redovisas de enskilda 

resultaten från avsnitt 3.2 och 3.3 i avsnitt 4.2. Därefter presenteras i avsnitt 4.2 de kartor 

som kombinationen av de tidigare resultaten i avsnitt 3.2 och 3.3  resulterade i. 

 

4.2 Nuvarande förutsättningar i fallstudieområdena  

I följande kapitel redovisas de nuvarande förutsättningarna i Ålbo och Östveda 

beträffande naturvärden och allmänhetens tillgång till stränderna. 

 

4.2.1 Icke tillgängliga områden för allmänheten 

Resultatet visar att antalet bryggor längs med stranden i Östveda är betydligt fler än i 

Ålbo. GIS-analysen visar att den andel av den totala strandlinjen som består av privata 

ägares hemfridszoner därför också är betydligt högre i Östveda (figur 10). I Ålbo (figur 

11) är bryggorna dessutom mer glest utspridda. 

 

4.2.2 Skyddsområden för naturvärden, skyddsvärda naturområden 

och riksintressen för naturvård som berörs av exploatering enligt LIS 

4.2.2.1 Ålbo 

De skyddsområden, skyddsvärda naturområden och riksintresse för naturvård som kan 

beröras om en exploatering enligt LIS genomförs redovisas nedan i tabell 1. Tabellen 

visar att Östveda berörs av fler känsliga naturområden än Ålbo. Ålbo berörs av 

våtmarksinventeringen och strandskyddet. Vid våtmarksinventeringen påträffades 

känsliga områden längs med älvstranden i den nordöstra samt sydvästra delen av Ålbo. 

Dessa känsliga områden berörs också av strandskyddet på grund av deras närhet till 

stranden. I ett skogsområde i Ålbos nordvästra utkant, förekommer också känsliga 

våtmarker. Dessa ligger dock längre inåt land och berörs inte av strandskyddet. 
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4.2.2.2 Östveda 

Inom strandskyddat område i Östveda förekommer känsliga våtmarker. Inom 

strandskyddat område finns också en yta klassad som nyckelbiotop. Delar av det 

strandskyddade området är också skyddat av Natura-2000 bestämmelser. Ett av 

naturreservaten, Kvillanudden, ligger inom strandskyddat område. Reservatet berörs 

också av flera naturvårdsavtal. Dessa naturskyddsområden och skyddsvärda 

naturområden återfinns alla i områdets västra del. Det finns också ett större område med 

känsliga våtmarker i den östra delen av Östveda. En del av detta sträcker sig in på 

strandskyddat område. Utanför strandskyddat område i Östveda återfinns naturreservatet 

Landa samt Natura 2000 områden, känsliga våtmarker, biotopskyddade områden och 

nyckelbiotoper. Utöver detta är hela dalälvsområdet skyddat av riksintresse för naturvård, 

vilket berör både Ålbo och Östveda. 

 

Tabell 1: Skyddsområden, skyddsvärda områden och riksintressen för naturvård 

lokaliserade till de båda fallstudieområdena. Här visas också vilken typ av 

område/områden som avses och om dessa finns representerade inom strandskyddat 

område eller inte. 

 

Typ av område Ålbo Östveda Inom 

strandskyddat 

omr. Ålbo 

Inom 

strandskyddat 

omr. Östveda 

Skyddsområden     

Naturreservat   x   x 

Natura 2000   x   x 

Biotopskydd   x     

Strandskydd x x     

Skyddsvärda 

naturområden 

    

Nyckelbiotoper  x   x 

Våtmarksinventeringen x x x x 

Naturvårdsavtal  x   x 

Riksintresse     

Naturvård x x x x 
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Figur10: Kartan visar de olika bryggornas lokaliseringar (gröna punkter), hemfridszoner 

och naturvärden i Ålbo. Cirklarna kring bryggorna ger en bild av hur stor en enskild 

bryggas hemfridszon är. Detta illustreras med en mörkare nyans kring bryggorna. 

Värdena 10 – 120 är var och en kopplade till en nyans. 
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Figur 1: Kartan visar de olika bryggornas lokaliseringar (gröna punkter), hemfridszoner 

och naturvärden i Östveda. Cirklarna kring bryggorna ger en bild av hur stor en enskild 

bryggas hemfridszon är. Detta illustreras med en mörkare nyans kring bryggorna. 

Värdena 10 – 120 är var och en kopplade till en nyans. 
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5 Diskussion 

5.1 Inledning 

Detta kapitel diskuterar problematiken med strandskyddet. Även resultatets innehåll 

behandlas i texten. GIS-analysen utvärderas för att komma till rätta med vad som kan 

göras bättre om den skulle upprepas. Lämpliga lokaliseringar för LIS, generella 

synpunkter på underlag till beslut om LIS, svårigheter med LIS och övergripande 

konsekvenser för de fysiska, ekonomiska och sociala förhållandena vid exploatering 

enligt LIS i fallstudieområdena tas också upp.  

