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LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGEN 

Strandskydd
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga att 
medborgarna har tillgång till strandområden ge-
nom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För 
att tillgodose detta är det enligt huvudregeln för-
bjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa 
åtgärder såsom att uppföra nya byggnader eller 
ändra befintliga byggnader eller deras använd-
ning så att de inskränker allmänhetens tillgång 
till stranden. Det är inom strandskyddet heller 
inte tillåtet att utöka sin privata zon på mark som 
är tillgänglig för allmänheten eller väsentligt för-
ändra livsvillkoren för djur och växter.

Det skyddade området är normalt 100 meter från 
strandkanten både på land och i vattenområdet 
och inkluderar även undervattensmiljön. Läns-
styrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga 
strandskyddet vilket har gjorts i Ljusnan där 
strandskyddet på vissa sträckor är 200 meter. En 
översyn av strandskyddet i Ljusnan genomfördes 
av Länsstyrelsen i Gävleborgs län under 2014. 
Denna utredning har lett till att vissa stränder 
längs Ljusnan i Bollnäs kommun har fått minskat 
strandskydd från 200 till 100 m.

Utgångspunkten för förändringarna i strand-
skyddslagstiftningen som infördes 2009 är ett 
fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Sam-
tidigt differentierades strandskyddet för att skapa 
möjligheter att främja utvecklingen i landsbygds-
områden med god tillgång till stränder med låg 
exploateringsgrad. Områden där dispens ges och 
strandskyddet upphävs så att ny bebyggelse kan 
tillkomma kallas LIS-områden (Landsbygdsutveck-
ling I Strandnära läge). 

I de flesta fall sträcker sig strandskyddet 100 meter ut i vattnet och 100 meter in över land. I Ljusnan är strandskyddet på 
vissa sträckor utökat till 200 meter. Illustration från Boverket. 

De viktigaste förändringarna i strandskyddslag-
stiftningen är att:
• Strandskyddet har stärkts genom att skälen 

för att ge dispens från eller upphäva strand-
skyddet i detaljplan har preciserats och att 
högt exploaterade tätorts- och kustområden 
undantas från möjligheten till landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen.

• Kommunerna får huvudansvaret för att 
besluta om dispenser och upphävande av 
strandskyddet i detaljplaner.

• Kommunerna ska i översiktsplanen ange 
områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen där det vid dispensprövning eller 
upphävande även får beaktas som ett särskilt 
skäl om åtgärden bidrar till att långsiktigt 
främja utvecklingen av landsbygden. Vid 
prövningen av dispenser i sådana områden 
får man även beakta som särskilt skäl en- och 
tvåbostadshus som placeras i anslutning till 
ett befintligt bostadshus.

• Vid varje beslut om dispens eller upphävande 
av strandskyddet ska en fri passage lämnas 
för allmänheten och för att goda livsvillkor 
för djur- och växtliv ska bevaras.

• Strandskyddet återinträder automatiskt när en 
detaljplan upphävs eller ersätts.

• Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets in-
tressen vid kommunal planläggning och vid 
behov pröva kommunala beslut om upphä-
vanden och dispenser.

(Källa: Strandskydd - en vägledning för planering och 
prövning, Handbok 2009:4, Naturvårdsverket)
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Framtagande av LIS-områden 
Utifrån lagstiftningen om LIS och de nationella 
och kommunala miljömålen sattes ett antal kri-
terier upp för att hitta potentiella landsbygdsut-
vecklingsområden i kommunen. I detta skede var 
framtagandet av områden för landsbygdsutveck-
ling inte inriktande endast på strandnära lägen, 
utan på potentiella landsbygdsutvecklingsområ-
den generellt. 

För att avgränsa potentiella områden som kan 
stärka utvecklingen på landsbygden och öka 
underlaget för service definierades ett maximalt 
avstånd till orter med serviceutbud (servicenod). 
Detta avstånd samt ett ytterligare kriterier för 
framtagande av LIS-områden förankrades med 
politiker och tjänstemän på en workshop under 
augusti 2013. Efter det undersöktes de strändnära 
områdena närmare och potentiella LIS-områden 
avgränsades till stränder redan påverkade av be-
byggelse där inga övriga hinder som till exempel 
översvämningsrisk, viktiga fornminnen etc fanns. 

Efter skrivbordsanalysen gjordes platsbesök där 
en kvalitativ bedömning av områdenas potential 
som LIS-område gjordes. Karaktärsområdena 
från den tidigare genomförda landskapsanalysen 
användes också för att identifiera LIS-områden 
och utforma riktlinjer för lämplig exploatering.

Kriterier för LIS-områden
De kriterier för framtgande av LIS-områden som 
användes vid skrivbordsanalysen är:

• Inom 7000 m till större by/samhälle 
(servicenod)

• Inom 500 m till väg
• Ej på oexploaterad strand längre än 500 meter
• Ej på område med översvämningsrisk, 

ras/skredrisk, viktiga fornminnen, 
kraftledningar, badplatser, utmärkta 
turområden och nutida gravplatser. 

Ett antal servicenoder med tillgång till handel, 
service och kollektivtrafik identifierades i orterna 
Alfta, Kilafors, Segersta, Rengsjö, Vallsta och Ar-
brå. Dessa orter förankrades på workshopen med 
politiker och tjänstemän som platser där service 
också skulle kunna förbättras och utveklas. Efter-
som LIS-områdena ska skapa underlag för service 
på landsbygden räknades Bollnäs inte med som 
en servicenod i arbetet. För att LIS-områdena 
ska kunna kan bidra till att förbättra servicen på 
dessa orter sattes ett maximalt avstånd på 7 km 
mellan LIS-områden och en servicenod.

För att inte göra onödigt stora ingrepp i landska-
pet och minska kostnader sattes ett maxavstånd 
på 500 meter till en befintlig väg. 

För att bevara stränder med potential till höga na-
tur- och friluftsvärden undantogs oexploaterade 
stränder längre än 500 meter. Genom detta krite-
rie bevaras oexploaterade stränder i kommunen 
och LIS-områden utses i närheten av befintlig 
bebyggelse. En sådan utbyggnad kan leda till 
att områden med egna avloppslösningar skulle 
kunna kopplas till kommunalt eller gemensamt 
vatten- och avloppssystem. 

Områden med översvämningsrisk, vattendrag, 
ras/skredrisk, viktiga fornminnen, kraftledning-
ar, badplatser, utmärkta turområden och nutida 
gravplatser undantogs också i framtagandet av 
LIS-områdena. 

Detta innebär att merparten av de föreslagna LIS-
områdena ligger i Ljusnans dalgång. Dessa krite-
rier undantar alltså en exploatering av de flesta 
skogssjöar i kommunen. Detta beror på kriteriet 
närhet till servicenod, som alla är belägna i någon 
typ av älvdal. Ur ett ekologiskt perspektiv är detta 
positivt då skogssjöarna generellt är betydligt 
mer känsliga än exempelvis Ljusnans stora och 
snabba flöde. Skogssjöarna skulle alltså klara en 
exploatering betydligt sämre.

Den efterföljande kvalitativa analysen gjordes 
med hjälp av platsbesök och information om 
landskapets struktur och karaktär från land-
skapsanalysen. 

De kvalitativa kriterierna som användes vid plats-
besöken är:

• Synbar lämplighet

• Sammanhang i byggnadstruktur och visuell 
estetik

• Generell karaktär för karaktärsområdet
• Generell karaktär för LIS-området

Beskrivningar av LIS-områdena och rekommen-
dationer för exploatering utifrån dessa kriterier 
görs i detta dokument. 

Revideringar efter yttrande
Under arbetet med LIS-planen och efter yttrande 
från Länstyrelsen har ett antal områden tagits bort 
från den ursprungliga kartan över LIS-områden på 
sid. 7. De borttagna områderna ligger inom Istevi-
kens, Eds, Vallsta och Hanebos karaktärområden.
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Slutgiltiga LIS-områden inom respektive karaktärsområde med berörda riksintressen och verksamhetsområden. Läs mer 
om kommunens karaktärsområden i Lanskapsanalys för Bollnäs kommun.

LIS-områden i respektive karaktärsområde

uppdatera 
denna karta!
nya område, 
ta bort 100-års 
flöde

Finnskogen

Hälsskogen
Flurskogen

Hanebo

Iste

Vallsta

Arbrå

Torrberget

Bollnäs
Rengsjö

Undersvik

Utomherten

Växbo

Voxnans dalgång

Segersta

Lottefors

Lenninge Djupa

LIS-områden i kommunen
LIS områden

Enskilt verksamhetsområde vatten & spill 

Verksamhetsområde vatten

Verksamhetsområde vatten & spill

Verksamhetsområde spill

Riksintresse kulturmiljövård (3kap 6§ MB)

Riksintresse kust, turism och friluftsliv (4kap 2§ MB)

Riksintresse friluftsliv 3 kap 6 § MB

0 8 164 Kilometer¯
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EXPLOATERINGSRIKTLINJER
För att trygga allmänhetens tillgång till fria 
stränder och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten ska det alltid finnas 
ett område som behövs för att säkerställa fri pas-
sage mellan strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna i LIS-områdena (se illustration 
nedan).  Denna passage ska vara minst 25 m bred 
och får inte utformas på ett såndant sätt att pas-
sagen upplevs som privat. 

I Bollnäs kommun ligger många av LIS-områdena 
inom riksintresse för friluftsliv/turism (3 kap 
6§ MB, samt 4 kap 2§ MB). En exploatering i ett 
LIS-område inom ett riksintresse måste ske utan 
att påtagligt skada riksintressets värden. Idag är 
tillgängligheten till stränderna på många sträckor 
i Bollnäs kommun begränsad och de ursprungliga 
värdena av riksintressena för friluftsliv/turism 
har minskat (läs mer i Landskapsanalys för Boll-
näs kommun). Genom att anpassa ny bebyggelse 
till platsen och lämna en fri passage finns möjlig-
het att förhöja riksintressenas värden, genom 
att öka tillgängligheten till stränderna i Ljusnans 
dalgång.  

