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PLANENS PÅVERKAN PÅ FÅGELLIVET 

Fågelfaunan 
Länsstyrelsens rapport 2010:10 ”Häckfågelfaunan i sjön Åsnen, Kronobergs län, 
2009”, redovisar inventerade fågelarter knutna till vatten i Åsnen sommaren 2009. 
Rapporten visar på en minskning av antalet par från 1976 men en ökning av antalet 
arter. En signifikant minskning av djupdykande fiskätande fågel redovisas. 
Inventeringen pekar på stora negativa förändringar för flera arter. Möjliga orsaker 
beskrivs för arterna men det kan inte fastslås vilken som dominerar. Rapporten 
önskar en uppföljande inventering över samtliga småöar där storlomen kan tänkas 
häcka, studier på halter av tungmetaller i dykande fiskätande fågel samt uppföljning 
av måsfåglar med fokus på häckningsplatser. 

De fågelarter som anges kan ha en minskning kopplat till störning från mänsklig 
aktivitet på eller vid sjön, såsom friluftsliv, fiske och turism, är enligt rapporten 
drillsnäppa, fiskmås och storlom. För fiskmås anges även andra orsaker, som 
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hänger samman med födotillgång. För storlom anges andra möjliga orsaker till 
minskningen vara framförallt fluktuering av vattenståndet vilket påverkar 
stolommens bon och kan medföra misslyckad häckning, men även minskat siktdjup 
och förgiftning från blysänken. För storlommen och andra sjöfåglar kan 
minkpredation medföra ytterligare negativ påverkan på populationen.  

För fiskgjusen finns en nyare rapport att tillgå. Enligt Naturhistoriska riksmuséets 
Fiskgjuseinventering 2013 (rapport 2014-01-07) har Fiskgjusebeståndet nationellt 
en märkbar nedåtgående trend. I Mellersta Sverige skedde en minskning från år 
2003 till 2008 som sannolikt berodde på konkurrens från ökande havsörnsstam. En 
viss balans kan ha uppstått efter det eftersom nedgången inte fortsatt till 2013. I 
Södra Sverige har minskningen istället skett mellan 2008 och 2013 där Åsnen är 
den plats där minskningen var störst. Nedgången märks allra tydligast i östra Åsnen 
där det i områdena Jätafjorden och Urshultsfjorden inte identifierades några par (i 
jämförelse med 5 + 3 föregående år). I Horgefjorden identifierades fyra par; lika 
många som föregående inventering (2008). Dessa par var inte lokaliserade i Insjön, 
uppgift från Sondell 2015-01-08. Enligt rapporten är den främsta orsaken till 
nedgången i Åsnen troligen inte havsörnen då inget par ännu häckar i eller intill 
sjön, utan att sjön gjorts mer tillgänglig för fritidsfiske. Framförallt vertikalfiske 
beskrivs som en risk eftersom båtarna då ligger stilla långa stunder. En annan 
orsak som nämns är ökad strandnära bebyggelse.  

Som kommentar från kommunens planenhet är Helgasjön exempel på en sjö med 
stabilt antal aktiva fiskgjusepar där det finns starkt exploateringstryck i södra delen 
av sjön samt rikt båt- och friluftsliv.  

Enligt kontakt med Åsnens fiskevårdsområdesförening har fisket inte ökat de 
senaste 5 åren. Det såldes ungefär lika många fiskekort för 10 år sedan som det 
säljs idag. Man har övergått mer till vertikalfiske, men vattnet har också blivit mycket 
brunare vilket också skulle kunna påverka vissa djupdykande fågelarter.  

Enligt Länsstyrelsens rapport 2010:10 (Häckfågelfaunan i Åsnen, 2009) utgör 
Horgefjorden ett häckningsområde för flera fågelarter. Insjön utgör dock inte ett 
häckningsrikt område och inte sundet ned till Horgefjorden i någon större 
omfattning. 