 

5.2 Problem vid utveckling av strandområdena 

De EU-rekommendationer som finns angående ICZM har blivit ifrågasatta (McKenna et 

al., 2008) på grund av det sätt de kan tolkas på. Det är enligt McKenna et.al viktigt att 

rekommendationerna behandlas som en paketlösning, annars kommer de inte att få den 

effekt som är önskvärd. Granskningen av EU-rekommendationerna kastar tvivel på om en 

åtgärd som föreslås enligt dessa kommer att ha den verkan som varit avsedd. Det är 

därför viktigt att rekommendationerna följs fullt ut av de som beslutar i frågor som berör 

planlagstiftningen.  

 

Anker et al. (2004) beskriver brister i den danska kustplanlagstiftningen som uppstått 

eftersom ICZM inte införts. Bristerna bidrar bland annat till att försämra förutsättningarna 

för att nå de mål som finns uppsatta för kustområdena. Dessa mål kan handla om 

ekonomi, bostäder och bevarande av naturvärden. Paralleller går att se mellan de åtgärder 

som föreslås i Anker et.al (2004) och den svenska LIS. Bland dessa åtgärder återfinns 

satsningar på sommarstugeområden i närheten av kusten. En viktig faktor som är 

gemensam för både de förslag som läggs fram i den danska studien och för svenska LIS 

går att påträffa: trots att en mindre restriktiv strandskyddslagstiftning förordas i vissa fall, 

är det fortfarande viktigt med en försiktig och återhållsam planerings- och 

administrationsprocess. Frågan är hur de nya bestämmelserna ska omvandlas till konkreta 

åtgärder som kan förbättra ett områdes sysselsättning och därmed ekonomi. Hall (2001) 

menar att turism är ett bra sätt för ekonomiskt svaga länder att stärka sitt näringsliv. En 

parallell kan således dras till mindre orter på den svenska landsbygden. Dessa bör också 

kunna dra nytta av denna typ av verksamhet för att bredda sitt näringsliv.  
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En alltför stor mänsklig påverkan på ett geografiskt område i naturen, skadar den 

heterogenitet och konnektivitet som är viktig för att biologisk mångfald ska uppstå 

(Benton et.al, 2003). För att hög konnektivitet och heterogentiet ska uppstå, krävs att 

naturen erbjuder ett flertal landskapselement (Katoh et.al, 2009). Detta är en egenskap 

både Satoyama-områdena, Ålbo och Östveda har. Det finns med andra ord en risk att en 

exploatering av fallstudieområdena kan skada den speciella sammansättning av 

landskapselement som finns i Ålbo och Östveda vilket i sin tur påverkar den biologiska 

mångfalden negativt. En invändning kan vara att det är stor skillnad på det japanska 

landskapet och det svenska. Bland annat finns skillnader i klimat och kulturellt brukande 

av marken. Studierna presenterar dock generella iakttagelser och bör kunna appliceras på 

fler platser än enbart Japan. Detta stöds av publikationen ”Gävles grönstruktur -

Hedesunda” (Gävle kommun, 2011). Både Ålbo och Östveda utpekas här speciellt för de 

gynnsamma förutsättningar till biologisk mångfald de har. Möjligheterna till att bevara 

den biologiska mångfalden i båda områdena bedöms också god. Detta hänförs den stora 

variation av landskapselement båda områdena uppvisar (Gävle kommun, 2011).  

 

Det finns dock exempel på områden där människor, djur och växter kan leva i 

samförstånd. I avsnitt 2.4 har Satoyama-områdena i Japan tagits upp som exempel på 

platser där den biologiska mångfalden är god. Intressant är dock att dessa områden inte är 

helt obebodda. Tvärtom finns det en befolkning som brukar jorden på en småskalig nivå. 

