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Samrådsredogörelse – förslag till utvidgat strandskydd Ydre kommun
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter på Länsstyrelsens förslag till
beslut. Länsstyrelsen har bemött synpunkterna i beslutet.
Ydre kommun anser att strandskyddet vid Sommen inte ska differentieras utan ha samma
avgränsning för hela sjön samt att det inte finns något behov av att utöver befintliga
områdesskydd tillföra ett ytterligare skydd genom att utvidga strandskyddet över 100
meter. Vidare anser kommunen är det är viktigt att ärenden som rör riksintresset
Sommen behandlas lika oavsett län eller kommun. Kommunen utgår från att
Länsstyrelsen återkommer med en ny remiss rörande Sommen efter att justeringar gjorts i
förslaget. Slutligen föreslår kommunen att Länsstyrelsen redan nu beslutar om att
upphäva det utvidgade strandskyddet vid Östra Lägern.
Tranås kommun anser att det generella strandskyddet är fullt tillräckligt för att tillgodose
strandskyddets syften. Kommunen anser att strandskyddet kan utvidgas i specifika
områden där det finns särskilda skäl. Kommunen anser inte att det inom det egna
territoriet finns motiv till ett utvidgat strandskydd och om ett enhetligt strandskydd
eftersträvas för Sommen är en återgång till det generella det enda kommunen kan
acceptera.
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.
Stiftelsen Sommen ställer sig bakom tidigare yttranden i ärendet från Boxholms och Ydre
kommuner.
Södra Skogsägarna anser att det generella strandskyddet om 100 meter ska kvarstå överlag
med undantag för begränsade sträckor där det finns väl dokumenterade sakskäl för en
utvidgning upp till 300 meter. En sådan utvidgning förutsätts föregå av en dialog och
förankring med markägare och intressenter. Vidare anses att det saknas redovisning och
motivering till förslaget, att förslaget begränsar möjligheten till landsbygdsutveckling, att
det inte går att införa och tillämpa en utvidgning av strandskyddet mot markägares och
fiskevattensägares vilja då det skulle strida mot grundläggande principer kring ägandeoch förfoganderätt.

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

E-POST:

