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Samrådsredogörelse – förslag till utvidgat strandskydd Boxholms kommun 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter på Länsstyrelsens förslag till 
beslut. Länsstyrelsen har bemött synpunkterna i beslutet. 
 
Boxholms kommun stödjer Länsstyrelsen i sin uppfattning om att inrätta ett differentierat 
strandskydd baserat på sakskäl vid Sommen. Kommunen föreslår att Länsstyrelsen 
samordnar strandskyddet vid Sommen med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vidare förslår 
kommunen 100 meter strandskydd som grund vid Sommen och att stränderna bör 
inventeras för att finna motiv till utvidgat strandskydd inom varje område. Boxholms 
kommun önskar en förnyad remiss efter att justeringar av förslaget har gjorts. 
 
Kinda kommun har inget att erinra mot förslaget. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län delar bedömningen i förslaget att det finns värden i 
Östergötlands del av Sommen som motiverar ett utvidgat strandskydd mer än 100 m. 
Motsvarande värden bedöms troligen inte finnas utan för 100 meters linjen inom 
Jönköpings läns del av Sommen då denna är mer exploaterad och inte ligger inom 
riksintresse för friluftsliv. 
 
Regionförbundet Östsam anser att förslaget till utvidgat strandskydd vid Sommen saknar 
tydliga motiveringar och att det som grund bör gälla 100 m strandskydd för Sommen 
vilket anses tillräckligt för att klara strandskyddets syften.  

 
Stiftelsen Sommen ställer sig bakom tidigare yttranden i ärendet från Boxholms och Ydre 
kommuner. 
 
Östergötlands ornitologiska förening anser att förslaget till utvidgat strandskydd vid Sommen är 
mycket väl motiverat. Föreningen betonar vikten av Sommens stränder hålls tillgängliga 
för det rörliga friluftslivet.  
 
Naturskyddsföreningen i Linköping stödjer Länsstyrelsens syn på behovet av utvidgat 
strandskydd vid Sommen och anser förslaget välmotiverat.  
 
Karl-Olof Bergman stödjer förslaget till utvidgat strandskydd vid Sommen.  
 
Boxholms skogar anser att det inte finns något redovisat dokumenterat behov av utvidgat 
strandskydd, vidare framförs att förslaget inte beaktar att de faktiska förutsättningarna 
varierar inom området. Boxholms skogar anser att det inte framkommit något som visar 
att annat än att strandskyddets syften tillgodoses inom det generella strandskyddet om 
100 m.  
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AB Bålnäs säteri anser att förslaget till beslut inte är moitiverat och är oskäligt tilltaget med 
hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. AB Bålnäs säteri yrkar; 
att strandskyddet återgår till det generella på 100 meter, att tillstyrka ett strandskydd på 
150 meter där klara och motiverade skäl finns, att i samliga fall avstyrka strandskydd 
överstigande 150 meter, att strandskyddet endast ska omfatta fastmark samt att 
samordning krävs med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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Källförteckning till beslut om utvidgat strandskydd vid Sommen, Boxholms 
kommun 
 
Friluftsliv i Östergötland – En regional kartläggning 2010:14 
Riksintresse naturmiljö , NRO05031, Registerblad 2008-09-17 
Riksintresse friluftsliv, F E2, Registerblad 1991-06-17 
Regionalt värdefulla områden för friluftsliv 
Fågelskyddsområde 
Värdefullt vatten för fiske 
Värdefullt vatten för naturvård 
Ydre kommuns naturvårdsprogram 
Värdefulla träd 
Rödlistade och hotade arter 
Fågelskyddsområde 
Sumpskogsinventering 
Äng- och betesinventeringen 
Våtmarksinventering 
Nyckelbiotoper SKS 
Natura 2000  
Biotopskyddsområden SKS 
Naturvärdesobjekt SKS 
Naturvärdesobjekt BIS 
Vattendrag med bäcköring 
Områden av naturreservatsklass 
Värdetrakter naturmiljöer 
Naturreservat Östergötland  
Häckfågelinventering i sjön Sommen, juli 2012 
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