Det påminner om det nuvarande läget i de båda fallstudieområdena. Ett exempel på en 

åtgärd som kan bidra till att stärka mångfalden bland växter är att regelbundet slå 

ängsmark. Det förebygger att en enskild art annars lätt blir den dominanta (Katoh et.al, 

2009). Att slå ängsmark är en åtgärd som förekommer i båda fallstudieområdena. Det 

befintliga, småskaliga jordbruket är med andra ord en tillgång och dess existens stödjer 

argumentet att försöka behålla fallstudieområdena som de är i nuläget. Dock är en 

utveckling av jordbruket åt det storskaligare hållet i något utav fallstudieområdena 

troligtvis inte aktuellt. Däremot är en tänkbar utveckling att ett sommarstugeområde med 

ett antal stugor uppförs i något av fallstudieområdena. En sådan utveckling är nämligen 

påtänkt för andra områden (Anker et.al, 2004). Hur pass mycket en sådan utveckling 

skulle komma att påverka jordbruket är svårt att säga. Omfattningen på exploateringen av 

jordbruksmarken är dock av stor betydelse. En satsning på några få stugor utanför 

åkermarken skulle troligen inte få lika betydande negativ effekt för jordbruket som en 

exploatering av jordbruksmarken.  
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5.3 GIS-analysens tillförlitlighet 

Valet av en GIS-analys för att besvara arbetets frågeställningar gjordes därför att det är en 

kostnadseffektiv metod som med relativt enkla medel gör det möjligt att utvärdera, 

behandla och visualisera data. I GIS-analysen gjordes en generalisering. Antagandet att 

en hemfridszon runt en brygga är maximalt 100, 75, 50 eller 25 meter gjordes. 

Strandskyddet sträcker sig 100 meter på de flesta ställen och därför är också den 

maximala utbredningen av de cirkulära hemfridszonerna bestämd till 100 meter i GIS-

analysen. Att 100, 75, 50 och 25 meter har bestämts som hemfridszonernas tänkbara 

radier i den här studien är en förenkling som inte alltid stämmer med verkligheten. När 

det gäller hemfridszoner kan det finnas variationer mellan olika privata ägare, beroende 

på vad de anser är att betrakta som deras hemfridszon. Även fysiska hinder som klippor 

och vass kan ha betydelse. I Mattison (2003) användes fler indikatorer än enbart bryggor 

för att mäta hur mycket stränderna är utsatta för en exploatering. Förutom bryggor per 

kilometer strand användes även antalet byggnader per kilometer strand och meter med 

väg per kilometer strand som indikatorer (Mattison, 2003). Det ökade antalet indikatorer 

ger en mer utförlig bild av hur stor exploateringen är i realiteten. Utöver detta användes 

ett system för att klassificera marken utefter hur pass stora de potentiella fysiska 

störningarna är, sett till indikatorerna, vilket gav analysen ett mer nyanserat resultat 

(Mattison, 2003). Fler indikatorer än bara bryggor samt en klassificering av tätheten 

mellan bryggorna är exempel på åtgärder som kunde ha ökat analysens tillförlitlighet. 

Trots generaliseringen gällande hemfridszoner går det att säga att ett översiktligt underlag 

med godtagbar tillförlitlighet för utpekande av LIS sett till bevarandet av naturvärden och 

allemansrätt tagits fram. Resultatet visade sig vara relevant för studiens frågeställningar 

och gav utrymme för resonemang kring studiens syfte. 

5.4 Allmänhetens tillgång till stränderna 

GIS-analysen visade att det finns en stor skillnad när det kommer till antalet bryggor 

mellan områdena. Det fanns också en stor skillnad i hur tätt dessa bryggor ligger i de 

båda fallstudieområdena. Sett till resultatet av GIS-analysen förefaller möjligheten för 

allmänheten att vistas vid stränderna i Östveda utan att komma i kontakt med den 

nuvarande befolkningens hemfridszoner vara betydligt sämre. Frågan är varför det ser ut 

på detta sätt. Östveda har en annan bebyggelsestruktur än Ålbo. I Östveda är det sedan 

gammalt vanligt att bygga längs med stranden (Gävle kommun, 2011). Det går att se ett 

samband mellan detta och det stora antalet bryggor i längs med stranden i Östveda som 

GIS-analysen indikerar. Antagandet att i stort sett varje gård eller sommarstuga i detta 
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område gör anspråk på minst en brygga går därför att göra. Det går också att anta att var 

och en av dessa bryggor ligger inom varje ägares privata hemfridszon. Det är med andra 

ord vanligare att bygga och bo vid stranden i Östveda. Det faktum att det sedan gammalt 

funnits en befolkning i Östveda som uppehållit sig vid stranden i syfte att bruka jorden 

spelar till stor del in, eftersom tomterna vid stranden med tillhörande bebyggelse funnits 

där sedan slutet av 1800-talet (Länsstyrelsen i Gävleborg, 1996). Det finns därför relativt 

gott om äldre tomter som inte berörs av strandskyddet. En enskild köpare kan därför 

förvärva tomter som redan ligger nära vattnet. Därefter kan denne bygga om befintliga 

byggnader på tomten utan att någon strandskyddsdispens behöver sökas. En mindre 

sommarstuga kan därför exempelvis byggas om till en mer permanent bostad med 

tillhörande brygga. I Ålbo finns en helt annan bebyggelsestruktur. Här ligger inte 

gårdarna vid stranden i lika hög omfattning. Det kan också här tillskrivas den traditionella 

bebyggelsestrukturen(Gävle kommun, 2011). Byggnaderna ligger med andra ord längre 

bort från stranden och har gjort det sedan lång tid tillbaka. Även områdets topografi sätter 

i viss mån stopp för bebyggelse – stranden, speciellt i norra delen av området, består utav 

våtmark. Det finns därför sammantaget inte några tomter längs med älvstranden att 

bebygga på samma sätt som i Östveda. Ett samband mellan avsaknaden av byggnader 

längs med stranden i Ålbo och antalet bryggor kan därmed också dras.  