I Horgefjorden inklusive Muggevik, Frankasjön och Insjön redovisar rapporten 
skattade hemområden för: Kanadagås (1 hemoråden av ca 60 i hela Åsnen), 
Gräsand (7 av ca 110), Knipa (4 av ca 110), Drillsnäppa (1 av 1), Fisktärna (2 av 
11), Fiskmås (14 av ca 60), Storlom (6 av 24), Storkskrake (1 av 15), Kricka (3 av 
26), Gråtrut (2 av 19) Havstrut (1 av 5), Lärkfalk (1 av 3), Bläsand (1/1). För havsörn 
och fiskgjuse redovisas inga kartor i rapporten. I rapporten ”Inventering av 
Fiskgjuse 2013, Jan Sondell, 2013” anges 4 häckande par av fiskgjuse i 
Horgefjorden 2013 och lika många 2008.  

Inom Insjön redovisas i rapporten endast skattade hemområden för kricka och 
gräsand. För fiskgjuse och havsörn redovisas ingen karta. Enligt uppgift från 
Sondell 2015-01-08 har det inte funnits något aktivt fiskgjusebo vid Insjön sedan 
inventeringen startade 1971.  

Områden med död ved förekommer utanför planområdet, sumpskog med björk. 
Endast en liten ytterkant ligger inom planområdet. Planen reglerar inte hur detta 
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område sköts men i gestaltningsprinciperna anges att området återställas till mindre 
fuktigt så att nya träd kan etablera sig, att döda träd fälls, men också att några döda 
träd bör sparas. Synpunkter har inkommit från Kronobergs ornitologiska förening 
om att nedtagning kan missgynna den mindre hackspetten. Gestaltningsprinciperna 
berör endast en mycket liten del av sumpskogen och i en övergång från trädgård till 
sumpskog torde det vara rimligt att rensa upp och endast spara enstaka döda träd. 
Hur sumpskogen sköts utanför planområdet varken kan eller ska detaljplanen 
behandla. Ett visst tryck från boende om upprensning även i sumpskogen kan 
tänkas uppstå men det är en fråga för markägaren att ta ställning till och det finns 
troligen förutsättningar att utveckla olika biotoper, vissa bra för den mindre 
hackspetten, vissa för produktion och vissa med graden bättre för mänsklig 
rekreation. 

Mänsklig aktivitet på Horgefjorden idag 
Enligt personer med god lokalkännedom om Åsnen som kommunens planenhet har 
pratat med förekommer mycket lite båttrafik på Horgefjorden. De båtar som kan 
förekomma i sällsynta fall är roddbåtar, båtar med mycket liten motor samt kanoter. 
Horgefjorden har en vildmarkskänsla men den utgör en återvändsgränd för den 
som vill ta sig vidare på Åsnen. Det är också svårt att ta sig in till Horgefjorden 
norrifrån. Kanotuthyrare rekommenderar turister att inte ge sig in i Horgefjorden. 
Detta tillsammans med att Horgefjorden är mycket grund och stenig gör att mycket 
få ger sig in på Fjorden. När en farledskarta över Åsnen nyligen gjordes 
markerades inte någon farled i Horgefjorden eftersom det är nästan omöjligt att ta 
sig fram där.  

Enligt kontakt med Åsnens fiskevårdsområdesförening, förekommer inte heller 
speciellt mycket fiske på Horgefjorden. Dels för att det är för grunt för gös- och 
gäddfiske, dels för att det är så svårt att ta sig fram. Det som kan tänkas förekomma 
är mete, kast- och nätfiske, framförallt av de som bor vid Horgefjorden. 

Planens påverkan 
Ett genomförande av planen medför att människor vistas i området kring Horgenäs. 
Runt planområdet kommer givetvis finnas intresse för de boende att röra sig i 
landskapet både på land och i viss mån i vattnet eftersom det är närheten till 
naturen som är kvalitén för ett boende i denna miljö.  