WWW:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

013-19 60 00

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

sid 2

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.
Sommens fiskevårdsområdesförening yrkar; att strandskyddet återgår till det generella om 100
meter, att tillstyrka strandskydd på 150 meter där klara och välmotiverade skäl finns, att i
samtliga fall avstyrka strandskydd överstigande 150 meter, att strandskyddet endast ska
omfatta fastmark samt att kräva samordning med Jönköpings län. Vidare anser FVO att
förslaget till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget med hänsyn till värdet av
landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Förslaget anses innebära att
landsbygdsutveckling hindras och de LIS-områden som kommunen pekat ut räcker inte
till.
Svenska kyrkan – Linköpings stift anser att förslaget till beslut inte är motiverat och att det
är oskäligt tilltaget med hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen.
Stiftet anser i första hand att strandskyddet om 100 meter är tillräckligt men att det kan
utvidgas på väl definierade ställen där riksintressets värden påtagligt riskerar att gå
förlorande om markanvändningen utanför området förändras.
Karl- Olof Bergman stödjer förslaget till utvidgat strandskydd vid Sommen. Han framhåller
behovet av att bevara sammanhängande områden som livsmiljöer för en rad rödlistade
arter. Vidare framhålls strandskyddets långsiktighet och att områden på sikt kan få stora
naturvärden.
Jonas och Samuel Ekeblad anser att det generella strandskyddet om 100 meter bör kvarstå
överlag med undantag för begränsade sträckor där det finns väl dokumenterade sakskäl
för utvidgning. Vidare anses att det saknas redovisning och motivering för förslaget till
utvidgat strandskydd.
Boxholms skogar anser att det inte finns något redovisat dokumenterat behov av utvidgat
strandskydd, vidare framförs att förslaget inte beaktas 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.
Anders Gunnarsson att förslaget är dåligt och att det kommer frånta människor deras
möjlighet att vid behov kapitalisera värdefull mark. Vidare framförs att tron på rörligt
friluftsliv som ekonomisk bas för glesbygd inte är sann samt att det inte går att klassa
sjönära marker med höga naturvärden utan inventering.
Michael Hübsch yrkar; att strandskyddet återgår till det generella på 100 meter för hela sjön
samt att tillstyrka ett strandskydd på 150 meter endast där klara och välmotiverade skäl
finns. Vidare framförs att förslaget kommer att få konsekvenser för utvecklingen av
landsbygden. Vidare framförs att sjön bör ha samma gräns i de båda länen. Det mindre
omfattande strandskyddet i Tranås kommun har lett till en omfattande exploatering vilket
medfört att det numera finns färre orörda och bevarandevärda naturtyper. Detta har lett
till att boende i Tranås kommun söker sig till andra delar av Sommen för att vistas i
naturen.
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Anna-Karin och Sören Andersson anser att strandskyddet runt Sommen inte ska vara mer än
det generella på 100 meter. Vidare framförs att deras fastighet inte har något som
eftersträvas av frilufts- eller båtlivet samt att fastigheten inte heller har något speciellt att
erbjuda med tanke på naturliv.
Anders Rättzé anser att förslaget till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget med
hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Utgångspunkten bör
vara att strandskyddet återgår till det generella på 100 meter men att det kan utvidgas till
150 meter där klara och motiverade skäl finns. Vidare framförs att Anders Rättzén blir
låst i sin näringsverksamhet om strandskyddet utvidgas samt att Bergön om 0,6 ha kan
ingå i strandskyddet. Anders Rättzén kräver samordning med Jönköpings län. Ett
utvidgat strandskydd skulle försvåra möjligheterna att kunna bo och leva på sin fastighet.
På den aktuella fastigheten är friluftslivet obefintligt. Båtar ses ofta komma in och glida
utmed sjökanten, ibland fiskar man från båt. Camping har aldrig förekommit men
närboende går ofta på vägen utmed vattnet. Vidare framförs att det är extra viktigt med
god kvalité på beslutsunderlaget vid den aktuella fastigheten då förslaget innebär en
begränsning av näringsverksamheten.
Ulla och Hans Carlander anser att förslaget till beslut inte är motiverat och är oskäligt
tilltaget med hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Man yrkar
att Länsstyrelsen följer Naturvårdsverket vägledning och redovisar utförliga motiv för
deras fastighet, att strandskyddet återgår till det generella om 100 meter, att strandskyddet
kan utvidgas till 150 där klara och välmotiverade skäl finns, att i samtliga fall avstyrka
strandskydd utanför 150 meter, att strandskyddet endast ska omfatta mark ovanför
strandlinjen samt att kräva samordning med Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Helena Björnum anser att förslaget till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget med
hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Vid den berörda
fastigheten Liljeholmen 1:5 kan strandskyddsgränsen lämpligen dras vid 150 m förutom i
dess sydöstra ände där man föreslagit kommunen att inrätta ett LIS-område. Vidare anses
att de riksintressanta värdena är knutna till sjön och inte skadas av sådant som sker
ovanför strandzonen. Man lyfter fram två nyckelbiotopsklassade område på fastigheten.
Utöver dessa har man även avsatt ca 10 ha som restaureringsmark för att gynna grova
ekar. Förslaget anses innebära att landsbygdsutveckling hindras och de LIS-områden som
kommunen pekat ut räcker inte till. Vidare anses att Länsstyrelsen måste redovisas hur
samordning skett med Jönköpings län och att om Länsstyrelsen har för avsikt att utvidga
strandskyddet måste skillnaderna mellan länens strandområden presenteras.
Linda Östberg, Lennart Östberg, Anna Åkerlund och Ingbritt Östberg yrkar på en återgång till det
generella strandskyddet om 100 meter för fastigheten Björkevik 1:1. Sommens värden
som riksintresse anses inte vara motiv nog för ett utvidgat strandskydd. Man anser inte att
området mellan fastigheterna Björkevik 1:6 och Björkevik 1:14 som är bebyggt med
flertalet fritidshus samt bil-, båt- och bryggplatser samt Torpöns nordspets är i behov av
utvidgat strandskydd. Vidare yrkar man på att Länsstyrelsen sakligt bedömer och
motiverar varje strandsremsa för sig. Man framför att en konsekvens av förslaget
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exempelvis kan bli att den del av Östgötaleden, ca 5 km som går över fastigheten sägs
upp.
Carl-Erik Andersson anser att förslaget till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget
med hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Vid den berörda
fastigheten Förnäs 1:5 kan strandskyddsgränsen lämpligen dras vid 100 m då de naturliga
förutsättningarna gör att ett utvidgat strandskydd inte påverkar allmänhetens tillgång till
markerna. Utgångspunkten bör vara att strandskyddet återgår till det generella på 100
meter men att det kan utvidgas till 150 meter där klara och motiverade skäl finns. Vidare
anses att de riksintressanta värdena är knutna till sjön och inte skadas av sådant som sker
ovanför strandzonen. Bodaberget, som är biotopskyddat lyfts fram som intressant ut
naturvärdessynpunkt på fastigheten. Man vill att alla de områden som inte faller inom
propositionens definition på välbesökta friluftsområden ska plockas bort. Förslaget anses
innebära att landsbygdsutveckling hindras och de LIS-områden som kommunen pekat ut
räcker inte till. Vidare anses att Länsstyrelsen måste redovisa hur samordning skett med
Jönköpings län och att om Länsstyrelsen har för avsikt att utvidga strandskyddet måste
skillnaderna mellan länens strandområden presenteras.
Gert Fredriksson yrkar att strandskyddet kan tas bort i Saxabäckens stugområde.
Reinhold Castensson yrkar; att strandskyddet för den östra lotten (efter klyvning) av
fastigheten Asby-Salvarp 1:1 återgår till det generella om 100 meter, att i samtliga fall
avstyrka strandskydd överstigande 150 meter, att strandskydd endast ska omfatta
fastmark.
Margareta och Gunnar Järvhammar anser att utgångspunkten bör vara ett generellt
strandskydd på 100 meter men att detta kan utvidgas på väl definierade platser där
riksintressets värden påtagligt riskerar att gå förlorade om markanvändningen utanför
detta område förändras i negativ riktning. Vidare anses att det rörliga friluftslivet och
befintliga naturvärden på den aktuella fastigheten Torpa Rosebo 1:5 tillgodoses genom
100 meter strandskydd. Om Länsstyrelsen har för avsikt att utvidga strandskyddet på den
aktuella fastigheten yrkar man på ersättning för inskränkning av nyttjanderätten.
J G Rudbeck anser att förslaget till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget med
hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Utgångspunkten bör
vara att strandskyddet återgår till det generella på 100 meter men att det kan utvidgas till
150 meter där klara och motiverade skäl finns. De riksintressanta värdena är knutna till
sjön och anses inte ta skada av sådant som sker ovanför strandzonen. Förslaget anses
innebära att landsbygdsutveckling hindras och de LIS-områden som kommunen pekat ut
räcker inte till. Vidare anses att Länsstyrelsen måste redovisa hur samordning skett med
Jönköpings län och att om Länsstyrelsen har för avsikt att utvidga strandskyddet måste
skillnaderna mellan länens strandområden presenteras.
Per Milberg finner förslaget till beslut välmotiverat och viktigt. Milberg anser att det finns
ett hot mot Sommen som talar för att strandskyddet ska vara mer än 100 meter då
kommuner både ska verka för ett ökat invånarantal samt bevaka de allmänna intressena.
Han menar att strandskyddet ofta får stå tillbaka. Slutligen framförs att för att förhindra