 

5.5 Naturvärden 

När det kommer till naturvårdsaspekten visade GIS-analysen att Östveda innehar 

betydligt fler naturskyddsområden och skyddsvärda naturområden än Ålbo. Förutom att 

Ålbo är av riksintresse för naturvård samt innehar flera skyddsvärda våtmarker enligt 

våtmarksinventeringen så finns här inga andra naturvärden som bör tas i beaktning innan 

exploatering enligt LIS. Östveda har många olika naturvärden. Bland de starkaste 

skydden finns de två naturreservaten Landa respektive Kvillanudden. Dessa två 

naturreservat i kombination med de övriga naturvärden som finns i områdets västra del 

(Natura 2000, känsliga våtmarker och naturvårdsprogram) skapar tvivel på om det är 

lämpligt att exploatera stranden enligt LIS i den västra delen av Östveda. I samma 

områdes östra del finns också våtmarker som sträcker sig in på strandskyddat område, 

vilket bör begränsa möjligheterna för exploatering enligt LIS. Riksintresse för naturvård 

berör båda fallstudieområdena och det är därför också något som bör tas i beaktning 

innan exploatering enligt LIS genomförs. 

 



 28 

5.6 Lämpliga lokaliseringar för LIS i de båda fallstudieområdena 

5.6.1 Inledning 

Resultatet av analysen ger en bild av hur pass otillgängliga stränderna kan verka för en 

privatperson som inte äger någon tomt längs med stranden. Denna information kan 

användas på olika sätt. För att avgöra om ny bebyggelse i samband med en exploatering 

enligt LIS kan komma att begränsa allmänhetens tillgång till stränderna ytterligare måste 

ett ställningstagande göras. Antingen exploateras obebyggda stränder, eller så byggs nytt 

genom att förtäta bebyggelsen i redan exploaterade områden. Detta är en 

bedömningsfråga. Att förtäta strandskyddat område med fler hus är möjligen ett sätt att 

öka antalet byggnader utan att påverka allemansrätten nämnvärt. Stranden är med andra 

ord redan bebyggd och en förtätning av den befintliga bebyggelsen behöver inte betyda 

att det blir någon skillnad som påverkar allmänhetens tillgång till det tidigare 

strandskyddade området negativt. Detta förutsätter att det finns ledig mark att förtäta på. 

Om det inte är fallet kan det finnas behov av att förvärva mark från de omkringliggande 

fastigheterna, vilket kan visa sig svårt. Dessutom krävs att fri passage lämnas för att 

säkerställa allmänhetens tillgång till stranden (SFS, 1998:808). Det andra alternativet är 

att bebygga strandskyddade områden som tidigare varit oexploaterade. Dessa åtgärder 

kan dock få negativa konsekvenser för allemansrätten eftersom ytor som tidigare varit 

tillgängliga för allmänheten nu blir privatiserade. Dessutom kan detta få negativa 

konsekvenser för den biologiska mångfalden om förändringarna som nybyggnationerna 

innebär förstör landskapselement som är viktiga för områdets heterogenitet och 

konnektivitet (Benton et.al, 2003).  Samtidigt är det svårt att se att enstaka hus som byggs 

avskilt från annan bebyggelse skulle påverka allemansrätten negativt. Om en byggnation 

görs utan att vare sig naturvärden eller allemansrätten påverkas negativt, kan en 

exploatering av obebyggda stränder vara det som passar bäst.  