För varje LIS-område finns också mer specifika 
riktlinjer för en eventuell exploatering. Dessa 
redovisas i en matris där exploateringsriktlinjer 
klassas på en skala utifrån fem teman (se sid 9). 
Exploateringsriktlinjerna i matrisen tar utgångs-
punkt i hur påtaglig den mänskliga närvaron kan 
vara på platsen. 

Förklaring av Matris - Exploaterings-
riktlinjer

Användning
Om LIS-området passar som bostadsområde el-
ler fritidshusområde med privat karaktär eller 
om platsen passar till en offentlig användning 
för personer som inte bor i närheten. Offentlig 
använding kan till exempel vara en allmän 
byggnad eller turistattraktion, såsom bygdegård, 
kanotuthyrning, camping, stugby för uthyrning, 
scoutgård, museum eller en restaurang. 

FRI PASSAGE

Oavsett om fastighetsgränsen möter vattnet eller inte ska en fri passage finnas. Denna fria passage får inte utformas på 
ett sådant sätt att passagen upplevs som privat. Illustration från Boverket. Eget tillägg "Fri passage" med tillhörande pil. 
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Exempel på byggnad i traditionell stil som är dold av vegetation.

Exempel på byggnad med traditionellt uttryck som ligger synligt i landskapet.

Byggnadernas uttryck
Denna riktlinje handlar om arkitekturen på bygg-
naderna. Modern eller traditionell arkitektur ger 
riktlinjer för byggnadens form och storlek, mate-
rialval, färger, storlek på fönster, tomtstorlek och 
form, avstånd och förhållandet mellan husen etc.

Synlighet
Om bebyggelsen i LIS-området bör vara väl synlig 
eller om den bör placeras så att den döljs av vege-
tation eller topografi och inte syns på långt håll. 
Ofta påverkas denna riktlinje av den befintliga 
bebyggelsen i eller intill LIS-området.  

Höjd och inpassning i landskapet
Denna riktlinje visar hur hög byggnaden kan vara 
och till vilken grad den bör passas in i topografin. 
Riktlinjen påverkar också bebyggelsens synlighet.  

Andel permanent- och fritidshusbebyggelse
Visar hur stor del av LIS-området som bör vara 
permanentbostäder respektive fritidshusbebyg-
gelse. 
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Exempel på byggnad i traditionell stil som ligger synligt i landskapet.

Exempel på byggnad med modernt uttryck som ligger synligt i landskapet.

Exempel på byggnad med modernt uttryck som ligger dolt i landskapet. Foto: Creative commons, seier+seier

Foto: Ekeforshus
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Exploateringsriktlinjer för LIS-område 

i Vallsta karaktärsområde

Prästänge
Området ligger i västsluttning, öster om vatt-
net Grån, nedanför Vedberget med utsikt över 
Orsjön. Området sträcker sig från Prästänget 
söderut förbi Änga och ner mot Utegården. En del 
åkermark finns i området samt en hel del bebyg-
gelse. Från håll ser det idag ut som att skog är 
avverkad för att ge plats för små hus. 

Från det föreslagna LIS-området ser man över 
till Orbaden, ett viktigt rekreationsområde med 
sandstränder. Kvaliteten och planeringen av om-
rådet bör bidra till att ytterligare förhöja de redan 
höga visuella och rekreativa värden som finns 
kring Orbaden. 

Rekommendationen är exploatering med synliga 
kulturtraditionsenliga trähus med gröna zoner 
mellan husen/tomterna. Området passar också 
för offentlig användnng. 

Backa södra
LIS-området ligger öster om Kyrksjön mellan 
Hallbacka och Sjösvende. Området består fram-
förallt av skog och en del spridd bebyggelse före-
kommer i Sjösvende. En del fornlämingar finns i 
området. 

Det föreslagna LIS-området ligger i ett mycket 
attraktivt område med böljande landskap och en 
variation mellan kuperat och öppet. Gårdarna 
och avståndet mellan dessa är en viktig del av 
landskapets karaktär.

Rekomendationer för utbyggnad liknar de för 
Prästänge och är permanentbostäder med i kul-
turtraditionsenlig stil och placering som ligger 

synligt i landskapet. Det är viktigt att ny bebyg-
gelse anpassas till den befintliga miljön och inte 
bildar ett främmande element i landskapet. Om-
rådena kan också passa för offentlig användning.

Inom Backa södra ligger det område i vilket kom-
munen har antagit en detaljplan (del av Norränge 
5:25 Backa) som Länsstyrelsen upphävt. Beslutet 
överklagades till regeringen 2014 där det avlsogs. 
Med de nya förutsättningarna som LIS-planen 
innebär hoppas kommunen att områdets lämplig-
het kan omprövas som LIS-område. Metoden för 
framtagande av LIS-områden som redovisas i 
LIS-planen innebär att alternativa lokaliseringar 
avgränsats och exploateringsriktlinjerna för om-
rådet förespråkar en bebyggelse med tradtionell 
karaktär som anpassas till landskapet.

Norränge
Området ligger på Kyrksjöns östra strand. En hel 
del mindre byggnader finns ner mot Norrängsvi-
ken på östra sidan Norrängsvägen. Området präg-
las av små stugor, många med granhäck. Enstaka 
gårdar. Betesmarker och lite åkermark. Området 
ligger ganska lågt i landskapet med utsikt över 
Ljusnan. Området framstår som rörigt och lite 
tillfälligt byggt utan enhetlig estetik.

Rekommendationer för utbyggnad är permanent-
bostäder eller fritidsbebyggelse i traditionell stil 
som ligger synligt i landskapet. 
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Exploateringsriktlinjer LIS-områden 

Iste karaktärsområde

Iste/Hagmoren
Området ligger på Istesjöns södra strand. Landska-
pet karaktäriseras av stora vyer och mjukt stigande 
terräng upp mot omkringliggande åkrar. Björk 
och asp med inslag av gran förekommer närmast 
stränderna. I Istesjön fiskas abborre, gädda, gös, 
lake och vitfisk. En badplats finns i LIS-områdets 
östra del. 

Rekommendationen är att man startar en utbygg-
nad av privatbostäder väster om befintligt bo-
stadsområde i Hagmoren. Landskapsbilden, med 
sjöns plana yta och den svagt stigande terrängen 
upp mot kringliggande skogar, är viktig. Befintliga 
vegetationsridåer längs stränderna bör till stor del 
sparas vid en exploatering på grund av mark- och 
vattenförhållandena i strandkanten. Strandvege-
tationen kan dock försiktigt gallras ut för att skapa 
enskilda siktlinjer ut över sjön. 

0 1,5 30,75 Km¯LIS-områden Iste
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Iste/Hagmoren
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Arbrå karaktärsområde

Fagernäs
Området ligger söder om Norrängsviken och 
landskapets karaktär präglas av Ljusnans me-
andrande älvfåra. En offentlig badplats finns vid 
Fägernäs där man kan se Arbrå kyrka på andra 
sidan Ljusnan. I området finns en del fritids och 
permanentbostadsbebyggelse, som är belägen 
mellan stora åkrar. Kring Solnäsvägen finns indu-

striverksamhet. 

Rekommendationer för utbyggnad av LIS-områ-
det är både privatbostäder och offentlig använd-
ning. Ny bebyggelse rekommenderas ligga högt 
men relativt dolt i landskapet.

0 1 20,5 Km¯LIS-områden Arbrå
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Fagernäs
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Bostäder Offentlig 
användning

Ligga lågt i 
landskapet

Ligga högt i 
landskapet

Dolt Synligt

Modernt Traditionellt

Exploateringsriktlinjer för Fagernäs

Fritids-
boende

Permanent 
boende% %
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Lottefors

Sjörgrå
Området ligger vackert på Ljusnans östra strand 
och har redan idag en betydande bebyggelse be-
stående av fritidshus blandat med permanentbo-
ende och små gårdar. Skogen är tät ner mot stran-
den och kan med fördel gallras ur för att öppna 
upp landskapet mer. Södra delen av området är 
passande för båtupptagning. En kraftledning 

finns belägen stax norr om LIS-området

Rekommenderad utbyggnad för LIS-området är 
både privatbostäder och offentlig användning. 
Bebyggelsens avstånd till kraftledningen anpas-
sas enligt Svenska Kraftnäts beräkningar och 
rekommendationer.

0 1 20,5 Km¯LIS-områden Lottefors
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Sjörgrå
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Bostäder Offentlig 
användning

Ligga lågt i 
landskapet

Ligga högt i 
landskapet

Dolt Synligt

Modernt Traditionellt

Exploateringsriktlinjer för Sjörgrå

Fritids-
boende

Permanent 
boende% %
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Rengsjö karaktärsområde

Hölesjön
Området ligger vid Hölesjön norra strand och 
sträcker sig från Nordanhöle till västra kanten 
av Hölesjön. Den östra delen av LIS-området 
används idag som stugområde, med framförallt 
äldre stugor som bebyggelse. Strandlinjen är 
uppbruten i en oregelbunden form som gör att 
stugorna inte upplevs ligga på rad. Östra delen av 
området ligger lägre och är mer utbyggt än den 
västra delen av LIS-området.

I den västra delen av LIS-området  är bebbyg-
gelsen glesare. En mindre kraftledning finns 
i närheten av vägen norr om LIS-området. I 
området finns ett äldre tallbestånd med inslag av 
björksly och gran. Från området kan man blicka 
ut över sjön och äldre jordbruksfastigheter söder 
om Hölesjön. De geotekniska förhållandena och 
lutningsförhållandena  i området är goda. 