På land 
Vägarna mot Ulvö och Drakabacken (Ekenäs) kan tänkas bli frekventa för 
promenader men även strövande till t ex södra Ekön och vintertid till norra Ekön kan 
tänkas förekomma. Störningar på fågellivet invid Eköarna skulle då främst kunna 
vara aktuellt under häckningssäsongen. De ovan nämnda inventeringarna har inte 
angett några häckningar av hotade arter.   

Insjön 
Båtlivet i Insjön förekommer idag i mycket begränsad omfattning, särskilt när det 
gäller motordrivna flytfarkoster.  
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Anledningen är den grunda vik som Insjön består av. En eventuell småbåtshamn i 
Insjön är planerad att ligga bakom en mindre udde och därmed endast påverka 
landskapsbilden från sjön samt fågellivet i Insjön på marginell nivå. Flytfarkoster 
som kan lägga an i småbåtshamnen kommer med hänsyn till vattenståndet endast 
vara t.ex lättare båtar och kanoter. Större båtar har inte framkomlighet på Insjön 
eller Horgefjorden och hänvisas till andra delar i Åsnenområdet.  

De ovan nämnda inventeringarna har inte angett några häckningar av hotade arter i 
Insjön. Avseende häckningsförekomst av havsörn har kommunens planenhet inte 
kunnat utläsa var i Åsnen eventuell häckning sker, pga sekretess. Det grunda 
vattenområdet medför även att fluktuationer i vattenstånd kan vara stort, vilket är till 
nackdel för speciellt storlom. 

Horgefjorden 
Även Horgefjorden i stort har en begränsad båttrafik idag. En småbåtshamn vid 
Insjön torde inte leda till någon större förändring av detta eftersom den är så 
svårtillgänglig med båt, särskilt inte båtfärd längre sträckor. Möjligheten till båtliv 
behålls i planen men den faktiska frekvensen av båtfärder borde inte bli särskilt 
hög.  

Viktiga häckningsplatser för Storlom och Fiskgjuse i Horgefjorden är knutna till 
holmar och småöar och små näs.  Flera fågelarter har sina bon på öar och blir 
störda av båttrafik. Att båtar tillfälligt passerar en bit från boplatserna bedöms vara 
mindre problematiskt än stillastående båtar. I den mån båttrafik förekommer 
kommer det inte vara stillastående båtar för vertikalfiske. Även manuellt framdrivna 
båtar och kanoter kan innebära en risk om det tar lång tid att ro eller paddla förbi en 
ö med bo. Som i övriga delar av Åsnen kräver ett besök nära naturvärdena kunskap 
och förståelse för dem för att minska risken för störning, oavsett om det gäller 
turister eller lokalt boende. Själva båttrafikens rörelsemönster och hur folk beter sig 
varken kan eller ska regleras i detaljplan. 

Åtgärder för fågelskydd 
I Åsnen finns enligt rapporten 35 fågelskyddsområden för storlom, fiskgjuse och 
havsörn. 

I likhet med Naturhistoriska riksmuséet anser kommunen att de små 
fågelskyddsområdena (”små reservat”) behöver hållas aktuella. Båt- och friluftsliv, 
oavsett härkomst, hålls ifrån skyddsvärda miljöer genom varje besökares kunskap, 
genom fågelskydd och genom tillsyn. Detaljplaner reglerar inte rörligt friluftsliv. I 
samband med planens genomförande kan det dock vara rimligt att se över behovet 
av fågelskyddsområden framförallt vid holmarna utanför Insjöns mynning. Åsnen är 
en viktig resurs för friluftsliv och turism och dessa intressens påverkan på fågellivet 
bör följas upp kontinuerligt oavsett denna detaljplan.  

Idag är träden vid Insjön för unga för att Fiskgjusar ska bygga bo där. (Mailkontakt J 
Sondell 2015-01-08) Om det på sikt finns lämpliga framtida boplatser utanför 
planområdet för fiskgjuse och havsörn, samt för storlom som också behöver 
ostörda platser, bör dessa skyddas med fågelskyddsområden. Det rör sig främst om 
öar och holmar.  Avstånd ut till Eköns södra strandkant och öar ute i Horgefjorden 
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är drygt 1 km. Dessa områden bedöms inte påverkas nämnvärt av planens 
genomförande. 

