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BAKGrUnd
En ny strandskyddslagstiftning beslutades av riksdagen i juli 2009. Syftet var 
att öka det regionala och lokala inflytandet över strandskyddet och ändring-
arna innebär, i korthet, att de särskilda skäl för dispens som tidigare tilläm-
pats och redovisats som allmänna råd nu är lagstiftade samt att ett ytterligare 
skäl för dispens, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), har tillkom-
mit (Miljöbalken 7 kap 13§-18§). För detta dispensskäl krävs att kommunen 
i sin översiktsplan eller i ett tillägg till den, har redovisat lämpliga områden 
där en åtgärd i ett strandnära läge kan ge ett långsiktigt bidrag till utveck-
lingen av landsbygden, som t.ex. ett ökat underlag för service och/eller en 
positiv sysselsättningseffekt. I LIS-planeringen anges områden som bedömts 
lämpliga för utveckling av landsbygden, men i det stora hela måste strand-
skyddets syften, dvs. allemansrättsligt tillgängliga strandområden samt goda 
livsvillkor för växt- och djurliv, även fortsättningsvis kunna tillgodoses.

Arbetsgång & tidplan
LIS-planen utgör en del av översiktsplanen. Arbetet med LIS-planen påbör-
jades 2012 och förslaget har varit på samråd samt granskats under 2014 och 
2015. Efter samråd och granskning har justeringar gjorts för att beakta in-
komna synpunkter och det slutgiltiga förslaget antas till sist av kommunfull-
mäktige. Politisk styrgrupp har under arbetets gång varit kommunstyrelsens 
arbetsutskott (Ksau) och Bygg- och Miljönämndens presidie.

Lite allmänt om strandskyddets syften
Strandskyddslagen kom till 1950 med syftet att bevara allmänhetens frilufts-
liv. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att bada, fiska, åka skridskor 
och stanna till med båten. Nu för tiden syftar strandskyddet förutom att säkra 
allmänhetens tillgång till stränderna också till att bevara land- och vattenom-
rådena för att de är biologiskt värdefulla och viktiga för de djur och växter 
som lever på och i närheten av stränderna och vattnet. Strandskyddslagen 
gäller alla sjöar och vattendrag oavsett storlek och det innebär att det är för-
bjudet att t.ex. bygga ett hus eller att anlägga en brygga, pir eller väg.  För 
att få bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt påverka strandskydds-
området krävs dispens, och för att få dispens krävs att ett särskilt skäl kan 
åberopas enligt lagen. Generellt är strandskyddsområdet 100 m, både på land 
och i vattenmiljön, men på vissa platser (till exempel i en del tätorter) är 
strandskyddet borttaget och på andra platser (till exempel vid Vänern) är 
det utökat till upp till 300 m. Från och med 2015-01-01 gäller ett nytt utökat 
strandskydd efter beslut av Länsstyrelsen. Gällande strandskydd redovisas i 
text per sjö på sidorna 14-18 samt i karta för varje LIS-område.  

Upphävande & dispenser – vad gäller?
Reglerna för strandskyddet och för dispenser/upphävanden finns beskrivna i 
plan- och bygglagen (PBL) samt preciserade i miljöbalken (MB). För att få 
dispens eller upphäva strandskyddet måste särskilda skäl finnas (MB 7 kap 
18c§). Särskilda skäl kan endast åberopas om platsen:

• redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften,

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-
tering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
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• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatt-
net och inte kan tillgodoses utanför området,

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan tillgodoses utanför området,

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området,

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse,

eller om:
en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till ut-
vecklingen av landsbygden. En översiktsplan ska ge vägledning 
vid bedömningen om en plats ligger inom ett område som är 
lämpligt för utvecklingen av landsbygden (LIS).

Med den nya strandskyddslagstiftningen har alltså kommunerna getts möj-
lighet att genom översiktsplaneringen peka ut områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge (LIS). I förlängningen medför redovisningen av 
lämpliga LIS-områden möjligheter för fastighetsägare att utveckla mark och 
vatten i strandnära läge, men innebär inga krav på att göra det. 
Det är kommunerna som enligt den nya lagstiftningen har huvudansvaret för 
både dispensbeslut och för upphävande av strandskydd i detaljplaner. Läns-
styrelsen ska bevaka strandskyddets intressen och vid behov pröva kommu-
nala beslut om dispenser/upphävanden om de åberopade särskilda skälen 
inte anses giltiga. 
Både vid enskilda dispenser och i detaljplaner ska alltid en så kallad fri pas-
sage mellan strandlinjen och byggnaderna/anläggningarna finnas (se vidare,          
sidan 7). 

Beskrivning & urval
Sjöarna, naturen och landskapet – Årjängs tillgångar
Sjöarna, skogarna och höjderna är på sätt och vis Årjängs signum. Kän-
netecknande är sprickdalarna, som gör landskapet brant och dramatiskt. I 
dalsänkorna har långsmala och greniga sjösystem bildats, med stora skön-
hetsvärden och ofta med en betydande vildmarkskänsla. Totalt utgör sjöar 
och vattendrag  24 300 hektar vilket innebär 14,7 % av kommunytan och det 
gör Årjäng till en av Sveriges sjörikaste kommuner. Den jordbruksmark som 
finns ligger oftast nedåt sjöarna på höjdryggarnas sidor. 

Utveckling & bebyggelse
Enligt SCBs befolkningsstatistik för 2011 bor 9 827 personer i Årjängs kom-
mun. Siffran kan jämföras med 1990, då 10 235 personer bodde i kommunen. 
Till ytan är kommunen omkring 1 420 km2, vilket ger ett teoretiskt medeltal 
på 7 invånare per km2. En tredjedel av befolkningen (cirka 3 000 personer) 
bor i Årjängs tätort.
På senare år har närheten till Norge och gränshandeln påverkat hela kom-
munen, men kanske i första hand Töcksfors tätort där ett par större köpcentra 
etablerats, och nya vägar och bostadsområden har byggts ut. År 2000 bodde 
cirka 9 00 personer i Töcksfors jämfört med cirka 1 150 idag. Närheten till 
Oslo/Norge och köpkraften därifrån har gjort att efterfrågan på fritidshus och 
attraktiva tomter i kommunen ökat. Flera bosatta i kommunen arbetspendlar 
också över gränsen. 
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En viktig näringsgren i kommunen är turismen, främst natur- och vildmarks-
turism. Det finns flera kanotcenter med uthyrning av kanoter/kajaker, fiske-
camps och övernattningsstugor att hyra. Flertalet gästhamnar finns också. 
Inom DANO-området finansierar ett så kallat naturvårdskort iordningsställ-
da lägerplatser med toaletter, vindskydd, ved och sophantering. Under 2009 
såldes 55 000 naturvårdskort. 