Rekommendationer för utbyggnad är både of-
fentlig och privat bebyggelse. Västra delen passar 
för fast boende och östra delen till fritidsboende. 

Fritidshusbebyggelsen bör ha en mer traditionell 
stil medan hus för permanent boende kan ha en 
mer samtida stil, detta för att anpassas till befint-
liga byggnader.

Skidtjärn västra och östra
Områdena ligger vid Skidtjärns västra och östra 
del. Bebyggelsen domineras av midre stugor. Här 
finns flera bryggor och under de kalla månaderna 
sjön en populär skridskosjö. Vattnet är klart och 
fint och en allmän badplats finns vid östra delen 
av tjärnen.

Nere vid Skidtjärns strand ser man bara sjön och 
skogsområdet som omger sjön. Här finns ingen 
utsikt till bakomliggande landskap vilket gör 
landskapet intimt. 

En förtätning av området måste ske på ett sådant 
sätt att den intima karaktären inte förstörs. An-
dra rekommendationer är bebyggelse för privat 
användning som ligger lågt och dolt i landskapet. 
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0 1 20,5 Km¯LIS-områden Rengsjö
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Hölesjön

Skidtjärn västra Skidtjärn östra
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användning

Ligga lågt i 
landskapet

Ligga högt i 
landskapet

Dolt Synligt

Modernt Traditionellt
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Fritids-
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Permanent 
boende% %
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Permanent 
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Segersta karaktärsområde

Segersta
LIS-området ligger strax väster om Segersta 
kyrka. Det omkringliggande landskapet karaktä-
riseras av Ljusnans dalgång och det ålderdomliga 
jordbrukslandskapet med betesmarker och åkrar. 

I området väster om kyrkan finns en stor gräsplan 
som är bebyggd med ett antal radhus som ligger 
förhållandevis långt från stranden utan samman-
hang med omkringliggande bebyggelse. Längre 
ner mot vattnet är en lekplats anlagd. Mellan 
fotbollsplan och vattnet finns ett klubbhus, kring 
detta finns möjlighet att vidareutveckla standzo-
nen, gärna med offentlig verksamhet eller ekolo-
giskt bostadsområde riktat mot barnfamiljer. 

Lars-Ers
Området ligger på Bergvikens norra strand med 
jordbruks- och betesmarker runt omkring. Kring 
vägen genom samhället vid Gäversta finns vil-
labebyggelse. Landskapet är storskaligt och 
mosaikartat med sammanhängande åker- och 
betesmarker ner mot vattnet. Bebyggelsen i 
omårdet ligger högre upp i terrängen bakom de 

öppna markerna. En framtida exploatering bör 
förhålla sig till landksapet på samma sätt som 
befintlig bebyggelse. Bebyggelse i traditionell stil 
rekommenderas.

Fältmans
LIS-området ligger vid Hullsta och sträcker sig 
från Sandviken och upp mot Vassbottnen. Strän-
derna sluttar kraftigt i stora delar av området och 
skogen är äldre med stora höga granar och tall 
som sträcker sig ner mot vattet. Mårdsnäs gamla 
tomt och badplats samt Kungsholmens konfe-
renscenter ligger öster om LIS-området. Från 
LIS-området har man en storslagen utsikt ut över 
Bergviken. 

Rekommendationer för utbyggnad är etablering 
av ett fritidshusområde av enhetlig karaktär 
nordost om Sandviken eller privatbostäder. God 
åtkomst till området säkerställs genom ny plan-
korsning för järnvägen.
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0 1 20,5 Km¯LIS-områden Segersta
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Segersta

Lars-Ers

Fältmans
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landskapet

Ligga högt i 
landskapet

Dolt Synligt

Modernt Traditionellt

Exploateringsriktlinjer för Segersta

Fritids-
boende

Permanent 
boende% %



29UNDERLAG FÖR ÖVERSIKTPLAN I BOLLNÄS KOMMUN

Bostäder Offentlig 
användning

Ligga lågt i 
landskapet

Ligga högt i 
landskapet

Dolt Synligt

Modernt Traditionellt

Exploateringsriktlinjer för Lars-Ers

Fritids-
boende

Permanent 
boende% %



30 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE I BOLLNÄS KOMMUN

Bostäder Offentlig 
användning

Ligga lågt i 
landskapet

Ligga högt i 
landskapet
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Hanebo karaktärsområde

Hambergs
Området ligger sydväst om Kesen i Bergviken. 
Landskapet är är mosaikartat med skog, åker, 
betesmarker och små kullar. Landskapet är också 
fragmentiserat och något svårtillgängligt på 
grund av järnvägen, kraftledningar och vägar. 
Sydost om LIS-området finns en skjutbana och en 
motorkrossbana. På grund av närheten till vägar 
och järnvägar finns det potentiella bullerproblem 
vid en exploatering. 

Vid utbyggnad av LIS-området måste hänsyn 
måste tas till bärriär- och bullerproblematik. 
Andra rekommendationer är permanent- eller 
fritdshusbebyggelse som ligger dolt i landskapet. 

Norrlandsporten
Området ligger vid Bergvikens södra strand i 
anknytning till E4:an, norr om den före detta 
skidbacken Norrlandsporten. Marken i området 
sluttar svagt ner mot Bergviken och vegetationen 
består av björkskog med en del undervegetation. 
Det finns risk för igenväxning av stranden om 
inga skötselåtgärder vidtas. Bebyggelsen i områ-
det idag består av ett stugområde från 1970-talet. 

Området har stor potential med sitt goda läge 
vid E4:an och Bergviken och rekommenderas för 
utbyggnad av fritidsboende och camping som 
anpassas till miljön. Vid utbyggnad måste hänsyn 
tas till befintliga fornlämningar inom området. 

Rekommendationer för utbyggnad är fritids-
husbebyggelse i modern stil som ligger dolt i 
landskapet. 

Smedboningarna
LIS-området ligger strax väster om Smedboning-
arna vid Bergvikens södra strand. Landskapet i 
området karaktäriseras av stora skogsområden i 
kuperad terräng och de vida vyerna över Bergvi-
ken. I LIS-området sluttar marken svagt ner mot 
Bergviken och vegetationen består av lövskog 
med inslag av barrträd. Ovan sluttningen går väg 
83 som orsakar visst buller. Bebyggelsen i områ-
det är olika typer av mindre hus och ordnade båt/
badplatser vid stranden som troligtvis börjat som 
ett fritidshusområde.

Rekommendationer för utbyggnad är permanent- 
eller fritidshusbebyggelse i modern stil som ligger 
synligt i landskapet. 
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0 1,5 30,75 Km¯LIS-områden Hanebo
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Norrlandsporten

Hambergs

Smedboningarna
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Permanent 
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Lenninge-Djupa karaktärsområde

Göstas
LIS-området ligger vid Djupasjöns västra strand 
och sträcker sig ut på udden i sjön. Omgivande 
landskap är ett jordbruksområde med större går-
dar och bebyggelse av olika ålderskaraktär som 
vätter ner mot Ljusnan. Ovanför jordbruksmar-
ken breder skogen ut sig över höga åsar och berg. 

 Ny bostadsbebyggelse bör ligga lågt och dolt i 
landskapet samt ha en traditionell karaktär. 

0 1 20,5 Km¯LIS-områden Lenninge Djupa
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Göstas
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Voxnans dalgångs karaktärsområde

Söräng
LIS-området ligger vid Voxnan väster om Söräng. 
En brant slänt går ned mot vattendraget där Flot-
tarleden följer älven. I området finns barrbland-
skog med mycket tall. Området har söderläge 
med utsikt över jordbrukslandskap och vatten-
miljöer. Landskapet runt omkring är småkuperat, 
småskaligt jordbrukslandskap med bland annat 
aktiva hästgårdar.

Vid en exploatering av LIS-området är det viktigt 
att inte bygga för nära flottarleden som behöver 
en buffertzon från bebyggelse. Andra rekom-
mendationer är privatbostäder med traditionell 
karaktär som ligger lågt i landskapet. Sutteräng 
hus kan vara lämpligt. En exploatering i detta om-
rådet kan skapa större underlag för exempelvis 
friskolan i Söräng.

0 1,5 30,75 Km¯LIS-områden Voxnans dalgång
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Söräng
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Exploateringsriktlinjer LIS-område i 

Flurskogen karaktärsområde

Acktjärnen
LIS-området ligger vid Acktjärnens östra strand. 
Acktjärnen ligger högt men är omgiven av 
barrskogsklädda, högre berg. I tjärnen kan man 
fiska abborre, vitfisk och gädda. Området anses 
snösäkert och det finns skidspår, vandrings- och 
ridleder inom området. Vid Acktjärbo, 325 m ö.h., 
finns möjlighet att rasta och övernatta i en stuga. 
Vissa år genomförs motionsloppet Hälsingeleden 
(Harsa-Bollnäs) på skidor som passerar genom 
området.

Karaktären på landskapet runt tjärnen är småska-
lig, enstaka mindre fritidshus utgör bebyggelsen 

i området. Omgivande skogsområdet brukas 
rationellt och här är skalan något större. Utsikts-
punkter förekommer. Norr om LIS-området finns 
ett vattenskyddsområde. 

Fritidsboende som ligger lågt och dolt i land-
skapet rekommenderas för området. Det finns 
möjlighet att anlägga en angöringsväg till ny 
bebyggelse österifrån. Det är viktigt att en even-
tuell exploatering inte påverkar vattenkvaliteten 
i området.