 

Var i de båda fallstudieområdena som en exploatering enligt LIS vore lämpligast att 

utföra beror på vilken omfattning exploateringen kommer att ha. Enstaka hus eller 

sommarstugor som står avskilt borde rimligen påverka både allemansrätten och 

naturvärdena mindre än större sommarstugeområden vid vattnet. Båda fallstudieområdena 

i denna studie är klassade som riksintressen för naturvård och därför bör extra mycket 

hänsyn tas till de naturvärden som finns i de båda områdena. För att avgöra de bästa 

lokaliseringarna för LIS i de båda fallstudieområdena måste två faktorer vara klara: 

omfattningen på exploateringen, samt om en förtätning av befintlig bebyggelse eller en 

nyexploatering av obebyggt strandskyddat område är att föredra. Vad som väljs i detta 
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läge bör bero på de förutsättningar som finns i de områden som är föremål för 

undersökning. I de områden som behandlas i studien är de bäst lämpade områdena för 

LIS utvalda efter de förhållanden som finns i fallstudieområdena. Dessa förhållanden 

grundar sig i GIS-analysens resultat. Faktorer som spelat in har varit tätheten mellan 

bryggorna, andel av det totala strandskyddsområdet som består av privata hemfridszoner, 

och naturvärden som finns i fallstudieområdena.  

 

5.6.2 Ålbo 

Sett till GIS-analysens resultat så är Ålbo det område som innehar det minsta antalet 

naturvärden. Detta sett till vilka naturskyddsområden och skyddsvärda områden som 

berör fallstudieområdet utöver riksintresse för naturvård. Den norra delen av strandlinjen 

i Ålbo utgörs av känslig våtmark och ytterligare bebyggelse här kan anses olämplig, 

eftersom en sådan försämrar habitat för växter och djur (Nakamura & Short, 2001).  

Längs med stränderna förekommer i nuläget sparsamt med bebyggelse. Endast ett fåtal 

bryggor finns längs en lång strand på cirka fem kilometer. Det markerade området (figur 

12) har flest antal byggnader och den största koncentrationen av bryggor finns också här. 

En ökning av bebyggelse i det markerade området kan gå att genomföra utan att 

naturvärden påverkas i särskilt hög grad, sett till GIS-analysens resultat. Hur 

allemansrätten påverkas i det markerade området beror på exploateringens omfattning. 

Risken är att en förtätning av befintlig bebyggelse i det markerade området innebär att 

boende i de hushåll som redan finns här upplever att allemansrätten inskränks. Detta 

beror dock på hur många nya byggnader förtätningen handlar om. De övriga delarna av 

områdets strandlinje är betydligt glesare bebyggd. Avstånden är relativt långa mellan 

både hus och bryggor längs med stranden och det är inte säkert att enstaka nya byggnader 

som till exempel sommarstugor skulle komma att påverka vare sig naturvärden eller 

allemansrätten negativt, sett till GIS-analysens resultat. 
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Figur 12: Det rödmarkerade området är tänkbart för LIS, beroende på exploateringens 

omfattning. 
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5.6.3 Östveda 

Östveda har ett stort antal bryggor längs med strandens utsträckning. Bebyggelsen 

sträcker sig också längs med större delen av stranden. Detta har gjort att den största delen 

av det strandskyddade området består av privata ägares hemfridszoner. I samma delar av 

området står husen relativt tätt. Detta försvårar en förtätning av det strandskyddade 

området. I öster tunnas den befintliga bebyggelsen ut. I den östra delen av 

fallstudieområdet finns dessutom endast lite känslig våtmark som sträcker sig in på 

strandskyddat område. Detta går att ställa i relation till Östvedas västra del där flera 

naturvärden finns representerade. Den västra delen av området är sett till de naturvärden 

som finns där olämplig för exploatering enligt LIS. Sammantaget borde en exploatering i 

Östveda vara mest lämpad i den rödmarkerade östra delen (figur 13) då större delen av 

det övriga området redan är bebyggt samt olämpligt för förtätning och den västra delen 

huserar flera naturskyddsområden och skyddsvärda naturområden.  

 

5.7 Svårigheter med LIS 

I den strävan efter att bevara både naturvärden och allemansrätt och samtidigt kombinera 

detta med LIS finns ett huvudproblem: de områden som är tillgängliga för LIS är 

begränsade till ytor där det inte uppstår några komplikationer för naturvärden och 

allemansrätt. Strandskyddets syften måste fortfarande tillgodoses långsiktigt (SFS, 

1998:808). Lösningar som inte går emot strandskyddets syften men samtidigt är 

lönsamma ekonomiskt måste utvecklas för att detta ska fungera. För att uppnå detta krävs 

en djupare förståelse för varje enskilt strandområdes förutsättningar. De fysiska 

förutsättningarna bör vara kartlagda, vilket underlättar planeringsprocessen eftersom det 

då går att veta var stranden redan är bebyggd eller var det finns andra hinder för ny 

bebyggelse. I vissa fall kan det vara lämpligare än andra att ge tillåtelse till exploatering i 

strandskyddat område. Detta beror på exploateringens omfattning. Om man vänder på 

resonemanget går det att säga att det gäller att anpassa exploateringen efter varje enskilt 

falls villkor och förutsättningar, snarare än att anpassa strandområdet efter exploatörens 