Urval - hur vi har gått till väga
Genom att gå ut med förfrågningar till byalag och annonsera till enskilda 
markägare/verksamhetsutövare har Årjängs kommun försökt få in idéer och 
förslag på lämpliga utvecklingsområden. Områdena har sedan utretts genom 
inventering och genom att förutsättningarna för landsbygdsutveckling och 
strandnära bebyggelse för varje utredningsområde har studerats. Förutsätt-
ningarna för utveckling och strandnära bebyggelse mera generellt och över-
gripande i kommunen har diskuterats och utifrån det har sedan en avvägning 
och bedömning gjorts. Som handledning har Naturvårdsverkets ’Handbok 
2009:4, utgåva 2 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning’ 
fungerat.
Inför platsbesök har planeringsunderlag från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet och Artportalen inhämtats. Vid platsbesöket har bio-
log deltagit för en översiktlig bedömning av områdets naturvärden. Bedöm-
ningen har bland annat haft sin utgångspunkt i Naturvårdsverkets beskriv-
ning av områden med höga, allmänna och lägre värden för strandskyddets 
syften.
Mindre objekt inom utredningsområdet som kan hysa högre naturvärden el-
ler vara viktiga för ekologiska funktioner, men som inte bedömts utesluta 
området för utveckling, har identifierats och översiktligt beskrivits i plan-
handlingen. 
En åtskillnad har gjorts för bostäder/fritidshus respektive verksamhetsutöv-
ning då förutsättningarna skiljer sig åt. För att bidra till ökat underlag för 
service och för att nyttja den befintliga infrastrukturen så långt som möjligt, 
är det en fördel om ny bostads- och fritidshusbebyggelse inte får ett alltför 
stort avstånd till tätorterna och byarna där den lanthandel och/eller skola 
som ska stödjas finns. För verksamheter, som till exempel näringar inom 
vildmarksturism, är läget ett annat då den typen av etableringar är beroende 
av ett läge i just vildmarken.
Utvecklingen av bostäder och anläggningar måste också balanseras mot be-
hovet av att bevara just det som gör den specifika platsen och det omgivande 
landskapet attraktivt. Det är i första hand de levande sjöarna och vattendra-
gen, skogarna, tystnaden och friden som söks i naturen av både boende och 
turister, och det är vildmarken och den orörda naturen som är en av kommu-
nens allra största tillgångar. Rent generellt är orörd natur och upplevelsen av 
orörda landskap kring sjöarna en kvalité som bör bevaras i kommunen. Det 
är ett viktigt värde inte minst för bosatta utan även för turismen, och det är 
en kvalité som gör Årjäng fortsatt unikt. 
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För att översiktligt sålla undan större områden som på en generell nivå kan 
antas vara obebyggda/orörda, har sjöar och stränder i följande områden un-
dantagits: 

• Stora opåverkade områden (Glaskogens naturreservat).
• Natura 2000-områden.
• Naturreservat (som Flatmossen, Brännan och Ulvsjömyrarna). 
• Perifera områden, som riktlinje områden belägna mer än cirka  

45 min resväg från närmsta lanthandel eller tätort.
I utredningsområdena har sedan en samlad bedömning gjorts utifrån de ge-
nerella planeringsförutsättningarna, som riksintressen och andra dokumente-
rade värden, nyckelbiotoper, naturvårdsavtal m.m. och inventering på plats. 
För att få en översikt gentemot sjöarna, då summan av flera områden inom 
samma sjö tillsammans kan innebära en större påverkan vad gäller både 
landskapsbild, allmän tillgång till strand och vattenkvalité, redovisas LIS-
områdena i grupper per sjö.

Fri passage 
Både vid enskilda dispenser och i detaljplaner ska alltid en så kallad fri pas-
sage mellan strandlinjen och byggnaderna/anläggningarna finnas (se vidare, 
sidan 7). Bredden bör vara anpassad till topografi och bebyggelsetradition 
och ska enligt Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd utgöras av 
några tiotals meter. I områden med tät bebyggelse är det bra om den fria pas-
sagen är tydlig gentemot själva tomtplatserna och byggnaderna, och en tyd-
lig avgränsning eller markering i terrängen kan villkoras i ett dispensbeslut.

Bryggor
Behovet av bryggor har inte närmare redovisats för respektive LIS-område, 
men det kan antas att frågan om bad- resp båtbryggor i anlutning till områdena 
kommer att uppstå i samband med lovgivning/planläggning. Anläggande av 
bryggor, pirar och liknande är anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet 
beroende på omfattningen. Anmälan alternativt tillstånd söks separat hos 
Länsstyrelsen.

övrigt - som inte redovisas i LIS-planen
Utan att detta redovisas på en detaljerad nivå i varje föreslaget LIS-område 
gäller, utefter vad som är relevant i respektive område, naturligtvis även öv-
rig lagstiftning samt andra vedertagna hänsynsregler. 
Detta innebär att ytterliggare utredningar kan komma att krävas i nästa skede 
det vill säga vid detaljplanering /bygglov, till exempel i fråga om kulturmiljö, 
naturvärdesinventeringar, va-utredningar med mera.
Vidare kan prövning enligt gällande lagstiftning behövas för åtgärder som 
krävs för utveckling av LIS-områdena enligt LIS-planens intentioner. När-
liggande bestämmelser är vattenverksamhet (11 kap MB), biotopskydd (7 
kap MB), artskydd (artskyddsförordningen) och skydd av fornlämningar (2 
kap kulturmiljölagen).
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GenereLLA  PLAnerInGSFörUtSättnInGAr 
naturvärden/naturvård
Det är sjöarna och skogen som är de mest karakteristiska naturtyperna i År-
jäng. Skogen har på grund av de stora höjdskillnaderna i landskapet delvis 
varit svårbrukad vilket har givit förutsättningar för höga naturvärden tack 
vare att skogen hunnit uppnå hög ålder. Nere i dalarna ligger sjöarna som 
ofta utgör djupa klarvattensjöar med unika öringstammar och ishavsrelikter, 
vilka är djur som överlevt i de kalla djupa sjöarna sedan området täcktes av 
vatten vid den sista istidens slutskede. När det gäller fåglar hör storlom och 
fiskgjuse till karaktärsarterna Klimatet i Årjängs kommun påverkas av det 
västliga läget med mycket nederbörd. I kommunen kan man därför finna 
för Sverige ovanliga arter av t.ex. mossor och lavar vars huvudsakliga ut-
bredningsområde sträcker sig västerut in mot Norge och Atlantkusten.Totalt 
utgör sjöar och vattendrag 24 300 hektar vilket innebär 14,7% av ytan och 
placerar Årjäng på åttonde plats i listan över Sveriges sjörikaste kommuner, 
de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren oräknade.

Riksintressen för naturvård
Foxen - Stora Lee är ett sjösystem med typiska sprickdalssjöar med ovan-
ligt stora limniska värden, däribland unika stammar av storväxt, sjölevande 
öring. Reproduktionsområden är Tarmsälven, Torpedalsälven och Römsäl-
ven. Ett flertal glacialmarina relikter förekommer. Karaktärsfåglar för sjö-
arna är storlom och fiskgjuse. Omgivningarna är vildmarksbetonade. Längs 
Stora Lee förekommer naturskogsartad tallskog och inslag av rikare flora. 
Representativt odlingslandskap i skogsbygd vid Ögården. 