PLANENS PÅVERKAN PÅ STRANDSKYDDETS SYFTEN 
Värdefulla livsmiljöer inom strandskyddat område i enlighet med naturinventeringen, 
berörs inte av upphävande av strandskyddet. Strandmaden i norra delen av 
området samt Getön med trolig lång skoglig kontinuitet är de områden inom 
planområdet som naturinventeringen har uppmärksammat. Strandskyddade miljöer 
i övrigt består av trivial blandskog, förutom ett visst inslag av ek i höjd med 
strandmaden. Naturområdet har ett avstånd mellan tomtmark och strandkanten på 
ca 65-100 m. Naturområdena behålls med befintliga karaktärer mellan strandlinjen 
och kvartersmark. Föreslagna karaktärer enligt gestaltningsprinciperna som tillhör 
detaljplanen ger även utrymme för ökad biologisk mångfald gentemot dagens 
produktionsskog eftersom en annan typ av skötsel förordas.   

En möjlighet som övervägts är marklov för fällning av träd som ett sätt att 
säkerställa att naturområdet inte glesas ut på ett påtagligt sätt. Kommunen 
bedömer det dock vara ohanterligt att med ett marklov reglera skötselfrågor i detta 
fall eftersom det berör ett stort område där värdena inte består av särskilt viktiga 
träd utan av helheten. Istället hanteras frågan genom exploateringsavtal med 
skrivning som reglerar upprättande av en skötselplan utifrån 
gestaltningsprinciperna. 

Ur strandskyddssynpunkter påverkas livsmiljön i och i närheten av stranden endast 
i ringa omfattning. En viss påverkan på livsmiljön i begränsat närområdet bedöms 
kunna ske genom den mindre småbåtshamn som föreslås. Denna kräver anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken och själva anläggandet prövas därför i ett senare 
skede. Som ovan framförts under stycket ”Insjön” bedöms båtlivet inte medföra 
störningar i någon större omfattning. Samtidigt möjliggörs ett tillgängliggörande av 
att uppleva sjön och dess landstränder från väster och därmed förutsättningar för 
friluftslivet utan att inskränka någon särskilt värdefull naturmiljö. Med en ordnad 
båtplats dit man kan anvisa dem som vill angöra sin båt minskar risken för att båtar 
läggs på fler platser ut mot sjön. Eftersom småbåtshamnen anvisas till en plats dold 
från Insjön torde detta vara bättre både ur upplevelsesynpunkt för friluftslivet och för 
fågellivet knutet till strandmiljöer. 

Tillgängligheten för människor till strandområdet minskar alltså inte till följd av 
planen. Snarade kan strandområdet sammanbindas bättre för människor om stigar 
anläggs. Det enklaste sättet att ta sig fram i området idag är längs vägen, utanför 
strandskyddat område. Inom strandskyddat område idag är marken svårframkomlig 
både på fastmark där det är tätt med stenblock och hålor, och på sanka partier. För 
djurlivet minskar ytan för kopplingen mellan strand och omgivande mark, men 
karaktärerna kvarstår. Planbeskrivningen kompletteras under stycke om 
strandskydd att det bör finnas en stig för passage förbi småbåtshamnen, eftersom 
det annars kan kännas som privatiserad mark när man passerar utmed de 
planerade tomterna.  
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En planbestämmelse finns som reglerar att det ska finnas en tydlig gräns mot 
allmän platsmark, vilket medför att den fria passagen behålls allmän och inte 
upplevs som en del av tomterna. 

PLANENS PÅVERKAN PÅ NATURVÄRDEN 

Skyddsvärda miljöer vid Insjön 
Riksintresset för naturvård är inom planområdet geografiskt avgränsat till 
strandskyddat område (200 m). I värdebeskrivningen av riksintresset (Registerblad 
för NRO07024), lyfts riksintressets värden och kärnområden fram. Bland annat lyfts 
ädellövsskogar och ”den stora strandlängden, variationen, den goda tillgången på 
olika trädslag, gamla träd och död ved” fram. I avsnittet Förutsättningar för 
bevarande beskrivs åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset samt hur värden 
kan utvecklas. Olämpligt placerad bebyggelse och störande friluftsliv är två åtgärder 
som lyfts fram. 