0 1 20,5 Km¯LIS-områden Flurskogen
LIS-områden

Karaktärsområdesgräns

Acktjärnen
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Namn  Kar.omr.  Bostäder Off.anv. Dolt Synligt

Prästänge  Vallsta   x  x   x

Backa södra Vallsta   x  x   x

Norränge Vallsta   x     x

Iste/Hagmoren Iste   x    x 

Fagernäs Arbrå   x  x  x  

Sjörgrå  Lottefors  x  x   x 

Hölesjön Rengsjö   x  x  x 

Skidtjärn v/ö Rengsjö   x    x 

Segersta  Segersta   x  x   x

Lars-Ers  Segersta   x     x

Fältmans Segersta   x  x   x

Hambergs Hanebo   x    x  

Norrlandsporten Hanebo     x   x   

Smedboningarna Hanebo   x     x 

Göstas  Lenninge-Djupa  x    x x

Söräng  Voxnans dalgång  x     x 

Acktjärnen Flurskogen  x    x  

Översikt exploateringsriktlinjer LIS-områden
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Modernt Traditionellt Lågt  Högt  Permanent Fritid
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) identi-
fierar och beskriver miljöpåverkan vid planer-
ing och exploatering samt möjliggör en samlad 
bedömning av den förväntade miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning regleras enligt 6 
kap miljöbalken med kompletterande bestäm-
melser i förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar. I MKB:n för LIS-områden 
i Bollnäs kommun redovisas de berörda intressen 
som anses vara relevanta för bedömningen ur 
en miljösynpunkt för varje enskilt LIS-område. 
De intressen som beskrivs är; riksintressen och 
fornlämningar, landskapsbild, djur och natur, 
friluftsliv och tillgänglighet, infrastruktur, och 
markanvändning.

Inom ramen för konsekvensbeskrivningen har 
det inte varit möjligt att studera berörda in-
tressen i detalj eller ge detaljerade anvisningar. 
Vidare undersökningar eller inventeringar kan 
därmed bli aktuella i samband med uppförande 
av detaljplaner eller bygglovsprövningar i aktuella 
LIS-område. 

Nollalternativ
Nollalternativet är den troliga utvecklingen om 
planen inte genomförs. 

All exploatering innebär påverkan på befintlig 
miljö. Nollalternativet innbär alltså mindre 
påverkan på miljön än planförslaget eftersom det 
inte medför någon expolatering i strandnära lägen 
i kommunen. Nollalternativet kan dock medföra 
att befintliga värden minskar eftersom ingenting 
görs, till exempel exempel genom igenväxning av 
stränder. I nollalternativet ges inte möjlighet till 
de positiva konsekvenser som planförslaget ger  i 
form av större underlag för serviceorter, kollek-
tivtrafik, förbättrad tillgänglighet till stränder och 
möjlighet att ansluta befintlig bebyggelse till kom-
munalt eller gemensamt vatten och avlopp. 

Berörda intressen

Riksintressen 
Hela Ljusnans dalgång med natur- och kultu-
rupplevelser omfattas av riksintresse för fri-
luftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken och 4 kap 2 
§ miljöbalken. Här ska det rörliga friluftslivets 
intressen och turism beaktas och området får 
inte utsättas för intensiv exploatering. I delar av 

Vallsta karaktärsområde finns också riksintresse 
för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada 
kulturmiljön påtagligt. I Flurskogen finns även 
riksintresse för vindbruk, 3 kap 8 § miljöbalken.
Riksintressena bör utsättas för exploatering 
som påtagligt påverkar och skadar dess värden. 
Områden inom riksintressena får dock utvecklas 
om de sker i linje med riksintressena eller höjer 
dessas värde.  

I flertalet LIS-områden finns fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska  lämningar.  Fornlämnin-
gar är skyddade i enlighet med Kulturmiljölagen 
(1998:950) och får inte skadas. Övriga kulturhis-
toriska lämningar är ofta yngre än fornlämningar 
och har inte lika starkt skyddade som fornlämn-
ingar. 

Landskapsbild 
Med landskapsbilden menas den visuella upplev-
elsen av landskapet som innefattar landskapsele-
ment som topografi, naturtyper och bebyggelseg-
rupperingar. Påverkan på landskapsbilden kan ske 
till exempel genom en exploatering eller en förän-
dring av markanvändningen. En förändring av 
landskapsbilden kan upplevas som både negativ 
och positiv. Områden med höga kulturhistoriska 
värden är ofta känsliga för stor påverkan på land-
skapsbilden. En avvägning mellan riksintressen 
och LIS-områdenas positiva effekter för landsbyg-
dsutveckling är nödvändig. Bedömningen av LIS-
områdenas påverkan på landskapsbilden utgår 
delvis från Landskapsanalys för Bollnäs kommun.

Vatten och VA
Miljökvalitetsnormer anger krav på vattnets 
kvalitet för att kontrollera och åtgärda befintligt 
miljötillstånd. Miljökvalitetsnormerna för alla 
vattendrag och sjöar i LIS-områdena uppnår 
måttlig ekologisk status med anledningen att de 
är påverkade av fysiska förändringar genom t.ex. 
vattenkraftsreglering. Växsjön, Varpen och delar 
av Ljusnan uppnår inte en god kemisk status då 
ytvattnet är påverkat av miljögifter. 

Enskilda brunnar kan påverka miljökvalitetsnor-
merna negativt. För att inte påverka bör nya av-
loppsanläggningar eftersträva viss skyddsnivå och 
utföras med beaktande av kvalitén i närliggande 
sjö eller vattendrag och dess placering i förhål-
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lande till exempelvis badplatser. Varje ärende 
måste bedömas individuellt.
Eftersom LIS-områdena ligger nära vatten har 
de generellt en större risk för översvämningar. 
Områden som översvämmas vid 100-års flöde är 
uteslutna från LIS-områdena.

Påverkan på vatten relaterar till flera av 
Miljömålen såsom Grundvatten av god kvalitet, 
Giftfri miljö, Ingen övergödning och Levande 
sjöar och vattendrag.

Djur och natur
Då alla LIS-områden ligger inom dagens strand-
skydd bör särskilt hänsyn tas till befintligt djur 
och naturliv intill vatten. Strandzoner är kom-
plexa biotoper och en viktiga för både land och 
vatten-levande djur och växter. Vid ny bebyggelse 
i strandnära lägen röjs ofta befintlig vegetation 
till fördel för sjöutsikt och därmed ändras också 
befintlig biotop vilket kan ha både en positiv och 
negativ påverkan. En stor del av LIS-områdena lig-
ger också i eller i anslutning till skog. Strandnära 
skog brukas sällan brukas rationellt på grund av 
sitt vattennära läge. Dessa skogsområden kan 
hysa stora naturvärden. Våtmarker, vilka många 
växt och djur är beroende av och där det även 
kan finnas rödlistade arter, finns inom Fältmans i 
Segersta. Inventeringar av djur- och växtliv i LIS-
områdena kan behöva göras innan en eventuell 
exploatering. 

Flertalet LIS-områden ligger inom Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram som samlat redovisar natur- 
och kulturmiljövårdens bevarandeintressen i 
odlingslandskapet. Riktlinjer och program för 
skyddade områden finns hos Länsstyrelsen. 

Fiske regleras efter en rad bestämmelser, bland 
annat de svenska fiskereglerna. Lokala fiskevårds-
föreningar handhar fisket i kommunens sjöar och 
vattendra.

Friluftsliv och tillgänglighet
Bollnäs kommun har god tillgång till friluftsliv 
sommar som vinter. Friluftslivet  är en viktig 
tillgång som tillför livskvalité och trivsel för 
kommunens invånare samt förutsättningar för 
turistnäringen. Större delen av LIS-områdena 
har goda förutsättningar för fiske, vandring och 
bad. Ljusnans dalgång omfattas av riksintresse för 
friluftsliv där det rörliga friluftslivet ska främjas. 

Exploatering av LIS-områdena kan ha både posi-
tivt och negativt påverka på friluftslivet beroende 
på ny bebyggelses utformning och lokalisering. 
Strandskyddet syftar bland annat till att säkra den 
allemansrättsliga tillgången till strandzonen även 
om den faktiska tillgängligheten inte bedöms. 
Vad som är tillgängligt är subjektivt men generellt 
är sank- och skogsmark inte tillgänglig medan 
öppen mark och skog kan vara både tillgänglig 
och otillgänglig. Exploatering av LIS-områden ska 
inte påverka den allemansrättsliga tillgången till 
strandzonen och kan vid rätt planering  påverka 
tillgängligheten positivt.  

Infrastruktur
Ett kriterie för framtagande av LIS-planen var 
närhet till befintlig väg men i vissa fall kan 
kompletterande vägar behöva byggas. Eventuell 
påverkan av buller redovisas under denna rubrik 
liksom befintliga kraftledningar.

Markanvändning
Då merparten av områdena ligger i jordbruksland-
skap och skog är det oundvikligt att skogs- eller 
jordbruksmark tas i anspråk vid exploatering av 
LIS-områdena. Enligt 3 kap § 4 Miljöbalken är 
jordbruksmark av nationellt intresse och jord-
bruksmark ska endast i undantagsfall exploat-
eras om det finns väsentliga samhällsintressen. 
Bollnäs kommun har förhållandevis lite jord-
bruksmark vilken är förlagd i Ljusnans dalgång 
där också flertalet av LIS-områdena är utpekade. 
I samband med en avvägning mellan befintlig 
och ny markanvändning bör hänsyn tas till 
olika värden, förutsättningar och påverkan för 
landsbygdsutveckling. I Bevarandeprogram för 
odlingslandskapet, Södra Hälsingland finns mer 
information om vilka områden som är extra sky-
ddsvärda och programmets rekommendationer 
bör eftersträvas. I programmet finns en klassific-
ering av jordbruksmarken från 1-3 där 1 är mycket 
skyddsvärd.