Sjöar i planen som omfattas av riksintresset: Bottnerälven, Östen, Torpedalsäl-
ven, Töck, Holmesjön, Kroksjön, Foxen, Stora Lee, Lelång, se karta Riksintres-
sen i bilaga 1.

Östra och Västra Silen samt Järnsjön har ovanligt stora limniska värden, där-
ibland en unik stam av storväxt, sjölevande öring och ett flertal glacialmarina 
relikter. Omgivningarna är vildmarksbetonade med stora skönhetsvärden.

Sjöar i planen som omfattas av riksintresset: Östra Silen, Harnäsfjorden, se karta 
Riksintressen i bilaga 1.

Stora Bör, Flatmosskomplexet och Ulvsjömyren är också riksintressen för 
naturvård, men  berörs inte av LIS-planen.

Friluftsliv och rekreation
Den allmänna tillgången på i stort sett orörd natur och vildmark är stor i 
kommunen. Sjösystemen i det vackra sprickdalslandskapet ger stora möjlig-
heter till t.ex. paddling eller fiske, vandring och rekreation. Även Glaskogens 
naturreservat i norr är en stor tillgång. Natur- och vildmarksturism är viktiga 
näringar och jakt respektive fiske är stora fritidsintressen för många bosatta 
i kommunen.

Riksintresse för friluftsliv
Det så kallade Dano-området (Dalsland-Nordmarken) är ett välkänt rekrea-
tionsområde och omfattar i Värmlands län Dalslands kanals sjösystem. De 
djupt nedskurna, långsmala sprickdalssjöarna med till stora delar oexploa-
terade strandområden ger området stora skönhetsvärden och en stark vild-
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marksprägel. Det stora, sammanhängande sjösystemet med slussar, kanaler 
och servicepunkter gör området mycket attraktivt för i första hand båt- och 
kanotturister. Potentialen för utveckling av en betydande sportfiskebaserad 
turism är stor.

Sjöar i planen som omfattas av riksintresset: Östen, Töck, Foxen, Stora Lee, Le-
lång, Västra Silen, Östra Silen, Harnäsfjorden, se karta Riksintressen i bilaga 1.

Riksintresse för rörligt friluftsliv
Samma område omfattas också av geografiska bestämmelser enligt 4 kap 
miljöbalken. Inom Dano-området ska turismen och friluftslivets, särskilt det 
rörliga friluftslivet, beaktas vid prövning av åtgärder och verksamheter som 
kan påverka natur- och kulturmiljövärden.

Sjöar i planen som omfattas av riksintresset: Östen, Töck, Foxen, Stora Lee, Le-
lång, Västra Silen, Östra Silen, Harnäsfjorden, se karta Riksintressen i bilaga 1.

Stora obebyggda områden
Glaskogens naturreservat och angränsande områden vid Mörtnäs är stora 
opåverkade områden som är redovisade i ÖP och omfattas av hushållnings-
bestämmelser enligt 3 kap miljöbalken. Dessa områden berörs inte av LIS-
planen.

Bebyggelse och infrastruktur
Bebyggelsestruktur och landskapsbild
Stora delar av kommunen består  av i princip obebyggd skogsmark. Bebyg-
gelsen är i första hand koncentrerad till Årjäng och Töcksfors som utgör 
centrum, men det finns också ett par små tätorter vid Svensbyn (Sillerud) 
och Lennartsfors. Inåt skogarna och vid vattnen finns också flertalet byar 
med samlad bebyggelse, som t.ex. i Östervallskog, Hån, Holmedal, Västra 
Fågelvik, Hämnäs, Blomskog, Tenvik, Signebyn och Sillebotten.
Traditionellt har bebyggelsen legat högre där marken är torr och bra att byg-
ga på, och den brukade marken nedåt vattnen. Det är önskvärt att en lokal 
byggnadstradition lever kvar, att tomter vårdas och att kulturlandskapet hålls 
öppet. Brukningsvärd jordbruksmark bör inte tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggning annat än i undantagsfall. 
Kommunen vill även stimulera vård av befintlig bebyggelse och varsamt 
nybyggande. Kommunen eftersträvar vid ny- och ombyggnad i byarna att 
hänsyn tas till grannars intressen av utsikt, öppenhet och till karaktär av by.

Teknisk infrastruktur – vägar, va och kollektivtrafik
Största väg är riksintresset E18 som löper genom kommunen i öst-västlig 
riktning. Både Årjäng, Töcksfors och Svensbyn ligger längs vägen och de 
närmsta större städer som nås via E18 från Årjäng är Oslo (ca 12 mil) och 
Karlstad (ca 9 mil). Årjängs kommun är till ytan ganska stor och landskapets 
förutsättningar, med de många sjöarna i nord-sydlig riktning, gör det relativt 
långt att landvägen ta sig i öst-västlig riktning mellan en del av kommunen 
till en annan. Större vägar i nord-sydlig riktning är länsväg 172 mot Bengts-
fors-Arvika, allmän väg 506 mot Lennartsfors, väg  611 mot Östervallskog 
och väg 518 från Svensbyn och söderut.
Kollektivtrafik går regelbundet längs E18 och på väg 172 mot Bengtsfors. 
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Kollektivtrafik på bygden finns också, men är till största del anropsstyrd och 
turtätheten är idag låg. 
Det finns förbättringspotential för att nå ett större kollektivt resande både 
över riksgränsen, regionalt och inom kommunen och flera arbeten pågår 
kring detta. För att förstärka det kollektiva resandet på landsbygden skulle 
t.ex. pendlarparkeringar vid kollektivtrafikstråken kunna öka samåkandet 
och eventuellt skulle skolskjutsarna kunna kombineras med kollektivtrafik. 
Kommunala vatten- och avloppsreningsverk finns i Årjäng, Töcksfors, Len-
nartsfors, Holmedal, Tenvik och Sandaholm/Svensbyn. När det gäller dag-
vatten så eftersträvas att det i största möjliga omfattning ska återföras till 
naturen. För att bevara sjöarnas karaktär av näringsfattiga klarvattensjöar ska 
avloppsanläggningar utformas så att sjöarnas status inte påverkas, vilket kan 
innebära att speciella krav på rening av kemikalier och bakterier kan komma 
att ställas.