Planområdet utgör inte en typisk miljö för god tillgång på olika trädslag och gamla 
och döda träd. Den ingår däremot som en del i helheten vad gäller strandlängd och 
variation av miljöer i Åsnen. Insjön och Horgefjorden finns inte heller särskilt 
utpekade som delområden av särskilt värde för riksintresset. 

Fågellivets betydelse för riksintresset generellt 
I Horgefjorden häckar storlom och fiskgjuse som tillsammans med havsörn skyddas 
med fågelskyddsområden på olika platser i Åsnen. Det finns dock inte några 
fågelskyddsområden i Horgefjorden eller Insjön. För bl a dessa fåglar är Åsnen av 
internationell betydelse. Den begränsade båttrafik som förekommer i Horgefjorden 
bedöms inte öka i någon större utsträckning till följd av planen. Den grunda och 
steniga fjorden gör att flertalet båtar inte kommer att ge sig ut långt eller hålla till 
nära öar och holmar där fåglarna häckar. I insjön kan båtlivet öka mer eftersom 
planen medger småbåtshamn, men även i denna vik är det grunt och stenigt och 
inga hotade arter häckar där vad kommunen har kunnat ta del av. Därför bör det 
ökade friluftslivet till följd av planen inte ha någon större påverkan på fågellivet i 
vare sig Insjön eller Horgefjorden. Friluftslivet på land berör inte häckningsplatser i 
samma utsträckning. Möjliga häckningsplatser för örn i framtida äldre träd på land 
är idag svåra att förutse och bör skyddas på annat sätt när de identifieras. 

Inom och i anslutning till planområdet har Länsstyrelsen (genom 
naturvårdsprogrammet eller riksintressebeskrivningar) inte identifierat några särskilt 
värdefulla miljöer. En nyckelbiotop väster om planområdet berörs inte av planen. 

I naturinventeringen tillsammans med gestaltningsprinciper (DP-bilagor) redovisas 
hur markanvändningen anpassats till befintliga naturvärden. De strandzonerna som 
med naturmiljö har undantagits samt beaktats genom respektavstånd. Exempel på 
områden är strandmader och Ekön (cirka 800 m från planområdet). Det sistnämnda 
området utgör på sikt potential att utgöra boplatsområde för rovfågel och ligger 
strategiskt på en udde i Horgefjorden. Med mer mänsklig närvaro kan dock dessa 
områdes potential minska, varför vissa delar kan behöva avlysas under 
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häckningssäsongen. Detta är dock inte aktuellt förrän träden är grova nog för 
rovfågel att bygga bo i. 

Våtmarker är en viktig del av Ramsarområdet (våtmarkskonventionen). Det är inte 
de olika strandmaderna som har unika värden var och en utan det är helheten som 
är viktig. I planen sparas strandmaden från exploatering och strandskyddet ligger 
kvar. I planen anges att inte stigar bör läggas på strandmaden. För att behålla en 
visuell tillgång till sjön bör istället stigsystem läggas i skogridån med gatt ut mot 
vattnet på några ställen. På så sätt minskar störning på fågellivet medan den 
strandnära kvalitén på rekreationen samtidigt finns kvar.  Anlagda stigar inom 
strandskyddsområdet kräver dispensprövning där handläggaren har ytterligare 
möjlighet att bedöma lämpligheten och lokaliseringen av stigdragningen.  

I Åsnenområdet finns såväl riksintresse för friluftsliv som för naturvård.  Dessa ska 
samverka på bästa sätt. Detaljplanen kan inte reglera områden utanför 
planområdet. För att skydda värdefulla platser från störning krävs andra typer av 
åtgärder för att styra människors rörelsemönster. Den totala utvecklingen i Åsnen till 
följd av satsning på turism och friluftsliv, såväl privata, kommunala och statliga, kan 
vara skäl att inrätta fler fågelskyddsområden på för människor otillgängliga platser.  