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en storskalig landskapsomdaning är det viktigt att upprätthålla utvidgat strandskydd i
riksintresset Sommen.
Lars Eriksson yrkar att strandskyddet återgår till det generella om 100 meter, att tillstyrka
strandskydd på 150 meter där klara och välmotiverade skäl finns, att i samtliga fall
avstyrka strandskydd överstigande 150 meter, att strandskyddet endast ska omfatta
fastmark samt att kräva samordning med Jönköpings län. Vidare anses att ett utvidgat
strandskydd väsentligt försvårar möjligheten till mångbruk och utbyggnaden av
intrastruktur i syfte att göra fritidsfisket i sjön mer tillgängligt och attraktivt.
Elisabet Nayström-Larsson och Olof Larsson framför att alla mål uppfylls med ett generellt
strandskydd om 100 meter. Vidare framförs att det på den aktuella fastigheten,
Ribbingshov 2:88 finns planer på att bygga enstaka hus till den närmaste familjen och att
ett utvidgat strandskydd skulle medföra att en sådan byggnation måste ske på den mest
produktiva skogsmarken. Vidare anses att förslag till beslut inte är motiverat och är
oskäligt tilltaget med hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen.
Utgångspunkten bör vara att strandskyddet återgår till det generella på 100 meter men att
det kan utvidgas till 150 meter där klara och motiverade skäl finns. Vidare anses att de
riksintressanta värdena är knutna till sjön och inte skadas av sådant som sker ovanför
strandzonen. Förslaget anses innebära att landsbygdsutveckling hindras och de LISområden som kommunen pekat ut räcker inte till. Vidare anses att Länsstyrelsen måste
redovisa hur samordning skett med Jönköpings län och att om Länsstyrelsen har för
avsikt att utvidga strandskyddet måste skillnaderna mellan länens strandområden
presenteras.
Stephanie Sundström anser i första hand att ett strandskydd på 100 meter på den aktuella
fastigheten Östra Hult 1:1 och 2:1 väl tillgodoser de krav som Länsstyrelsen framför. I
andra hand framför man att området kring Doppan undantas från utvidgat strandskydd.
Man anser att Länsstyrelsen inte motiverat varför ett redan bebyggt område ska omfattas
av utvidgat strandskydd. För den aktuella fastigheten är det extra viktigt med god kvalité
på beslutsunderlaget. Man framhåller vidare att Länsstyrelsens förslag kan förhindra ett
framtida utnyttjande av näringsfastigheten. Vidare anses att förslag till beslut inte är
motiverat och är oskäligt tilltaget med hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och
enskilda intressen. Utgångspunkten bör vara att strandskyddet återgår till det generella på
100 meter men att det kan utvidgas där klara och motiverade skäl finns. Vidare anses att
de riksintressanta värdena är knutna till sjön och inte skadas av sådant som sker ovanför
strandzonen. Man vill att alla de områden som inte faller inom propositionens definition
på välbesökta friluftsområden ska plockas bort. Förslaget anses innebära att
landsbygdsutveckling hindras och de LIS-områden som kommunen pekat ut räcker inte
till. Vidare anses att Länsstyrelsen måste redovisa hur samordning skett med Jönköpings
län och att om Länsstyrelsen har för avsikt att utvidga strandskyddet måste skillnaderna
mellan länens strandområden presenteras.
Olle Nordquist anser att förslag till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget med
hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Utgångspunkten bör
vara att strandskyddet återgår till det generella på 100 meter men att det kan utvidgas där
klara och motiverade skäl finns. Förslaget anses innebära att landsbygdsutveckling
hindras och de LIS-områden som kommunen pekat ut räcker inte till. Vidare anses att
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Länsstyrelsen måste redovisa hur samordning skett med Jönköpings län och att om
Länsstyrelsen har för avsikt att utvidga strandskyddet måste skillnaderna mellan länens
strandområden presenteras.
Maria och Tord Clevesson anser att förslag till beslut inte är motiverat och är oskäligt tilltaget
med hänsyn till värdet av landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Vidare yrkas att
strandskyddet på Boda 1:2 återgår till det generella om 100 meter, att strandskyddet på
Boda 1:2 endast omfattar fastmark, att ett utvidgat strandskydd på Boda 1:2 ska ha klara
och välmotiverade skäl samt att Länsstyrelsen följer Naturvårdsverkets vägledning och
redovisar motivet för ett utvidgat strandskydd. De riksintressanta värdena är knutna till
sjön och inte skadas av sådant som sker ovanför strandzonen. Man vill att alla de
områden som inte faller inom propositionens definition på välbesökta friluftsområden
ska plockas bort.
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Källförteckning till beslut om utvidgat strandskydd vid Sommen, Ydre
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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