Kartan visar det serviceutbud i form av livsmedelsbutiker / lanthandlare, skolor och förskolor 
som finns i kommunen idag.
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Kulturmiljö och historia
riksintressen, regionala kulturmiljöer och övriga kulturvärden
I Årjängs kommun finns ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården, ett 
fornlämningsområde vid Blomma-Gyltenäs, se karta Riksintressen i bilaga 
1. Området berörs inte av LIS-planen. I övrigt finns flera kulturhistoriskt in-
tressanta områden/platser runt omkring i kommunen och en del av dem finns 
redovisade i det regionala kulturmiljöprogrammet ’Ditt Värmland’. 
Kyrkomiljöer, byggnadsminnen och fornlämningar skyddas av kulturmiljö-
lagen. Om något skyddat område eller objekt direkt berörs av LIS-planering-
en, beskrivs det närmare under respektive föreslaget LIS-område. Lagskyd-
det för övriga kulturhistoriska lämningar (till exempel objekt inom ’Skog 
och historia’) inte är lika starkt som för fornlämningarna etc., men hänsyn 
ska tas till dessa objekt och det är inte tillåtet att skada lämningarna (Skogs-
vårdslagens 30 §).

risk och hälsa
Högvatten
Några direkta problem med översvämningar har inte förekommit hittills, 
men enligt Länsstyrelsens översiktliga översvämningskarteringar riskerar 
dock Foxen, Stora Le och Lelång att svämma över vid så kallat 100-årsflöde 
och högsta beräknade flöde.

Skred och ras
Inga kända rasrisker finns inom kommunen. Utredningar har gjorts för År-
jäng och Töcksfors tätorter, där områden kring Silbodalsälven och Kanalen-
Stubberudstjärn kan vara skredbenägna. Dessa områden berörs inte av LIS-
planering.

radon
Enligt kommunens översiktliga radonriskkarta kan markradonvärdena i någ-
ra olika delar av kommunen vara höga. Där behöver radonhalterna undersö-
kas närmare när vatten ska tas upp eller vid byggnadsåtgärder. Berörs något 
föreslaget LIS-område, beskrivs det i så fall under respektive område.

Förorenad mark
Förorenad mark kan finnas på platser där marken tidigare använts för verk-
samheter, till exempel sågverk. Inget av LIS-områdena har någon känd risk 
eller sannolikhet för förorenad mark.

Farligt gods
E18, väg 172 och väg 177 är rekommenderade primära transportvägar för 
farligt gods. I de områden som utretts i närheten av dessa vägar, har inga 
LIS-områden föreslagits på närmre håll än 100 meter från vägen. 

Vatten
Värdefulla vatten
Som en del i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag har Natur-
vårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet fastställt en sektorsö-
vergripande strategi för genomförande av åtgärder. Länsstyrelserna har i det-
ta sammanhang sammanställt tillgänglig kunskap om nationellt värdefulla 
och särskilt värdefulla miljöer för naturvård, kulturvård och fiskevård i en 
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Sjö/vattendrag Fiskevård Naturvård Kulturmiljövård
Högstjärnet - - -

Vittsjön Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Bottnerälven Nationellt värdefullt 
vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Östen Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Holmesjön Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Kroksjön Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Torpedalsälven Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Töck Nationellt värdefullt 
vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Foxen/ Stora Lee Nationellt värdefullt 
vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Lelång Nationellt värdefullt 
vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Västra Silen Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Järnsjön Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

Svensbysjön - - -

Snarkilstjärnet - - -

Bysjön - - -

Harnäsfjorden Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Östra Silen Nationellt särskilt 
värdefullt vatten

Nationellt värdefullt 
vatten

-

Tabell 1: Klassning av sjöar och vattendrag inom ramen för arbetet med miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag. Nationellt särskilt värdefullt vatten är den högsta klassen och Nationellt 
värdefullt vatten den näst högsta klassen.

databas. Sammanställningen ska användas för att kvantifiera och prioritera 
åtgärder.
I tabell 1 nedan redovisas hur sjöarna i planen är klassade i databasen vär-
defulla vatten.

miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer avseende vattenkvalitet är fastställda för nästan alla 
sjöar och vattendrag som berörs av föreslagna LIS-områden. Sjöarna ligger 
inom avrinningsområdena för Upperudsälven och Byälven. Fyra av sjöarna, 
Östen, Töck och Järnsjön samt Svensbysjön, är försurade och är målområ-
den för kalkning. Ingen av sjöarna har problem med övergödning men ligger 
inom avrinningsområden som enligt avloppsdirektivet är avloppskänsliga 
avseende kväve och inom område med avloppskänsliga vatten i inlandet av-
seende fosfor. Tre sjöar, Västra och Östra Silen samt Järnsjön, har halter av 
olika tungmetaller utöver kvicksilver och kvicksilver föreningar som gör att 
det finns en risk att en god kemisk status inte kan uppnås. 
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Tabell 2: Fastställda miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och 
kvicksilverföreningar är ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” i samtliga 
vattenförekomster. Detta gäller över hela landet och beror på en hög halt 
av kvicksilver och kvicksilverföreningar i marken, bland annat orsakade av 
atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försurning. Målsättningen är att 
halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte bör 
öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till 
grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus 
inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.
I tabell 2 redovisas fastställda miljökvalitetsnormer för sjöarna i planen.

Vattenförekomst Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status

Miljökvalitetsnorm
Kemisk ytvattenstatus 
avseende kvicksilver och 
kvicksilverföreningar

Miljökvalitetsnorm
Kemisk ytvattenstatus
exkl. kvicksilver

Ivarsbyälven (Vittsjön 
och Bottnerälven)

God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Östen God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Foxen God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Lelång God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Västra Silen God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015 
med undantag för kadmium 
som har en tidsfrist till 2021.

Järnsjön God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Svensbysjön God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Östra Silen God ekologisk status 
2015

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Bysjön God ekologisk atatus 
med tidsfrist till 2021.
Uppnår ej god ekolo-
gisk status idag och 
risk finns att godkänd 
ekologisk status inte 
uppnås.

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus

God kemisk status 2015

Töck God ekologisk status 
2015.

Uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus.

God kemisk status 2015.

Försurning
Värmlands län tillhör de delar av landet som tar emot stora mängder för-
surande ämnen med nederbörden. Samtidigt består berggrunden i länet av 
svårvittrade sura bergarter, vilket gör att nederbörden i liten utsträckning blir 
neutraliserad. Marken och ytvattnet får då ta emot de försurande ämnena 
vilket har lett till en ökad försurning av vattnen med efterföljande negativa 
effekter på djur- och växtliv. Genom att kalka sjöar och vattendrag försöker 
man återställa och bevara den biologiska miljön. Av de sjöar som omfattas 
av LIS-planen är Östen, Töck, Järnsjön och Svensbysjön försurade och/ eller 
kalkas enligt VISS. Bysjön är en av fyra okalkade nationella referenssjöar 
inom kommunen.
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SjöArnA 
Vittsjön/ Bottnerälven/ östen
Östen ligger i kommunens norra ände och är den nordligaste sjön i det för 
friluftslivet riksintressanta DANO-området (Dalsland-Nordmarken). Sjöns 
östra sida är en förkastningsbrant med flera nyckelbiotoper och skogliga na-
turvärden. Östen avvattnas via Strömmesjön till sjön Töck.
Östen är en näringsfattig klarvattensjö med bestånd av uppströmslekande 
storöring. Reproduktionen sker i Ivarsbyälven som kommer från Skilling-
mark och Röms- eller Rommenäsälven som rinner in från Norge. Ivarsbyäl-
ven omfattar i VISS även Vittsjön och Bottnerälven.
Kalkning i avrinningsområdet har skett sedan 1984. Det har huvudsakli-
gen varit kalkning av mindre sjöar längre upp i avrinningsområdet på både 
svenska och norska sidan av riksgränsen. 
Östen är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiskevårdssyn-
punkt och som ett nationellt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt. Östen 
omfattas av Årjängs kommun naturvårdsprogram och har där bedömts ha 
högsta naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoologi, rörligt friluftsliv och 
landskapsupplevelse.