önskemål. Om sedan en förtjänst rent ekonomiskt går att göra är upp till hur väl 

anpassningen efter strandområdets villkor och förutsättningar genomförs. 
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5.8 Generella synpunkter på underlag till beslut om LIS  

Vid utpekande av LIS-områden finns många aspekter att ta hänsyn till. De naturvärden 

som finns representerade i de aktuella områdena samt allemansrätten är två av dessa. Det 

är dock viktigt att se till det bredare perspektivet när LIS-områden pekas ut. Då GIS-

analysen endast behandlade naturvård och allemansrätt känns det motiverat att påpeka det 

faktum att det fortfarande återstår mycket arbete med att skapa underlag för beslut om 

LIS ska införas i de aktuella områdena. Även konsekvenser för de ekonomiska, fysiska 

och sociala aspekterna i fallstudieområdena bör utvärderas. Studien gjordes med ett 

uppifrån och ned forskningsperspektiv där en empirisk studie av redan befintlig data 

användes för att dra slutsatser. Ett mer rationalistiskt forskningssätt är också nödvändigt 

att använda vid framtagande av underlagsmaterial för LIS. För att utvärdera de sociala 

konsekvenserna i samband med LIS i ett område kan till exempel intervjuer av 

lokalbefolkningen användas för att ta fram beslutsunderlag. Det är viktigt att utvärdera 

hur den allmänna attityden till turism är på orten för att satsningar på denna typ av 

verksamhet ska bli lyckosamma (Wilson, Fesenmaier, Fesenmaier & van Es, 2001). 

Vid den översiktliga planeringen av ett område är det nödvändigt att utreda hur området 

kan komma att påverkas fysiskt efter att exempelvis nybyggnationer gjorts. Detta för att 

både allmänna och enskilda intressen ska få en bild av hur förändringarna påverkar dem. 

Detta är viktigt, eftersom ICZM bör grundas på en förvaltingsprocess där alla berörda 

parter är delaktiga (EU-parlamentet, 2002). De ekonomiska konsekvenserna är viktiga att 

undersöka, eftersom en lönsam ekonomi bidrar till utvecklingen av landsbygden, som är 

syftet med LIS (SFS, 1998:808).  

 

5.9 Övergripande konsekvensanalys av de fysiska, ekonomiska 

och sociala förhållandena vid exploatering enligt LIS 

5.9.1 Ekonomiska konsekvenser  

En utbyggnad av rekreationsverksamhet så som stugbyar kan åstadkomma en 

trafikökning, vilket kan skapa behov för en förbättring eller komplettering av 

befintligt vägnät. Detta skapar utgifter för exploatören (Gotlands kommun, 2009). 

En satsning på turism i strandområdet kan skapa en marknad för olika typer av 

servicetjänster. Studier har visat att ekonomin i utvalda glesbygdsområden har 

skiftat från att vara mestadels baserad på naturresurser till att vara beroende av 
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servicesektorn då rekreationsnäringen har ökat i omfattning (Keith & Fawson, 

1995).  Detta är lämpligt i områden som förlorat traditionella näringsgrenar och behöver 

hitta nya sätt att skapa arbetstillfällen (Briedenhann & Wickens, 2004). Turism stärker 

därför utvecklingen av landsbygden och går i led med syftet med LIS (SFS, 1998:808). 

Verksamheter kopplade till logi för besökarna skulle också stärkas vid satsningar på 

turism (Wilson et al, 2001). Sedan år 2000 har den totala omsättningen för turismen i 

Sverige ökat med 45 % (Tillväxtverket, 2011). Därför bör det gå att säga att turism som 

näringsform blir allt viktigare. En nackdel med turism som näringsform är att 

verksamheterna ofta bli säsongsberoende(Wilson et al, 2001), vilket kan minska antalet 

arbetstillfällen under lågsäsongen.  

 

5.9.2 Sociala konsekvenser 

I de utvalda fallstudieområdena skulle exploateringar enligt LIS kunna leda till 

nyinflyttningar av både säsongs och åretruntboende. Sedan Hedesunda camping fått 

nederländska ägare (Ingegerd Sörgard, 2010) har dessa lyckats locka många nederländska 

besökare vilket har bidragit till att öka kännedomen om Hedesunda även utanför Sverige. 

Som helhet har även Sveriges varumärke stärkts utomlands. Nederländare och andra 

nationaliteter har fått upp ögonen för orten. Det finns också andra konsekvenser som LIS-

områdena kan föra med sig. Hur behandlar till exempel en utländsk familj de seder och 

bruk som funnits på orterna sedan långt tillbaka? Kan okunskap om dessa seder leda till 

konflikter och motsättningar eller är det tvärtom givande för båda parter att de möts? 