I samband med markanvändning bör miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap tas i beaktning. Idag är 
det största hotet mot Bollnäs öppna odlingsland-
skap en minskning av produktivt jordbruk med 
igenväxning av jordbrukslandskapet som följd.  
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Vallsta karaktärsområde

PRÄSTÄNGE

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövård. Området är idag redan 
relativt exploaterat varför ytterligare bebyggelse 
inte bedöms påverka riksintressena. I anslutning 
till och inom området finns fornlämningar el-
ler övriga kulturhistoriska lämningar vilka kan 
komma att påverkas, särskilt känsligt är de inom 
området invid vattnet.

Landskapsbild
I Ljusnandalen utgörs landskapet av småskalig 
jordbruksmark, skogsdungar och strandnära 
bebyggelse. Området är relativt tätt bebyggt och 
ytterligare hus kan ge ett ännu tätare intryck. En 
utbyggnad som anpassas till befintlig bebyggelse 
med kulturtraditionsenliga trähus och gröna 
zoner mellan tomerna bör dock inte påverka 
befintlig landskapsbild nämnbart. 

Vatten och VA
Vattnet i Ljusnan har måttlig ekologisk status. 
Anläggning av enskilda brunnar kan påverka 
kvalitén negativt. Delar av området är beläget 
inom riskområde för översvämning vilket måste 
tas i beaktning vid ny bebyggelse. 
Gemensamt dricksvatten via vattenförening finns 
och vid ytterligare bebyggelse bör kapaciteten på 
befintlig källa utredas.

Djur och natur
Ingen förekomst av skyddsområden för djur- eller 
växtliv. En exploatering bedöms vara möjlig utan 
större påverkan.

Friluftsliv och tillgänglighet
Dagens bebyggelse ligger nära vattnet och ny 
bebyggelse kan bidra till att området upplevs som 
privat. Det rörliga friluftslivet bör beaktas och yt-
terligare exploatering av området kan bidra till att 
bibehålla områdets koppling med vattnet.

Infrastruktur
Exploatering innebär inte att fler större vägar 
behöver anläggas. 

Markanvändning
Områdets södra delar utgörs av jordbruksmark 
klass 2. Odlingslandskapet är utpekad i Länssty-
relsens bevarandeprogram for jordbrukslandska-
pet vilket ska beaktas vid eventuell exploatering.

Slutsatser
En försiktig exploatering del bedöms ha begrän-
sade miljökonsekvenser. Framförallt den norra 
delen av LIS-området innebär små miljökon-
sekvenser. Hänsyn bör tas till det strandnära läget 
och  det rörliga friluftslivet längs vattnet.  
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NORRÄNGE

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
I anslutning till och inom områdets södra del 
finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar vilka kan komma att påverkas vid 
exploatering.

Landskapsbild
Området ligger på Kyrksjöns östra strand och 
sluttar ner mot vattnet. Området präglas av små 
stugor och enstaka gårdar samt betesmarker med 
avskiljande vegetation. Ny bebyggelse bedöms 
inte påverka landskapsbilden nämnvärt om byg-
gnaderna har en traditionell stil och ligger lågt i 
landskapet.

Vatten och VA
Vattnet i Ljusnan har måttlig ekologisk status och 
oförsiktig anläggning av enskilt avlopp kan riskera 
ytterligare försämring av vattendraget.

Djur och natur
Ingen förekomst av skyddsområden för djur- eller 
växtliv. En exploatering bedöms vara möjlig utan 
större påverkan.

Friluftsliv och tillgänglighet
Inga betydande friluftslivsintressen i området. 
Befintliga tomter hindrar vattenkontakt i delar 
av området. Ny bebyggelse bör inte ge ytterligare 
negativa konsekvenser för tillgängligheten. 

Infrastruktur
Vid exploatering i de norra delarna krävs anläg-
gning av ny väg medan det i den södra delen finns 
befintliga vägar.  
Området korsas av kraftledningar. Ny bebyggelse 
bör hålla Svenska kraftnäts rekommenderande 
avstånd till kraftledningarna.

Markanvändning
Områdets norra del består av betesmark och en 
liten del jordbruksmark. Vid exploatering bör be-
tesmarken särskilt beaktas som viktig komponent 
för ett öppet landskap.  

Slutsatser
Exploatering i form av komplettering till befintlig 
bebyggelse bedöms ha måttliga miljökonsekven-
ser i den norra delen. Områdets södra del innefat-
tar fornlämningar och korsars av en kraftledn-
ing varför exploatering här bedöms ge större 
miljökonsekvenser.
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BACKA SÖDRA

Riksintressen och fornlämningar
LIS-området ligger inom riksintresse för fri-
luftsliv. I anslutning till och inom LIS-området 
finns fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar vilka kan komma att påverkas vid 
exploatering. 

Landskapsbild
LIS-området ligger i ett mycket attraktivt område 
med böljande och delvis kuperat landskap vid 
Kyrksjön. En exploatering skulle kunna riskera att 
påverka de höga landskapsbildsvärden negativt 
då ny sammanhängande bebyggelse kan förändra 
landskapets struktur och rurala karaktär.

Vatten och VA
Kommunalt dricksvatten finns i delar av området. 
Vattnet i Ljusnan har måttlig ekologisk status. An-
läggning av enskilda avloppsbrunnar kan påverka 
kvalitén negativt.

Djur och natur
Inga skyddsområden för djur- eller växtliv finns 
inom LIS-området. 

Friluftsliv och tillgänglighet
Tillgängligheten mot vattnet är idag delvis 
begränsat genom jordbruk- och betesmark samt 
strandnära tomter. Exploatering av området kan 
öka tillgängligheten beroende på lokalisering, 
dess utformning och funktion.

Infrastruktur
Mindre vägar förser området men nya behöver 
troligt anläggas beroende på lokalisering av ny 
bebyggelse. Den kraftledning som finns i områdes 
södra del bör beaktas utifrån säkerhetsavstånd. 

Markanvändning
Området består till största delen av skog med en 
mindre del jordbruksmark.

Slutsatser
Exploatering i LIS-området kan riskera kon-
sekvenser för landskapsbilden. För minskad 
påverkan bör eventuell ny bebyggelse ha en kul-
turtraditionsenlig stil och planeras intill befintliga 
byggnader och vägar. För att riksintresset för fri-
luftliv inte ska påverkas negativt är det viktigt att 
ny beyggelse och vägar utformas på ett sätt så att 
besökare kan röra sig i området utan att uppleva 
att de inkräktar på bostädernas privata sfär. 
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Iste karaktärsområde 

ISTE/HAGMOREN

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar berörs.

Landskapsbild
Landskapet karaktäriseras av vida vyer med 
mjukt stigande terräng mot kringliggande 
skogsområden. Befintlig bebyggelse ligger i ett 
mosaikartat landskap med mindre fält insprängda 
mellan skogsområdena. Lågt liggande och dold 
bebyggelse som ligger intill befintlig bebyggelse 
krävs för att inte förstöra den starkt karaktäris-
tiska landskapsbilden.

Vatten och VA
Måttlig ekologisk status i Istesjön. Oförsiktig an-
läggning av enskilt avlopp kan riskera ytterligare 
försämring av sjöns vattenkvalitet.

Djur och natur
Ingen förekomst av skyddsområden för djur- el-
ler växtliv.  Exploatering bedöms vara möjlig utan 
större påverkan. Gallring av strandvegetation i 
samband med exploatering kan påverka växt- och 
djurliv i strandzonen negativt. 

Friluftsliv och tillgänglighet
Istesjön har bra fiskevatten och en badstrand 
finns i områdets östra del. I dagsläget är det svårt 
att ta sig ner till vattnet i området men vid exp-
loatering kan tillgängligheten öka genom gallring 
av strandvegetationen.

Infrastruktur
Befintliga vägar, både närhet till länsvägar och 
mindre vägar finns men kan behöva kompletteras 
beroende på lokalisering av ny bebyggelse. 
Kollektivtrafik i finns i området och nybyggnation 
kan ge ökat underlag för att bibehålla trafiken.

Markanvändning
Stora delar av den östra delen består av jordbruks-
mark klass 2. Även strandnära skogsmark kan 
komma påverkas. 

Slutsatser
Exploatering i vid befintlig bebyggelse med 
hänsyn till den karaktäristiska landskapsbilden 
bedöms ha måttliga miljökonsekvenser. Hänsyn 
bör tas till befintligt friluftsliv. Jordbruksmarkens 
omfattning bör vägas mot nyttan av ny exploater-
ing.
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Arbrå  karaktärsområde 

FAGERNÄS

Riksintressen och fornlämningar 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. I 
området finns flertalet fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar, längs strandkanten 
men också i skogsområdet, vilka kan komma att 
påverkas vid exploatering. 

Landskapsbild
Landskapet präglas av Ljusnans meandrande 
älvfåra och området är beläget på en större udde 
mot Kyrksjön. Här finns både skog och åkermark 
men också en del bebyggelse varvid ytterligare 
bebyggelse inte bedöms påverka landskapsbilden. 
En växtridå skymmer idag utsikt mot vattnet 
och exploatering kan möjliggöra bättre sikt mot 
vattnet, samt bidra till att hålla landskapet öppet.

Vatten och VA
Vattnet i Ljusnan har måttlig ekologisk status 
och grundvattenförekomst finns i hela området. 
Anläggning av enskilt avlopp kan riskera föroren-
ingar av grundvattnet samt påverka kvalitén i 
Ljusnan negativt. 

Norränge Vattenförening, gemensamhetsanläggn-
ing för dricksvatten, finns och dess kapacitet bör 
utredas för ytterligare tillkoppling.