Strandskydd
Sjöns östra sida har till stora delar utvidgat strandskydd (200 meter). I nord-
öst är strandskyddet ytterligare utvidgat till 300 meter. I övrigt gäller det 
generella strandskyddet på 100 meter. 

Strömmesjön
Strömmesjön avvattnar Östen till sjön Töck. Strömmesjön ligger inom riks-
intresse för friluftsliv, det så kallade DANO-området. Strömmesjön är klas-
sad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiskevårdssynpunkt och 
som ett nationellt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt. 

Strandskydd
Sjöns västra sida har till stora delar utvidgat strandskydd (200 meter). I öv-
rigt gäller det generella strandskyddet på 100 meter.

töck
Töck som förbinder Foxen och Östen utbreder sig norrut från Töcksfors. Den 
är en klarvattensjö och ligger i en smal sprickdal med branta sidor. Den är en 
populär kanotsjö och skiljs från Östen endast med ett smalt sund. 
Tillflöden är främst Torpedalsälven som avvattnar Lisslevattnet och Kroksjö-
arna, samt mindre bäckar från sprickdalssjöar inom höjdområdena på båda 
sidor om sjön. Systemet är reglerat i Töcksfors sedan 1915 med amplitud 1,6 
meter.
Töck har ett bestånd av uppströmslekande storöring. Reproduktionsområden 
är främst Torpedalsälven och Hansfors, vilka båda är biotopvårdade. Biotop-
vården har varit inriktad på både lek- och uppväxtområden. Töck är klassad 
som nationellt särskilt värdefull ur fiskevårdssynpunkt. Orsaken är dels att 
den rödlistade flodkräftan (CR) som finns i hela systemet, dels de lokala 
stammarna av öring. Fisktrappor är byggda i Töcksfors för att möjliggöra 
uppvandring av storöring från Foxen och Stora Le. Hela systemet kalkas.

Strömmesjön

Bottnerälven

töck
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Töck omfattas av riksintresse för friluftsliv, det så kallade DANO-området, 
och av Årjängs kommuns naturvårdsprogram där den har bedömts ha högsta 
naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoologi, rörligt friluftsliv och land-
skapsupplevelse.

Strandskydd
Sjöns östra sida, främst i de norra delarna har delvis utvidgat strandskydd 
(200 meter). Ett område i höjd med Ulvenäs är strandskyddet ytterligare utö-
kat till 300 meter. I övrigt gäller det generella strandskyddet på 100 meter. 

Foxen-Stora Le
Foxen och Stora Le är tillsammans en stor klarvattensjö. Arean inom Värm-
lands län uppgår till cirka 5900 hektar. Sjön sträcker sig även in i Älvsborgs 
län och Norge. Stora Le-Foxen är Sveriges till ytan 19:e största sjö. Sjöarna 
regleras vid Lennartsfors kraftverk med en dämningsamplitud på 2,84 meter.
Sjöarnas branta oexploaterade stränder ger en stark vildmarkskaraktär. Vissa 
avsnitt har gott om otillgängliga stup och rasbranter. Branterna har inslag 
av naturskogsartad vegetation, främst tallskog med torrakor och lågor. Be-
tydande lövinslag gynnar en del ovanliga växt- och djurarter. I området på 
ömse sidor om Stora Les norra del finns gott om nyckelbiotoper med bl.a. 
rik moss- och lavflora, och här finns bland annat Värmlands enda förekomst 
av västlig gytterlav. Näringsrik berggrund ger här och var även en rikare 
kärlväxtflora, exempelvis blodnäva, gaffel-bräken och bergjohannesört. Det 
finns också ett Natura 2000-område som heter ”Branter i DANO-området” 
och utgörs som namnet antyder av branter och strandområden. Det skydds-
värda habitatet kallas ”klippvegetation på silikatrika bergytor”.
Foxen och Stora Le har en artrik fiskfauna. Med både uppströms- och ned-
strömslekande storöring. Fisktrappor har byggts förbi kraftstationerna i 
Töcksfors för att möjliggöra uppvandring och avelsfiskinsamling av storö-
ring från Foxen och Stora Le. Fiskfaunan är artrik med bl.a. gädda, abborre, 
mört, sik, siklöja, braxen, lake samt horn- berg- och stensimpa. Totalt har 18 
fiskarter noterats. Foxen hade tidigare ett livskraftigt bestånd av flodkräfta. 
Detta är nu utslaget på grund av utsättningar av signalkräfta. Det finns också 
sex glacialmarina relikter i sjön, fem arter av kräftdjur samt den tidigare 
nämnda hornsimpan. Dessa har överlevt i den kalla djupa sjön sedan området 
vid istidens slutskede täcktes av hav. Så många reliktarter har bara hittats i 
ytterligare ett 20-tal sjöar i Sverige. Karaktärsfåglar för sjöarna är storlom, 
fiskgjuse, fisktärna och småskrake. För att skydda häckningen av dessa finns 
ett antal fågelskyddsområden, tre i Stora Le och sexton i Foxen, med land-
stigningsförbud mellan 1:e april och 31:e augusti.
Stora Le och Foxen ingår i DANO-området som är riksintresse för friluftsli-
vet. Foxen-Stora Le omfattas även av Årjängs kommuns naturvårdsprogram 
och har där bedömts ha högsta naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoo-
logi, rörligt friluftsliv och landskapsupplevelse.

Strandskydd
Foxen och Stora Le har utvidgat strandskydd (200 meter) med undantag för 
några delområden som utökats till 300 meter. I övrigt gäller det generella 
strandskyddet på 100 meter.

Foxen - Stora Le
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Lelång
Lelångs sprickdal, med branta huvudsakligen barrskogsklädda sidor, sträck-
er sig från Lennartsfors i norr ned mot sydost till Bengtsfors i Dalsland. Vid 
tilloppen från Foxen i Lennartsfors och från Västra Silen i Gustavsfors finns 
kraftverk och slussanläggningar. Detsamma gäller vid utloppet till Laxsjön 
i Dalsland. 
Lelång är en klarvattensjö med rik fiskfauna. Hela 20 arter är påträffade 
vilket är det högsta antalet i hela Upperudsälvens avrinningsområde. För-
utom öring, gädda, abborre, mört, siklöja och lake förekommer även t.ex. 
sik, hornsimpa, björkna, sarv och sutare. Vidare finns det sex glacialmarina 
relikter i sjön, fem arter av kräftdjur samt den tidigare nämnda hornsimpan. 
Dessa har överlevt i den kalla djupa sjön sedan området vid istidens slutske-
de täcktes av hav. Så många reliktarter har bara hittats i ytterligare ett 20-tal 
sjöar i Sverige. Karaktärsfåglar är storlom och fiskgjuse. Inom Årjängs kom-
mun finns 5 stycken fågelskyddsområden med landstigningsförbud mellan 
1:e april och 31:e augusti.
Lelång är klassad som ett särskilt värdefullt vatten för fiskevård och kultur-
miljövård och som ett nationellt värdefullt vatten för naturvård.
Lelång omfattas av Årjängs kommuns naturvårdsprogram och har där be-
dömts ha högsta naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoologi, rörligt fri-
luftsliv och landskapsupplevelse.