Tyska sommarstugeägare i Sverige som inte betalar fastighetsskatten är ett exempel på 

när svenska och utländska sedvanor ställs mot varandra vilket skapar problem. I Tyskland 

betalas fastighetsskatten bara en gång vid fastighetsköpet och därför så beror de uteblivna 

skatteintäkterna oftast på missförstånd av det svenska systemet, enligt 

Kronofogdemyndigheten (Tschibanda, 2002).  

 

5.9.3 Fysiska konsekvenser  

Om ny bebyggelse uppförs i Ålbo och Östveda kommer trafiken (beroende på 

omfattning) troligtvis att öka i områdena. Om en utbyggnad av sommarstugeområdena 

görs kan en upprustning och utbyggand av det befintliga vägnätet bli aktuellt. Detta har 

krävts vid tidigare tillfällen (Gotlands kommun, 2010). Sett till hela Sverige kan nya 

tomter, byggnader, vägar, badplatser och bryggor också påverka framkomligheten för 

friluftslivet (Tullback et.al, 2001). I miljöbalken 7:18f § nämns begreppet fri passage, 



 35 

som innebär att en strandskyddsdispens inte får omfatta ett område som behövs för att 

framkomligheten mellan byggnader och strandlinjen ska säkerställas för 

allmänheten(SFS, 1998:808). Frågan är hur det ser ut i realiteten i Sverige. Uppfyller 

dessa fria passager sitt syfte? Till vilken grad fungerar detta utan att det uppstår 

komplikationer för allemansrätten? Detta bör vara utrett innan exploateringar enligt LIS 

genomförs. 
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6 Slutsatser och förslag till vidare studier 

I detta kapitel summeras resultat och slutsatser för varje enskild frågeställning. Utöver 

detta ges förslag på vidare studier. 

6.1 Summering av resultat och slutsatser  

6.1.1 Frågeställning 1 

Summering av resultat 

Omfattningen av exploateringen styr hur pass mycket allmänhetens tillgång till stränderna 

påverkas. Även de fysiska förutsättningarna i de tilltänkta LIS-områdena påverkar 

allemansrätten vid en exploatering enligt LIS. I Ålbo och krävs en omfattande 

exploatering för att allemansrätten ska påverkas negativt. I Östveda är det svårare för 

allmänheten att ta sig ned till vattnet. En alltför kraftig exploatering kan påverka 

allemansrätten negativt.  

 

Slutsats 

Hur mycket allmänhetens tillgång till stränder påverkas av exploatering enligt LIS beror i 

stort på vilken omfattning den tilltänkta exploateringen kommer att ha. Även de fysiska 

förutsättningar som finns i det tilltänkta området för LIS spelar till stor del in. I vissa fall 

passar en förtätning av redan befintlig bebyggelse bäst och ibland är det lämpligare med 

en nyexploatering av obebyggt strandskyddat område, beroende på de fysiska 

förutsättningarna i området. 

 

6.1.2 Frågeställning 2 

Summering av resultat 

De skyddade naturområden, riksintressen för naturvård och skyddsvärda naturområden 

som kan påverkas av LIS i Ålbo och Östveda redovisas i avsnitt 4.2.2. Resultatet visar att 

det finns betydligt fler naturvärden i Östveda än i Ålbo. 

 

Slutsats 

GIS-analysens resultat pekar på att det är möjligt att flera olika typer av skyddsområden 

för naturvärden kan komma att påverkas av en LIS. Detta gäller även områden med 

skyddsvärda naturvärden, men som inte är skyddade av några speciella bestämmelser. 

Hela Dalälvsområdet är klassat som riksintresse för naturvård och är därför kommer även 

riksintresset att påverkas av LIS om bestämmelserna införs. Generellt sett så finns det 
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inga hinder till att införa LIS om åtgärderna som LIS medför inte väsentligt försämrar 

levnadsvillkoren för växt och djurlivet samt begränsar allemansrätten. 

 

6.1.3 Frågeställning 3 

Summering av resultat 

Sett till GIS-analysens resultat är större delen av Ålbos strandlinje lämpligt för LIS 

bortsett från de områden som täcks av våtmarker. Östvedas östra del är att döma av GIS-

analysen lämpligast för LIS. 

 

Slutsats 

GIS-analysen visar att det går att införa LIS längs med större delen av Ålbos strandlinje 

utom i de områden som består av våtmark. Det rödmarkerade området i figur 11 i avsnitt 

5.6.3 är redan bebyggt och en förtätning här behöver därför inte påverka allemansrätten i 

Ålbo negativt i någon större utsträckning. Östveda är lämpligast att exploatera i den östra 

delen som markerats i figur 12. I båda fallstudieområdena beror dock de lämpligaste 

områdena för LIS på den tilltänkta exploateringens omfattning. Det är tydligt att LIS sett 

till naturvärden och allemansrätt går att införa om den tilltänkta exploateringen inte går 

emot strandskyddets syften. 