Sammanfattningsvis utgör inte planområdet någon särskilt utpekat område för 
naturvård, Horgefjorden nämns ej i värdebeskrivningen för riksintresset för 
naturvård. Trots Horgefjordens betydelse för Storlom och Fiskgjuse bedöms inte 
heller påverkan på fågellivet uppstå i någon större omfattning, på grund av 
Horgefjordens naturliga svårtillgänglighet för människor. Därmed bedöms inte 
planens genomförande ha en påtaglig påverkan på riksintresset för natur. 

Intressevägning i Åsnenområdet 
Såväl Alvesta kommun som Länsstyrelsen har konstaterat att Åsnenområdet har 
unika värden som är viktiga att värna, men också att vidareutveckla. Det finns flera 
intressen som behöver samverka och inte enbart vägas mot varandra. I 
planeringsunderlaget ”Åsnen i översiktsplanen”( Länsstyrelsen 2004) framgår att 
det måste finnas människor som bor i området och brukar marken för att värdena 
ska kunna bestå och utvecklas. I målsättningen ingår såväl att bibehålla natur- och 
kulturvärden, som utveckling på bygdens villkor, både turism och närrekreation och 
att utveckla boenderesursen. 

Planområdet utgör ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i 
kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen har framfört att det är tveksamt att 
Horgenäs kan bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling bl.a. mot 
bakgrund av det långa avståndet till service, skolor, arbete och hållbara 
kommunikationer samt vägnät. Kommunens uppfattning är tvärt om att ett nytt 
bostadsområde kommer att bidra till långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom 
utveckling av turism och boenderesurs. Såväl fritidsboende som permanentboende 
bidrar till att Åsnenområdet får ett utökat serviceunderlag och att det finns 
människor som kan värna om natur- och kulturvärden.  
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Orördhet 
Som en dragningskraft i Åsnen finns samtidigt Åsnens orördhet och karaktär av 
vildmark. Rent visuellt kommer inte bostäder eller småbåtshamn framträda mot 
sjösidan. Avståndet till Horgefjorden är också så pass stort att inte heller ljud från 
trädgårdsmaskiner eller bilar kommer att påverka ljudlandskapet över Horgefjorden.  

En översiktlig uppskattning av buller har gjorts med hjälp av Tyréns app Nordic road 
noise, (inte beräknat för en viss geografisk plats). 

Beräkningar har gjorts för 60 km/h och 40 km/h. Även om möjligheten finns att 
bygga en vägstandart för 60 km/h för liten enskild väg, är 40 km/h en rimlig 
hastighet på denna typ av vägar. 

Vid maximal utbyggnad ger Trafikverkets Trafikalstringsverktyg en indikation på ca 
260 resor med personbil per dygn. I verktyget kan inte ställas in om det är 
permanentboende eller fritidsboende. Dock anger verktyget automatiskt antagandet 
att 35% är arbetsresor. Resterande inköp/serviceresor samt fritidsredor motsvarar 
ca 170 resor. Vid enbart fritidsboende är troligen 50 resor med personbil per dygn 
en mer rimlig siffra åtminstone för en del dagar om året, då det innebär en ut och 
åtterresa för varannan bostad) I Tyréns app är 100 fordon den lägsta möjliga nivån 
att göra beräkningar på. För 260 fordon är i appen 300 närmast valbara och innebär 
alltså en överdimensionering. 

Längs den sträcka som väganslutning kan tänkas gå ligger Horgefjorden på 
övervägande del av sträckan på mer än 500 meters avstånd och som närmast ca 
400 meter. Ute på Horgefjorden avtar ljudet ytterligare. Mitt på Insjön är det ca 250 
meter till planområdet (i appen är 240 m närmast valbara avstånd avrundat nedåt). 