Strandskydd
Sjön har till stora delar utvidgat strandskydd (200 meter). I övrigt gäller det 
generella strandskyddet på 100 meter.

Högstjärnet
Strandskydd
Det generella strandskyddet på 100 meter gäller för Högstjärnet.

Västra Silen
Västra Silen är en stor sprickdalssjö som är reglerad via en damm i Skifors 
nere i Dalsland med en amplitud av mellan 1-3 meter. Sjön har en artrik fisk-
fauna med bland annat en unik stam av storöring samt hornsimpa. Odling på 
den lokala öringstammen har gjorts för utsättning, smolten anses tålig och 
har hög överlevnad. Utplanteringar av gullspångslax och vätternröding har 
tidigare gjorts.
Sjön hyser också flera glacialrelikter, dvs djur som överlevt i de kalla djupa 
sjöarna sedan området täcktes av vatten vid den sista istidens slutskede. Den 
rödlistade flodkräftan finns också i sjön. 
Bland fågelfaunan märks storlom, smålom och häckande fiskgjuse. För att 
skydda häckningen av dessa finns tre fågelskyddsområden med landstig-
ningsförbud mellan 1:e april och 31:e augusti för att skydda fågellivet.
Västra Silen är klassad som ett särskilt värdefullt vatten för fiskevård och 
kulturmiljövård och som ett nationellt värdefullt vatten för naturvård.
Västra Silen omfattas av Årjängs kommuns naturvårdsprogram och har där 
bedömts ha högsta naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoologi, rörligt 
friluftsliv och landskapsupplevelse.

Lelång

Högstjärnet

Västra Silen
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Strandskydd
Västra Silen har till stora delar utvidgat strandskydd (200 meter) med un-
dantag för två delområden som utökats till 300 meter. I övrigt gäller det 
generella strandskyddet på 100 meter. 

järnsjön/ Svensbysjön/ Snarkilstjärn
Järnsjön ligger söder om E18 cirka 5 km öster om Årjäng, och är inte så 
långsmal som de flesta sjöar i området. Trots detta har sjön ett största djup 
på hela 64 meter och hyser ett par ishavsrelikter (Mysis relicta och Pallasea 
quadrispinosa). Järnsjön är en näringsfattig klarvattensjö. Via Snarkilstjärn, 
Svensbysjön och Karlsforsälven avvattnas Järnsjön till Östra Silen. Sjön är 
reglerad sedan 1926 genom en damm i Snarkil. Järnsjön har en reglerings-
amplitud på 1,80 meter och en minimitappning på 200 l/s.
Järnsjön hyser ett starkt bestånd av uppströmslekande storöring. Reproduk-
tionsområden är tillflödena Sandaälven och Åsebyälven. Båda dessa vatten-
system har kalkats. Lek- och uppväxtområden i Sandaälven har dessutom 
återställts efter flottledsrensningar. Fiskfaunan innehåller dessutom bl.a. sik 
och siklöja. Tidiga försök att plantera in röding och regnbåge, eller strup-
snittsöring, har misslyckats. Den rödlistade flodkräftan förekommer. I fågel-
faunan märks bl.a. storlom. 
Omgivningarna består främst av skogsmark, där bergiga stränder faller brant 
ner i sjön.
Hela Järnsjön med tillflöden är klassad som nationellt särskilt värdefull ur 
fiskesynpunkt med anledning av de arter som förekommer där, främst flod-
kräfta (skyddsområde) samt en storvuxen, ursprunglig, sjölevande öring-
stam. Sjön är också utpekad som regionalt särskilt värdefull och nationellt 
värdefull för naturvården och föreslagen som riksintresse för naturvården 
och fisket. Den är också vattentäkt.
Järnsjön omfattas av Årjängs kommuns naturvårdsprogram och har där be-
dömts ha högsta naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoologi och naturtyp.

Strandskydd
Generellt strandskydd på 100 meter gäller för Järnsjön, Svensbysjön och 
Snarkilstjärn.

Bysjön
Bysjön är en tämligen näringsfattig sjö som omges av blandskog och jord-
bruksmark. Sjön är långsmal med branta stränder och delad i två bassänger 
som åtskiljs av en ö i sjöns södra del. Vattenvegetationen är riklig i vikarna 
och det löper ett vassbälte som följer stora delar av sjöns stränder. Vatten-
växter som observerats är starr, säv, blad- och kolvass, kråkklöver, sjöfräken, 
nate, slingeväxter samt gul och vit näckros. Bysjön är en av fyra okalkade 
nationella referenssjöar inom kommunen.

Strandskydd
Generellt strandskydd på 100 meter gäller för Järnsjön, Svensbysjön och 
Snarkilstjärn.

Bysjön

Järnsjön
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östra Silen/ Harnäsfjorden
Östra Silen är en stor, näringsfattig och flikig klarvattensjö i sprickdalster-
räng, omgiven av barr- och blandskog samt sparsamt med odlingsmark. 
Stränderna är ofta branta, med sparsam vegetation, glesa vassar i en del vi-
kar, och kortskottsväxter. Sjön tillhör Upperudsälvens avrinningsområde och 
tillförs vatten främst genom Karlsforsälven. Utloppet till Västra Silen har ett 
kraftverk med regleringsdamm. Östra Silen är reglerad sedan 600-talet. 
Östra Silens fiskfauna är rik med 15 arter Det unika beståndet av sjölevan-
de storöring är glest men mycket storvuxet. Öringen är uppströmslekande, 
och reproduktionsområden är tillflödena Karlsforsälven med biflödet Mag-
debäcken, Rökbäcken och Älgåna. Kraftutbyggnad, flottledsrensningar och 
försurning har reducerat det 130-tal storöringbestånd som fanns i främst väs-
tra och mellersta Värmland vid sekelskiftet 1900 till ett fåtal, starkt hotade 
bestånd i dag. Dessa återstående bestånd, däribland Östra Silens storöring, 
tillmäts således ett stort värde.
Den endast 1,3 km långa Karlsforsälven och biflödet Magdebäcken har bio-
topvårdats och återställts efter flottledsrensningar. Karlforsedsälven har ett 
bestånd av flodkräftor. Det finns också en obekräftad uppgift om sandödla 
(VU) vid älven. I övrigt förekommer bland annat sik, siklöja och nors na-
turligt, liksom björkna, sarv och braxen. Vätterröding, gullspångslax och 
regnbåge har planterats in de senaste decennierna. Rödingen har bildat re-
producerande bestånd och är såväl talrik som storväxt. Kräftor förekommer.
I Östra Silen har flera glacialmarina relikter påträffats. Storlom och fiskgjuse 
är karaktärsfåglar. För att skydda häckningen av bland annat dessa arter finns 
7 fågelskyddsområden i sjön med landstigningsförbud mellan 1:e april och 
31:e augusti
Östra Silen omfattas av Årjängs kommuns naturvårdsprogram och har där 
bedömts ha högsta naturvärde (klass 1) utifrån kriterierna zoologi, rörligt 
friluftsliv och landskapsupplevelse.