Djur och natur
Området ingår i Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, i övrigt förekommer inga skyddsområden 
för djur- eller växtliv. Exploatering bedöms vara 
möjlig utan särskild påverkan. Dock bör det beak-

tas att om växtridån vid vattnet tas ner kan växt 
och djurliv i strandzonen påverkas negativt. 

Friluftsliv och tillgänglighet
Befintlig badplats, promenadstigar och caféverk-
samhet kan komma i konflikt vid eventuell 
exploatering och störa det fria friluftslivet vilket 
beror på skalan och lokalisering av eventuell be-
byggelse. Det är viktigt att ny bebyggelse utformas 
så att den inte får omgivningen att upplevas som 
privat.  

Infrastruktur
Kollektivtrafik finns längs Norrängevägen och 
byggnation kan ge ökat underlag för att bibehålla 
trafiken. Befintliga vägar finns men kan behöva 
kompletteras vid ny bebyggelse.

Markanvändning
I området finns spridd bebyggelse och vid Solnäs-
vägen utgörs delar av markanvändningen av en 
cementindustri och bilskrot. Dessa bör utredas 
utifrån riktlinjer om buller. 

Förekomst av jordbruksmark klass 3 på två större 
områden i föreslaget område.

Slutsatser
Exploatering i form av förtätning och komplet-
tering till befintlig bebyggelse bedöms ha måt-
tliga miljökonsekvenser. På den norra sidan av 
Färjekalsvägen bör varken produktiv jordbruks-
mark eller forn- och kulturhistoriska lämningar 
påverkas. 
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Lottefors karaktärsområde

SJÖRGRÅ

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Området är idag redan delvis exploaterat var-
för ytterligare bebyggelse inte bedöms påverka 
riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar berörs. 

Landskapsbild
Området är beläget där Ljusnan övergår till Väx-
sjön och landskapet är storslaget och öppet. LIS-
området ligger på Ljusnans östra strand omgivet 
av skog. Området är idag redan relativt exploater-
at varför kompletterande bebyggelse inte bedöms 
påverka landskapsbilden nämnvärt. 

Vatten
Växsjön uppnår ej god kemisk status då dess yt-
vatten är påverkat av miljögifter från bland annat 
båtbottenfärg och från skogs- och pappersindus-
trin. Oförsiktig anläggning av enskilda avlopp kan 
påverka kvalitén negativt.

Djur och natur
Området ingår i Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, i övrigt förekommer inga skyddsområden 
för djur- eller växtliv. Exploatering bedöms vara 
möjlig utan särskild påverkan. 

Friluftsliv och tillgänglighet
Inga betydande friluftslivsintressen i området. 
Ny bebyggelse bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet. Skogen är dock delvis tät ner mot 
vattnet främst i den norra delen och kan med 
fördel gallras ur i tillgänglighetssynpunkt. 

Infrasturktur 
Exploatering innebär inte att större vägar behöver 
anläggas då både större och mindre vägar förser 
området idag. 

Befintlig kraftledning i den norra delen av områ-
det ska beaktas och ny bebyggelse anpassas efter 
Svenska kraftnäts rekommendationer.

Markanvändning
Skogsbruk finns i anknytning till området och kan 
påverka LIS-området genom tunga transporter på 
Sjörgråvägen.  

Slutsatser
En förtätning och försiktig utvidgning vid 
befintlig bebyggelse bedöms ha begränsade 
miljökonsekvenser. 
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Rengsjö karaktärsområde

HÖLESJÖN

Riksintressen och fornlämningar
Området omfattas inte av några riksintressen och 
inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar berörs. 

Landskapsbild
Området ligger vid Hölesjön norra strand och 
sträcker sig från Nordanhöle till västra kanten av 
Hölesjön, främst söder om befintlig väg. I större 
delen av området utgörs landskapsbilden av 
mötet mellan skog och vatten. En större exploat-
ering som kräver skogsavverkning kan påverka 
landskapsbilden negativt. Den östra delen består 
av ett öppet jordbrukslandskap. Kompletterande 
bebyggelse bedöms inte påverka området nämn-
bart men hänsyn bör tas till områdets karaktäris-
tiska? landskapsbild.

Vatten
Hölesjön är en klarvattensjö som bedöms vara 
extra skyddsvärd. Sjön har en måttlig ekologisk 
status och oförsiktig anläggning av enskilt avlopp 
kan påverka vattenkvalitén negativt. 

Djur och natur
Delar av skogen i området består av ett äldre 
tallbestånd med hög biodiversitet. Exploatering 
av området kan orsaka störningar varför påverkan 
bör utredas vidare. 

Friluftsliv och tillgänglighet
Hölesjön har bra fiskevatten och kantas av fritid-
shus. Större delar av sjön är otillgänglig på grund 
av tät vegetation som sträcker sig ned till strand-
kanten. En exploatering av LIS-området kan bidra 
till fler fritidshus och därigenom utökad tillgäng-
lighet och utbud av friluftsliv. Det är viktigt att ny 
bebyggelse utformas så att den inte får strand-
kanten att upplevas som privat.

Infrasturktur
Ny bebyggelse kan anknytas till befintliga vägar 
men kan behöva kompletteras beroende på exp-
loateringens lokalisering. 
Mindre kraftledning längs vägen norr om området 
har idag ingen påverkan på området vid exploat-
ering söder om vägen men bör tas i beaktning. 
Ökat invånarantal kan ge större underlag för 
kollektivtrafik.

Markanvändning
Jordbruksmark klass 2 i östra delen av området 
och skogsbruk i den västra. 

Slutsatser
Exploatering bedöms ha begränsade miljökon-
sekvenser. Framförallt anses den västra delen av 
LIS-området innebära små miljökonsekvenser om 
hänsyn tas till landskapsbilden.
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SKIDTJÄRN västra och östra

Riksintressen och fornlämningar
Områdena omfattas inte av några riksintressen 
och inga fornlämningar eller övriga kulturhistor-
iska lämningar berörs.

Landskapsbild
Områdena ligger i ett småskaligt landskap  vid 
Skidtjärns strand utan sikt över av omgivande 
landskap. Större delen av området utgörs av mötet 
mellan skog och vatten. En större exploatering 
som kräver skogsavverkning kan påverka landska-
psbilden negativt. För att inte påverka landskaps-
bilden bör ny bebyggelse vara småskalig och ligga 
låg och dolt för att bevara karaktären. 

Vatten
Skidtjärn är en klarvattensjö som bedöms vara 
extra skyddsvärd. Sjön har en måttlig ekologisk 
status och oförsiktig anläggning av enskilt avlopp 
kan påverka vattenkvalitén negativt.

Djur och natur
Ingen förekomst av skyddsområden för djur- eller 
växtliv. En exploatering bedöms vara möjlig utan 
särskild påverkan.

Friluftsliv och tillgänglighet
Skidtjärn är viktig för friluftsliv med bra 
förutsättningar för skridskor och bad och har rela-

tivt god tillgänglighet genom flera bryggor, både 
privata och offentliga, mellan LIS-områdena. Ny 
bebyggelse kan påverka det befintliga friluftslivet 
men också utveckla det genom större tillgäng-
lighet i och med exploatering av LIS-områdena. 
Det är viktigt att ny bebyggelse utformas så att 
den inte får omgivningen att upplevas som privat.
  

Infrastruktur 
Mindre befintliga vägar till spridd bebyggelse 
finns i både de östra och västra delarna av områ-
det.

Markanvändning
Ingen jordbruksmark tas i besittning, dock skogs-
mark.

Slutsatser
En försiktig exploatering av de västra och östra 
delarna av Skidtjärn bedöms ha begränsade 
miljökonsekvenser. Hänsyn ska tas till det intima 
landskapskaraktären och sjöns viktiga roll för 

friluftslivet.
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Segersta karaktärsområde

SEGERSTA 

Riksintressen och fornlämningar 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Området är idag redan relativt exploaterat varför 
ytterligare bebyggelse inte bedöms påverka 
riksintressena.  Inga fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar berörs men norr om 
området ligger en hembygdsgård. 

Landskapsbild
Landskapet karaktäriseras av Ljusnans dalgång 
och ett ålderdomligt jordbrukslandskap med 
åkrar och betesmark. LIS-området ligger strax 
väster om Segersta kyrka och ny bebyggelse ses 
positiv för att förstärka bykaraktären i Segersta by. 

Vatten och VA
Bergviken uppnår ej god kemisk status då flertalet 
miljögifter identifierats i ytvattnet. Bergviken har 
även en måttlig ekologisk status. Exploatering av 
LIS-området anses inte påverka kvalitén negativt 
då anslutningskostnaden till befintligt kommun-
alt VA bedöms vara rimlig. 

Djur och natur
Ingen förekomst av skyddsområden för djur- eller 
växtliv och exploatering bedöms vara möjlig utan 
särskild påverkan.

Friluftsliv och tillgänglighet
LIS-området kan komma i konflikt med befint-
liga strukturer såsom fotbollsplan, klubbhus och 
lekplats. 

Infrasturktur 
Ny bebyggelse kan anknytas till befintliga vägar 
men kan behöva kompletteras beroende på exp-
loateringens lokalisering. Norr om området finns 
en nedgrävd kraftledning. Eventuell påverkan på 
ledningen bör utredas.

Markanvändning
Ingen jordbruksmark tas i besittning.
Ytterligare undersökningar av stabilitetsförhål-
landena i området kan behöva göras.

Slutsatser
En försiktig exploatering bedöms ge begrän-
sade miljökonsekvenser dock bör stor hänsyn 
tas till befintliga strukturer såsom fotbollsplan, 
klubbhus och lekplats. 
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LARS-ERS

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Området är idag redan relativt exploaterat varför 
ytterligare bebyggelse inte bedöms påverka 
riksintressena. Inga fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar berörs.