 

  Antal bilar Hastighet Avstånd LpAeq LpAFmax 

100 40 240 17 34 

100 40 400 14 28 

100 40 500 13 26 

100 60 240 22 38 

100 60 400 19 32 

100 60 500 16 29 

     

300 40 240 22 34 

300 40 400 19 28 

300 40 500 18 26 

300 60 240 26 38 

300 60 400 23 32 

300 60 500 22 30 
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Tyst natur ligger på runt 20 dBA och svagt vindbrus på 35 dBA. Övervägande del 
av tiden står bilarna stilla och motorn är avstängd. Ekvivalentvärdena ligger under 
naturens egna bakgrundsljud. Momentanvärdet då ljudet inträffar understiger ute på 
Horgefjorden svagt vindbrus men uppfattas vindstilla dagar. Det finns redan idag 
bebyggelse och vägar kring Horgefjorden på motsvarande avstånd. 
Trafikintensiteten blir fortsatt låg på småvägarna även med det nya 
bostadsområdet. Väg 126 bedöms ha en betydligt större påverkan med högre 
hastigheter och mycket högre trafikintensitet. Trafikverkets NDVB på webb visar en 
årsdygnstrafik på 1079 fordon på väg 126 på vägavsnittet förbi Horgefjorden 
(2013). Riktvärdet för trafikbuller i områden med låg bakgrundsnivå är 40 dB 
(ekvivalent) för friluftsområden.   

Bostadsbebyggelsen medför inte heller någon anstormning av människor på sjön 
som kan påverka den upplevda orördheten. 
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Illustration med avstånd till Åsnen från planområdet   
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PLANES PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV 
Riksintresset för friluftsliv samt riksintresset enligt 4 kap för Åsnen-Mienområdet 
sträcker sig geografiskt både över sjön och upp på land. I Höjd med planområdet 
går de två riksintressena omkring 3 km upp på land. 

I värdebeskrivningen för riksintresse för friluftsliv (registerblad F:3) anges som 
urvalskriterier i rangordning: Särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser 
och för natur- och kulturstudier i en relativt opåverkad miljö, samt särskilt goda 
tillfällen till fritidsfiske, kanoting, strövande, cykelturer, bär- eller svampplockning 
och därmed sammanhängande positiva naturupplevelser. För att områdets värden 
ska bestå som är av vikt att belysa i detta sammanhang, lyfts fram att vattnets 
kvalitet inte ändras med hänsyn till fiske och bad, att strandområdena bibehålls 
oexploaterade, att störande aktiviteter inte kommer till stånd på sjön samt att 
tillgängligheten för ett mot naturen skonsamt friluftsliv bibehålls. Att vistas vid, 
färdas på och fiska i sjön samt naturstudier av främst fågellivet vid Åsnen har 
betydelse både inom och utanför landets gränser. 

Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken innebär att det rörliga friluftslivet särskilt ska 
beaktas vid tillåtligheten av exploateringsföretag och att exploateringsföretag inte 
påtagligt får skada områdets natur- och kulturvärden.  

Påverkan på naturmiljö och orördheten, som är en viktig aspekt av det rörliga 
friluftslivet, har beskrivits utförligt i tidigare avsnitt.  

Eftersom värdena för friluftslivet både består av aktiviteter på land och i vatten samt 
möjligheten till naturstudier, tolkar kommunen det som att inte det ena ska utesluta 
det andra. I förhållande till riksintresse för friluftsliv torde därför inte en ökning av 
besökare på vattnet vara negativt för riksintresset, även om möjligheten att t ex 
skåda fågel minskar med ökat besökstryck. Som tidigare beskrivits bör eventuell 
ökning av besök endast bli av marginell omfattning på grund av stenigheten i sjön. 
Det viktiga torde vara att styra utövare av friluftsliv bort från störningskänsliga 
platser, genom fågelskyddsområden och information. 