Strandskydd
Östra Silen har till stora delar utvidgat strandskydd (200 meter) med undan-
tag för två delområden som utökats till 300 meter. I övrigt gäller det gene-
rella strandskyddet på 100 meter. 

Östra Silen
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Läsanvisningar - delområden
De föreslagna områdena beskrivs med text 
och kartor. Beskrivningen redovisar dels 
varje utredningsområdes förutsättningar i 
form av en nulägesbeskrivning och dels en 
analys utifrån nuläge och de intressen om-
rådet berörs av. Analysen beskriver hur den 
planerade åtgärden kan bidra till utveckling 
av landsbygden respektive påverka strand-
skyddets syften och leva upp till de krav 
som miljöbalken ställer. I analysen avgrän-
sas själva LIS-området, det vill säga det 
område som föreslås, och under slutsatser 

och rekommendationer beskrivs vad som 
bedöms kunna genomföras och vilka even-
tuella krav som kommer att ställas på ytterli-
gare utredningar etc. i nästa skede.

LIS-områdena redovisas antingen som möj-
liga för komplettering med enstaka bostads-
hus, som möjliga för ny bebyggelse i grupp 
alternativt verksamhetsutveckling. Avgräns-
ningen på kartan av respektive LIS-område 
är preliminär och baserad på nu kända fak-
ta. Den kan komma att ändras i samband 
med efterföljande detaljplanering eller an-
dra planeringsåtgärder. 

LIS-omrÅden
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1. Bottner, Ivarsbyn
Förutsättningar
Allmänt
På bägge sidor av Bottnerälven och Bottnertjärnen, ca  
1,5 – 2,0 mil från Töcksfors centrum och mellan ca 5 
km och 1 mil från Östervallskogs lanthandel och sko-
lan. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark och jordbruksmark med äldre gårdar och 
bebyggelse intill. I Ivarsbyn ligger bebyggelsen främst 
på höjderna på båda sidor Ivarsbyälven, som rinner 
mellan Bottnertjärn och Östen. 
Inom utredningsområdet finns både en fornlämning 
(boplats, Östervallskog 28:1) och objekt upptagna i 
’Skog och historia’ bland annat husgrunder, en smi-
deslämning, rester av ett torp och by-/gårdtomter. 

naturmiljö
Områdena ligger i anslutning till bebyggda miljöer 
vid Vittsjön och Bottnerälven. Naturmiljön utgörs i 
huvudsak av odlingsmark som hålls öppen men inte 
odlas. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger utefter vägen upp genom Östervall-
skog. Anropsstyrd kollektivtrafik finns mellan Öster-
vallskog och Töcksfors/Årjäng, närmsta hållplats för 
tätare trafik finns i Töcksfors. Kommunalt va är inte 
utbyggt i Östervallskog, enskild va-lösning behöver 
anordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med boenden i anslutning till befintlig 
bebyggelse bedöms kunna bidra till att stärka under-
laget för den service, skola och lanthandel som finns i 
Östervallskog.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En småskalig utveckling av området enligt förslaget 
bedöms inte påverka förutsättningarna för djur- och 
växtlivet vid Vittsjön och Bottnerälven. 

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.

Landskapsbild 
Kompletterande bebyggelse i anslutning till den be-
fintliga påverkar inte landskapsbilden på något omfat-
tande sätt, den befintliga bebyggelsen är placerad både 
uppe på höjderna och närmre vattnet.

1B. Ivarsbyn

1A. Bottner

öSten

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

Godkända va-lösningar krävs. 

Hänsyn tas till kulturhistoriska lämningar (område 1A).
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2. Strömmer, Navarsviken m.fl.
Förutsättningar
Allmänt
Kring sjön Östen, i närheten av Östervallskogs lant-
handel och skola och ca 1,5 mil från Töcksfors cen-
trum. Marken ägs delvis kommunalt och i andra delar 
privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark och jordbruksmark ner mot vattnen. Be-
byggelsen ligger på höjderna kring sjön Östen. På 
västra stranden ligger Östervallskogs ’centrum’ med 
kyrka, skola, lanthandel och gästhamn. I Rommenäs i 
norr har den äldre jordbruksbygdens gårdar komplet-
terats med ny bostads- och fritidshusbebyggelse. På 
östra sidan Kyrkeviken, vid Rönningen, finns en ’fis-
kecamp’ med uthyrningsstugor för sportfiske. 
Inom utredningsområdet finns flera kulturlämningar, 
främst gårds-/bytomter och lämningar av torpbebyg-
gelse från nyare tid. Ett område med rester från en 
eventuell såg ligger intill gästhamnen och norr därom 
finns uppgift om en gårdstomt (karta 2A).

naturmiljö
Området ligger vid sjön Östens västra strand där na-
turmiljön huvudsakligen utgörs av odlingsmark som 
hålls öppen genom bete eller slåtter men som inte od-
las. Miljöer som omfattas av generellt biotopskydd 
finns i området, till exempel öppna diken i jordbruks-
mark, åkerholmar och odlingsrösen. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger utefter vägen upp genom Östervall-
skog. Anropsstyrd kollektivtrafik finns mellan Öster-
vallskog och Töcksfors/Årjäng, närmsta hållplats för 
tätare trafik finns i Töcksfors. Kommunalt va är inte 
utbyggt, gemensamhetsanläggning eller enskilt av-
lopp blir därför aktuellt. Vid Kyrkviken (karta 2B) är 
förutsättningarna för avlopp sådana att minirenings-
verk kan vara en lämplig lösning.

Gästhamnen vid tången

öSten

Lanthandeln i östervallskog

nybyggen i rommenäs
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Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden i anslutning till 
befintlig bebyggelse och utökning av fiskecampens 
och gästhamnens verksamheter bedöms kunna bidra 
till sysselsättning och underlag för skola och lanthan-
del i Östervallskog.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid 
sjön Östen. En möjlighet till boende vid sjön skulle 
kunna öka förutsättningarna för ett fortsatt öppethål-
lande av markerna och bidra till att djur- och växtliv 
knutna till denna naturtyp kan bibehållas. Sjöns östra 
stränder som har en annan karaktär och är mindre på-
verkade av bebyggelse omfattas inte av förslaget och 
åkermark som omfattas av åkermarksinventeringen 
har uteslutits.