 

6.1.4 Frågeställning 4 

Slutsats 

Om naturvärden och allemansrätt ska kunna bevaras och de dessutom ska gå att 

kombinera med LIS krävs det att en lösning som inte går emot strandskyddets syfte men 

samtidigt bidrar till en utveckling av landsbygden tas fram. Detta är den största 

svårigheten när en kombination ska göras. Exploatören måste anpassa sin satsning efter 

strandområdets villkor och förutsättningar. Om satsningarna sedan blir lönsamma rent 

ekonomiskt i led med syftet med LIS beror på hur väl denna anpassning genomförs.  

 

6.1.5 Frågeställning 5 

Slutsats 

Ekonomin i de områden som berörs av LIS kan komma att stärkas. Detta beror dock på 

om de satsningar som exploateringen syftar till blir lönsamma. Det kan också uppstå 

kostnader för exploatören om exempelvis vägar behöver rustas upp eller förlängas, vilket 
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också blir en fysisk konsekvens av exploatering enligt LIS. Framkomligheten för 

friluftslivet kan komma att påverkas negativt om en exploatering i strandskyddat område 

genomförs. Det är viktigt att bestämmelserna om fri passage följs. Utländska exploatörer 

och turister på den svenska landsbygden kan bidra till att det uppstår nya möjligheter för 

det lokala näringslivet. Problem kan också uppstå när utländska turister och 

sommarboende till följd av missförstånd av det svenska systemet begår fel.  

 

6.2 Summerad slutsats  

LIS områden måste utpekas på fler grunder än enbart bevarande av allemansrätt och 

naturvärden. Även de sociala, fysiska och ekonomiska faktorerna måste vägas in i 

bedömningen för att LIS-områdena ska uppnå sitt syfte. LIS innebär inte ett direkt hot 

mot naturvärden och allemansrätt om enbart dessa två räknas in i konsekvensanalysen. 

Beroende på hur väl omfattningen av den tilltänkta exploateringen begränsas kan 

kombinationen bevarande av naturvärden och allemansrätt med LIS genomföras i de 

flesta fall. Denna kombination utelämnar dock viktiga faktorer vars konsekvenser är av 

avgörande betydelse för att syftet med LIS ska uppnås. Syftet med LIS är att stärka 

utvecklingen på landsbygden och för att det ska låta sig göras krävs ett brett perspektiv 

där flertalet aspekter behandlas i konsekvensanalysen och alla berörda, både enskilda 

personer och företag samt de allmänna intressena får vara delaktigta i 

förvaltningsprocessen av de tilltänkta områdena för LIS. LIS måste i samma anda som 

ICZM tillämpas som en paketlösning för att uppnå önskad effekt. 

 

6.3 Förslag till vidare studier 

Vilka redan bebyggda strandområden passar bäst för förtätning? 

För att minska de negativa konsekvenserna av en förtätning av befintliga områden är det 

lämpligt att försöka bestämma vilka områden som är mest lämpade för denna typ av 

åtgärd. Utrymmesbehov för de nya byggnaderna, samt allemansrätten bör tillgodoses för 

att ett område ska få förtätas. 
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Vilken typ av exploatering som inte går emot strandskyddets syften, är lämplig i 

Ålbo respektive Östveda för att ekonomisk lönsamhet ska uppstå? 

För att vidare avgöra om LIS i Östveda och Ålbo är aktuellt, behöver det utvärderas 

vilken typ av exploateringsåtgärd som bäst lämpar sig för att ekonomisk lönsamhet ska 

uppstå, utan att bestrida strandskyddets syften. 

 

Vilka fysiska förutsättningar bör ett LIS-område ha?  

Detta bör utredas för att det lättare ska gå att avgöra om områdets fysiska förutsättningar 

möjliggör satsningar som är lönsamma och förenliga med syftet med LIS.  

 

Hur pass väl fungerar bestämmelserna om fri passage i realiteten? 

För att undvika att allemansrätten blir åsidosatt så bör detta utvärderas, eftersom 

bestämmelserna om fri passage måste beaktas när strandskyddsdispens ges. 

 

Utöver detta borde konsekvenserna som en exploatering enligt LIS kan få för de sociala 

förhållandena utvärderas. Denna aspekt är nödvändig att ta med i konsekvensanalysen för 

att det ska gå att avgöra om syftet med LIS kan uppnås i de tilltänkta områdena.  
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