Landskapsbild
LIS-området är beläget på den norra stranden 
av Bergviken och det storskaliga landskapet 
karaktäriseras av sammanhängande jordbruk 
och betesmarker med bebyggelse i högre ter-
räng. Förtätning av befintlig bebyggelse kan ge en 
bykaraktär. Ny bebyggelse som förhåller sig till 
befintlig bebyggelse i traditionell stil anses inte ge 
betydande påverkan på landskapsbilden.  

Vatten 
Bergviken uppnår ej god kemisk status då dess 
flertalet miljögifter identifierats i ytvattnet. Berg-
viken har även en måttlig ekologisk status. 

Kostnad för anslutning till kommunalt VA bedöms 
rimlig vilket bör undersökas då oförsiktig anläg-
gning av enskilt avlopp kan påverka vattenkvali-
tén i Bergviken negativt.

Djur och natur
Ingen förekomst av skyddsområden för djur- eller 
växtliv och exploatering bedöms vara möjlig utan 
särskild påverkan.

Friluftsliv och tillgänglighet
Inga betydande friluftslivsintressen i området.
Ny bebyggelse bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet.

Infrasturktur
Ny bebyggelse kan anknytas till befintliga vägar.
Markanvändning
LIS-området utgörs till stor del av jordbruksmark 
och betesmarker. 

Slutsatser
En försiktig exploatering bedöms ge få miljökon-
sekvenser. Vid exploatering bör hänsyn tas till 
rådande landskapsbild och vägas mot jordbruks-
markens omfattning. 
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FÄLTMANS

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
I anslutning till och inom områdets finns forn-
lämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar.

Landskapsbild
Området ligger vid Hullsta och sträcker sig från 
Sandviken och upp mot Vassbottnen. Stränderna 
sluttar kraftigt mot vattnet och området har en 
storslagen utsikt mot Bergviken. Lokalisering 
av ny bebyggelse i koppling till befintlig bör inte 
påverka landskapsbilden.

Vatten och VA
Bergviken uppnår ej god kemisk status då flertal 
miljögifter identifierats i ytvattnet. Bergviken har 
även en måttlig ekologisk status. Oförsiktig anläg-
gning av enskilt avlopp kan påverka vattenkvali-
tén negativt.

Djur och natur
Skogen i området har visst naturvärde med 
gammal tall och gran vilka bör lokaliseras före 
exploatering. Området ingår i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. 

Friluftsliv och tillgänglighet
Inga betydande friluftslivsintressen i området.
Ny bebyggelse bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet. Exploatering i LIS-området kan till-
gängliggöra vattnet och även öka tillgängligheten 
till kulturmiljöerna öster om LIS-området samt 
turism och rekreationsmiljöerna kring Kungshol-
mens konferenscenter.  

Infrasturktur
Ny bebyggelse kan kopplas till befintliga vägar. En 
ny plankorsning för järnvägen norr om området 
i öst-västlig riktning kan bli aktuell för en bättre 
åtkomst.

Markanvändning
Området består till viss del av betesmark, jord-
bruksmark klass 3 samt våtmark. 

Slutsatser
En försiktig exploatering av Fältmans bedöms 
ge fåsmå miljökonsekvenser särskilt i områdets 
västra del. Hänsyn bör tas till våtmark och befint-
liga naturvärden.
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Hanebo karaktärsområde

HAMBERGS

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar.

Landskapsbild
Området ligger öster om Kilafors. Karaktären i 
området är småbrutet och mosaikartat med skog, 
åker, höjdkullar och betesmarker. Ny bebyggelse 
bör lilla lågt i landskapet för att inte påverka land-
skapsbilden negativt.

Vatten och VA
Bergviken uppnår ej god kemisk status då flertal 
miljögifter identifierats i ytvattnet. Bergviken har 
även en måttlig ekologisk status. Oförsiktig anläg-
gning av enskilt avlopp kan påverka vattenkvali-
tén negativt.

Djur och natur
Området ingår i Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, i övrigt förekommer inga skyddsområden 
för djur- eller växtliv. Biologiska värden i befintli-
ga biotoper såsom betesmark och i skogsområdet 
mellan vattnet och betesmarken kan påverkas vid 
exploatering.

Friluftsliv och tillgänglighet
Inga betydande friluftslivsintressen i området. 
Ny bebyggelse bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet.

Infrasturktur
Området är något svårtillgängligt med flertalet 
bärriärer såsom järnväg, kraftledning och vägar 
vilket måste tas hänsyn till vid exploatering. 
Järnvägens potentiella bullerproblematik bör 
utredas då upprustning av spåren mellan Kilafors 
och Söderhamn kommer innebära att 20 tåg per 
dygn kommer trafikera sträckan. Även buller från 
industri väster om området kan påverka lokalis-
erning av bebyggelse.

Markanvändning
Området utgörs främst av betesmark. Vid exploat-
ering bör betesmarken särskilt beaktas som viktig 
komponent för ett öppet landskap men också som 
biotop.

Slutsatser
Exploatering med låg bebyggelse och hänsyn till 
det småbrutna landskapet bedöms ge måttlig 
påverkan på landskapsbilden. Vid exploatering 
bör hänsyn tas till de infrastrukturella barriärerna 
och eventuell bullerproblematik. 
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Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Området är idag redan relativt exploaterat varför 
ytterligare bebyggelse inte bedöms påverka riksin-
tresset negativt. I anslutning till och inom om-
rådet finns fornlämningar eller övriga kulturhis-
toriska lämningar vilka kan komma att påverkas, 
särskilt känsligt är de inom området invid vattnet.

Landskapsbild
Området ligger vid Bergvikens södra strand och 
domineras av skog. Idag finns här en stugby från 
1970-talet varvid ny bebyggelse inte bedöms 
påverka befintlig landskapsbild. Det finns risk för 
igenväxning av stranden om inga skötselåtgärder 
vidtas, vilket minskar områdets visuella attrak-
tionskraft. Exploatering kan bidra till att kop-
plingen mellan land och vatten hålls öppet och 
tillgängligt.

Vatten och VA
Bergviken uppnår ej god kemisk status då ett fler-
tal miljögifter identifierats i ytvattnet. Bergviken 
har även en måttlig ekologisk status. Ytterligare 
påverkan på vattenkvalitén bedöms vara låg då 
ny bebyggelse kan kopplas till Norrlandsportens 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.  

Djur och natur
Området ingår i Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, i övrigt förekommer inga skyddsområden 

Norrlandsporten

för djur- eller växtliv inom LIS-området. Väster 
om området finns dock två utpekade nyckelbio-
toper för löv- respektive barrskog vilka bör tas i 
beaktning vid exploatering.

Friluftsliv och tillgänglighet
Idag finns ett värdshus och en stugby i området. 
Exploatering i LIS-området i form exempelvis 
övernattningsmöjligheter kan förstärka turist-
näringen. Området har stor potential för turism 
med sitt goda läge nära E4:an.

Infrasturktur
Ny bebyggelse kan kopplas till befintliga vägar 
men mindre vägar kan behöva kompletteras ber-
oende på lokaliseringen av ny bebyggelse, framför 
allt i områdets västra del. Riksväg 83 angränsar 
området och närheten till E4:an gör att en utredn-
ing av bullerpåverkan troligen krävs.

Markanvändning
Området består av skogsmark. Verksamhet finns i 
form av ett världshus och en stugby. 

Slutsatser
En försiktig exploatering bedöms ha begränsade 
miljökonsekvenser. Framförallt anses ny be-
byggelse i koppling till befintlig ge små miljökon-
sekvenser. Ingen jordbruksmark berörs.
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Smedboningarna

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. I 
anslutning till och inom området finns fornlämn-
ingar eller övriga kulturhistoriska lämningar.

Landskapsbild
Landskapet i området karaktäriseras av stora 
skogsområden i kuperad terräng och de vida 
vyerna över Bergviken. Befintlig bebyggelse finns 
varför ytterligare bebyggelse bedöms ge liten 
påverkan på landskapsbilden.

Vatten och VA
Bergviken uppnår ej god kemisk status då ett fler-
tal miljögifter identifierats i ytvattnet. Bergviken 
har även en måttlig ekologisk status. Oförsiktig 
anläggning av enskilt avlopp kan påverka vatten-
kvalitén negativt.

Området ligger lågt och ny byggnation måste 
förhålla sig till möjliga vattennivåhöjningar i 
Bergviken.

Djur och natur
Området ingår delvis i Länsstyrelsens naturvård-
sprogram, i övrigt förekommer inga skyddsom-
råden för djur- eller växtliv. Vegetationen i områ-
det består av lövskog med inslag av barrträd. Den 
befintliga biotopen kan påverkas vid exploatering.

Friluftsliv och tillgänglighet
Befintligt friluftsliv med ordnade båt- och 
badplatser vid stranden. Det är viktigt att ny 
bebyggelse utformas så att friluftsvärderna inte 
förminskas. 

Infrasturktur
Ny bebyggelse kan anknytas till befintliga vägar 
men mindre vägar kan behöva kompletteras ber-
oende på lokaliseringen av ny bebyggelse. Riksväg 
83 angränsar området och närheten till E4:an gör 
att en utredning av bullerpåverkan troligen krävs.

Markanvändning
Området består av skogsmark. Ingen jordbruks-
mark berörs. 

Slutsatser
Exploatering av Smedboningarna bedöms ge 
begränsade miljökonsekvenser men exploatering 
österut bör samordnas och samrådas med Söder-
hamns kommun. Det är viktigt att ny bebyggelse 
utformas så att friluftsvärderna inte förminskas. 
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Lenninge-Djupa karaktärsområde

GÖSTAS

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för friluft-
sliv. Området är idag redan relativt exploaterat 
och består av jordbruksmark varför ytterligare 
bebyggelse inte bedöms påverka riksintressena. 
Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar berörs.