Planen medför exploatering men inte så att intrycket från sjön väsentligen förändras 
eller friluftslivet försvåras. Det väl tilltagna hänsynsområdet med naturmark mellan 
bebyggelse och vatten utgör både ett skydd och en passagemöjlighet. 
Tillgängligheten för friluftslivet bedöms inte heller påverkas negativt av denna 
anledning. För bedömning av påverkan på vattnets kvalité se avsnitt om VA nedan. 

Sammataget bedöms inte planens genomförande påtagligt skada det rörliga 
friluftslivet. 

VA OCH MILJÖKVALITETSNORMER 
Under planprocessen har redovisats två alternativ för rening av avloppsvatten. Den 
resurssnålare lösningen med enbart behandling i torvgravar har förordats i 
planutställningen. Alternativ med minireningsverk finns också redovisat i till planen 
hörande va-utredning, men även i såväl detaljplan som MKB. Länsstyrelsen anser i 
sitt granskningsyttrande att behandling endast med torvgravar inte kan fungera då 
markförutsättningarna med torv och ingen levande växtlighet gör att den biologiska 
reningen i stort sett uteblir. Öppna dammar kan dessutom skapa luktproblematik. 
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Inför antagandet av detaljplanen är därför kommunens bedömning att 
avloppsvattenbehandling måste ske i minireningsverk för att godtagbar rening ska 
kunna ske så att miljökvalitetsnormerna för Åsnen uppnås. Detta krav kommer 
också att fastslås i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Den 
slutliga prövningen av avloppsvattenbehandling sker inte genom detaljplan utan 
genom prövning enligt miljöbalken. 

Detaljplanen redovisar i MKB-bedömningen hur påverkan på Åsnen samlat 
förväntas bli efter exploateringen. Hänsyn har då tagits till hela områdets påverkan, 
både avlopp och minskad användning av betesmark. Noteras bör också att skötsel 
av tomtmark också kan medföra utsläpp av näringsämnen, dock inte i någon högre 
grad med hänsyn till planens naturprägel på tomterna. Dagvatten omhändertas 
lokalt genom fördröjning på varje tomt och i vägområdena. Den samlade 
bedömningen blir att genomförandet av planen innebär att MKN för vatten inte 
påverkas.   

Länsstyrelsen uttalar i sitt granskningsutlåtande att avloppsanläggning ska ingå i 
kommunalt verksamhetsområde. Inledningsvis, med del av planområdet utbyggt, 
kan avloppsanläggning lösas genom enskild anläggning. Det är dock viktigt att 
exploatören och kommunen har samråd underhand så att anläggningen utformas 
med sådan standard som krävs inför framtida bildande av kommunalt 
verksamhetsområde. Kommunen måste också planera in projektet i sin VA-plan. 

Kommunen kan inte se att en avloppsanläggning kommer att fungera bättre om det 
blir verksamhetsområde än om det blir privat huvudmannaskap, men delar självklart 
länsstyrelsens bedömning om krav på verksamhetsområde på sikt när många hus 
etablerats i området. Åsnenområdet är mycket intressant ur miljösynpunkt och det 
skulle kunna vara så att någon enskild, exploatör eller företag vill göra en 
avancerad miljölösning för avloppsvattenbehandling att kunna visa upp i området. I 
exploateringsavtal ska framgå att godkänd VA-lösning ska vara byggd innan 
bostäder tas i bruk. 

I plankartan skrivs in att avloppsvattenbehandling skall lösas genom reningsverk 
och att godkänd VA-lösning skall vara etablerad i området innan bygglov ges.  

De slutliga kraven på avloppsanläggningens utformning avgörs i prövningen enligt 
miljöbalken. Det är inte rimligt att alla detaljer är klara när detaljplanen antas. Det 
bör vara tillräckligt att visa på rimliga lösningar såsom har skett. 

 
Underlaget har tagits fram av Elinor Bjärnborg i samarbete med Ingalill 
Ljungdahl, Patrik Karlsson och Magnus Wigren, Förvaltningen för 
samhällsplanering, Alvesta kommun. 

2015-03-19 

 

Magnus Wigren  Elinor Bjärnborg 
Planenhetschef  Planarkitekt 
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