Landskapsbild
LIS-området ligger vid Djupasjöns västra strand 
och omgivande landskap är ett småskaligt 
jordbruksområde med större gårdar. Ovanför 
jordbruksmarken breder skogen ut sig över höga 
åsar och berg. Påverkan på den lantliga karak-
tären bedöms måttlig och kan minimeras om ny 
bebyggelse ligger lågt och dolt i landskapet med 
koppling till befintlig bebyggelse och har en tradi-
tionell karaktär.

Vatten och VA
Varpen uppnår inte god kemisk status då dess 
ytvatten är påverkat av miljögifter från bland 
annat båtbottenfärg och från skogs- och pappers-
industrin. Varpen har även en måttlig ekologisk 
status. Oförsiktig anläggning av enskilt avlopp 
kan påverka vattenkvalitén negativt.

Djur och natur
Området ingår i Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, i övrigt förekommer inga skyddsområden 
för djur- eller växtliv inom LIS-området. Områ-
det utgörs och omges av jordbruksmark varvid 
hänsyn bör tas till befintlig högre vegetation för 
landskapets biodiversitet.

Friluftsliv och tillgänglighet
Inga betydande friluftslivsintressen i området.
Ny bebyggelse bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet. 

Infrasturktur
Ny bebyggelse kan anknytas till befintliga vägar 
men kan behöva kompletteras beroende på 
lokaliseringen av ny bebyggelse. Nära till service i 
Bollnäs och Klilafors.

Markanvändning
Omgivande mark är jordbruksmark klass 2.

Slutsatser
Försiktig exploatering väster om vägen bedöms ge 
måttliga miljökonsekvenser. Hänsyn bör tas till 
omgivande jordbruk och vägas mot nyttan av ny 
exploatering.
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Voxnans dalgångs karaktärsområde

SÖRÄNG

Riksintressen och fornlämningar
Inga riksintressen eller fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningarfinns inom LIS-områ-
det. 

Landskapsbild
Området ligger i sluttning mot Voxnan med 
utsikt över ett småkuperat jordbrukslandskap. Ny 
bebyggelse bör ta stor hänsyn till landskapsbilden 
och anpassas till det kuperande landskapet. 

Vatten och VA
Området ligger inom vattenskyddsområde Alfta 
Kyrkby. Vid exploatering ska konsekvenser för 
vattenskyddsområdet utredas särskilt i förhål-
lande till VA-hantering.

Djur och natur
Omgivande landskap har höga naturvärden med 
bland annat barrblandskog med mycket tall. I 
övrigt förekommer inga skyddsområden för djur- 
eller växtliv inom LIS-området.

Friluftsliv och tillgänglighet
Flottarleden, en naturstig med vindskydd och 
flottarkoja mellan Runemo och Söräng ligger på 
andra sidan Voxnan. Flottarleden behöver en 
buffertzon från bebyggelse vilket kan hamna 
i konflikt med LIS-området, framför allt Nis-

sjöholmen. Friluftsliv som fiske, vandrings- och 
skoterleder förekommer också i området. En 
exploatering av LIS-området och därigenom den 
södra stranden av Voxnan kan tillgängliggöra 
älven.

Infrasturktur
Befintliga vägar är Runemovägen intill området 
samt en privat väg till en fastighet. Befintliga vägar 
kan behöva kompletteras beroende på lokaliserin-
gen av ny bebyggelse. 

Markanvändning
LIS-området utgörs av jordbruksmark klass 2.

Slutsatser
Eventuell exploatering kan ge höga miljökon-
sekvenser genom påverkan på landskapsbilden 
och att området ligger inom vattenskyddsområde. 
Med största hänsyn till landskapsbilden och i 
samråd med Ovanåkers kommun kan negativa 
konsekvenser minimeras. Exploatering i detta 
område kan skapa större underlag för exempelvis 
friskolan i Söräng.
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Flurskogen karaktärsområde

ACKTJÄRNEN

Riksintressen och fornlämningar
Området ligger inom riksintresse för vindbruk.  
Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar berörs.

Landskapsbild
Acktjärnen ligger högt och är omgiven av barr-
skogsklädda, högre berg i den mer perifiera delen 
av kommunen. Karaktären på landskapet runt 
tjärnen är småskalig och vild med en känsla av 
avskildhet. Exploatering kan störa de den vilda 
karaktären. Ny bebyggelse bör därför komplettera 
redan befintlig bebyggelse inom LIS-området för 
att minska risken för negativ påverkan. 

Vatten och VA
Berör vattenskyddsområde 2004418 norr om 
LIS-området. Sjöns ringa storlek gör den känslig 
för ökad näringsbelastning och det är viktigt att 
en eventuell exploatering inte riskerar vatten-
kvaliteten. Oförsiktig anläggning av enskilt avlopp 
kan påverka vattenkvalitén negativt.

Djur och natur
Inga skyddsområden för växtliv inom LIS-områ-
det men en fiskevårdsförening finns.

Friluftsliv och tillgänglighet
Acktjärnen har bra fiskevatten och det finns 
skidspår, vandrings- och ridleder inom området. 
I anslutning till LIS-området vid Acktjärbo, 325 m 
ö.h., finns möjlighet att rasta och övernatta. Det 
finns risk för konflikt mellan ny bebyggelse och 
områdets attraktiva friluftsliv men ny bebyggelse 
för fritid kan också höja attraktiviteten och till-
gängligheten i området. 

Infrasturktur
Enstaka fritidshus i landskapet och avsaknad av 
större vägar. Vid exploatering av området krävs 
ny angöringsväg vilket kan komma i konflikt med 
befintligt vandringsstråk. 

Markanvändning
Påverkar ej jordbruksmark. Omgivande skogsom-
rådet brukas rationellt vilket kan medföra tyngre 
trafik på angränsande väg.

Slutsatser
Exploatering av LIS-området kan ge stora 
miljökonsekvenser avseende till befintligt friluft-
sliv och områdets vilda karaktär. 
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Positiva 
konsekvenser

Utan särskild 
påverkan

Små negativa 
konsekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Stora negativa 
konsekvenser

Sammanfattande konsekvensbeskrivning

Syftet med en sammanfattning av miljökon-
sekvenserna för samtliga LIS-områden är att 
kunna jämföra de olika områderna med varandra 
och översiktligt se hur en eventuell exploatering 
påverkar de olika intresseområderna. Eftersom 
omfattningen och utformningen av en eventuell 
exploatering i LIS-områdena ännu inte är fast-
ställd är de bedömda miljökonsekvenserna ofta 
formulerade som att en exploateringen kan eller 
riskerar ge en viss konsekvens. Ofta kan LIS-om-
rådena påverka ett intresseområde både positivt 
och negativt beroende på typ av bebyggelse, dess 
läge och funktion. 

Flertalet LIS-områden kan ge positiva konsekven-
ser för friluftsliv och tillgänglighet vilket främst 
beror på att exploatering kan öka tillgängligheten 
men också stärka friluftslivet i området. Exploat-
ering kan således möta och öka värdet av riksin-
tresset för friluftsliv. 

Måttliga och Stora negativa konsekvenser 
förekommer främst vid större risk för påverkan 
av landskapsbilden, risk för att påverka vatten-
kvaliten ytterligare eller att markanvändningen 

påverkas särskilt. Graderingen av konsekvenser 
för markanvändning bygger främst på befintligt 
jord- eller skogsbruk. Eventuell exploatering av 
LIS-områdena bör ske med hänsyn till rådande 
bestämmelser för exploatering av jordbruks-
mark, se sid. 47. Det ska beaktas att måttliga 
och stora negativa konsekvenser är beroende av 
omftattning och utformning av en exploatering i 
LIS-området. 

Att riksintresserna i de flesta fall är Utan särskild 
påverkan beror dels på att LIS-områderna lig-
ger i anslutning till befintliga byggnader och ny 
bebyggelse inte bör påverka intressena ytterli-
gare. Enligt Kulturmiljölagen får fornlämningar 
inte skadas varför de inte heller ska påverkas vid 
exploatering. 

Under arbetet med LIS-planen och efter yttrande 
från Länstyrelsen har ett antal ursprungliga 
LIS-områden inom  Istevikens, Eds och Hanebos 
karaktärområden tagits bort. Anledning till detta 
är att dessa LIS-områdena bedömts innebära för 
stora negativa miljökonsekvenser.

Tabellen visar en sammanfattande bedömning av LIS-områdenas kon-
sekvenser. Eftersom omfattningen och utformningen av en eventuell ex-
ploatering i LIS-områdena ännu inte är fastställd ska tabellen läsas som 
att det finns risk för att LIS-områderna kan ge nämnda konsekvenser.    

Riksintresse och 
fornlämningar

Landskaps-
bild

Vatten Djur och     
natur

Friluftsliv och 
tillgänglinghet

Infrastruktur Markanvänd-
ning

Prästänge Starkare koppling med 
vattnet

Backa södra
Norränge

Iste/
Hagmoren

Ökar tillgängligheten

Fagernäs

Sjörgrå

Hölesjön Hög biodiversitet

Skidtjärn 
v/ö
Segersta Stärker bykaraktär Kan ansluta till 

kommunalt VA

Lars-Ers
Fältmans
Hambergs Infrastrukturella 

barriärer

Norrlands-
porten
Smed-
boningarna
Göstas
Söräng Inom vattensky-

ddsområde

Acktjärnen Vattenskyddsom-
råde, känslig sjö

Utökar friluftslivet

Utökar friluftslivet och 
ökar tillgängligheten

Ökar tillgängligheten

Utökar friluftslivet