- friluftsliv
En utbyggnad av gästhamnen bedöms kunna bidra po-
sitivt till friluftslivet i området.

Landskapsbild
Kompletterande bebyggelse i anslutning till den be-
fintliga förändrar inte landskapsbilden i någon större 
utsträckning, de äldre gårdarna har sedan tidigare 
kompletterats med nya hus på gärdena och närmre 
vattnet. 

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

Godkända va-lösningar krävs. 

Fler än 4 hus ska föregås av detaljplan. Utformning och 
storlek på ny bebyggelse bör vara anpassad till den öv-
riga bebyggelsen och landskapet kring sjön.

Hänsyn tas till kulturhistoriska lämningar i de fall det 
skulle bli aktuellt (område 2A).
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3. Lilla Strömmer, ögården
Förutsättningar
Allmänt
Vid Strömmesjöns (som ingår i sjösystemet vid Östen) 
östra strand, ca 3 km från Östervallskogs lanthandel/
skola och ca 1,5 mil från Töcksfors centrum. Marken 
ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Mestadels skogsmark, men också jordbruksmark intill 
gårdar och nyare bebyggelse, på relativt branta slutt-
ningar ner mot vattnet.
Längs med Strömmesjöns östra sida finns kultur-
lämningar i form av gårds-/bytomter från medeltid 
och nyare tid. En har status som fornlämning (RAÄ 
103:1). Lösfynd av flintyxor har också registrerats. 

naturmiljö
Området ligger vid Strömmesjöns östra strand där na-
turmiljön huvudsakligen utgörs av odlingsmark som 
hålls öppen genom bete eller slåtter men som inte od-
las. Miljöer som omfattas av generellt biotopskydd 
finns i området, till exempel öppna diken i jordbruks-
mark, åkerholmar och odlingsrösen. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via en infart österut vid Navarsviken, 
från vägen upp genom Östervallskog. Närmsta håll-
plats för kollektivtrafik finns i Töcksfors (förutom an-
ropsstyrd trafik mellan Östervallskog och Töcksfors/
Årjäng). Kommunalt va är inte utbyggt, gemensam-
hetsanläggning eller enskilt avlopp blir därför aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden i anslutning till 
befintlig bebyggelse bedöms kunna bidra till att stärka 
underlaget för service och näringar i Töcksfors, men 
också till att stärka underlaget för den service, skola 
och lanthandel, som finns i Östervallskog.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid 
Strömmesjön. En möjlighet till boende vid sjön skulle 
kunna öka förutsättningarna för ett fortsatt öppethål-
lande av markerna och bidra till att djur- och växtliv 
knutna till denna naturtyp kan bibehållas. 

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms inte påverkas på negativt sätt.

Landskapsbild
Kompletterande bebyggelse i anslutning till den be-
fintliga bedöms inte påverka landskapsbilden på något 
omfattande sätt.

Västra sidan

östra sidan

öSten

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

Godkända va-lösningar krävs.
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4. Gottersbyn
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på sjön Töcks östra strand, ca 5 km norr 
om Töcksfors centrum. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Jordbruksmark med åkermark på sluttningarna ned 
mot vattnet intill en äldre bybildning uppe på höjden. 
Några enstaka nya hus finns i norra delen av området 
längre ner vid vattnet, både permanenta bostäder och 
fritidshus. 

Vid Gottersbyn finns flera objekt som är upptagna i 
”Skog och historia”, bland annat har ett område av-
gränsats för en by-/gårdstomt. 

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark och åkermark i trä-
da. En ravinbildning med ett lövskogsomgärdat vat-
tendrag delar åkermarken i två områden.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast intill bostäderna och gårdarna.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via mindre grusväg från Töcksfors. Kol-
lektivtrafik finns närmast i Töcksfors centrum. Kom-
munalt va är inte utbyggt, enskild va-lösning behöver 
anordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Kompletterande enstaka bostadsbebyggelse alter-
nativt uthyrningsstugor, bedöms kunna bidra på ett 
positivt sätt till underlaget för näringar och service i 
Töcksfors.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Föreslagen användning av området bedöms inte med-
föra några stora konsekvenser för djur- och växtlivet 
vid Töck. Ravinmiljön inom området bör bevaras.

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms inte påverkas i nämnvärd ut-
sträckning.

Landskapsbild
Området kring vattnet är ett bebyggt jordbruksland-
skap. I äldre tider har man byggt på höjderna och 
brukat marken nere vid vattnet. Nytillkommen bebyg-
gelse i norra delen vid Tönnsudden är placerad nere 
vid vattnet. Ytterliggare bebyggelse i strandnära läge 
ansluter till den nya strukturen, men husen bör för 
landskapsbildens skull förhålla sig utformningsmäs-
sigt även till den äldre bebyggelsen på höjden, då de 
hamnar i gränszonen emellan.

töCK

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. En komplettering 
med fritidsboenden, till exempel uthyrningsstugor, be-
döms möjligt. 

Godkända va-lösningar krävs. 

Bäcken/ravinmiljön i områdets södra del bör bevaras.
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5. Hån
Förutsättningar
Allmänt
Ett område mellan Hånsfors och Öbyviken, ca 2-2,5 
km från Töcksfors centrum. Marken ägs privat. 

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark ovanför gamla E18, nuvarande väg 619 
och i omgivningarna av Hånsfors, strax ovanför det 
gamla kraftverket. Blandad, relativt tät bebyggelse 
kring tullstationen, men annars åkermark intill bo-
stadshus/gårdar. På ett parti med öppen åkermark mel-
lan kullarna vid gamla E18 (väg 619) finns en liten 
stugby. En grupp äldre hus finns på udden Edet som 
sluttar relativt brant ned mot vattnet. 
Strax nordväst om utredningsområdet har en större yta 
för en by-/gårdstomt avgränsats. Ytterligare två gårds-
tomter återfinns söder om gamla E18 (väg 619) och 
norr om väg 619 vid Vältan. 

naturmiljö
Landmiljön utgörs till stora delar av både brukad och 
icke brukad åkermark samt mindre partier obrukad 
blandskog mellan bebyggelse, vägar och sjöar eller 
uppväxt lövskog runt diken och vattendrag.
Kring Hånsfors bruk är miljön tydligt påverkad av 
dammanläggningen. Hånsfors är ett av reproduktions-
områdena för det bestånd av storöring som finns i 
Töck. Biotopvård har utförts på lek- och uppväxtom-
råden. 

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
i de delar som ligger vid bebyggelse/gårdar. En all-
män badplats med flytbrygga finns uppe vid det gamla 
kraftverket.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Hela området nås via gamla E18 och infarter därifrån. 
Närmsta hållplats för kollektivtrafiken finns i Töcks-
fors centrum, anropsstyrda turer går även till och från 
Hån. Kommunalt va är idag inte utbyggt, men områ-
det ligger relativt nära utbyggt nät.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Boenden och eventuellt verksamheter, i mindre hus-
grupperingar norr om gamla E18 samt komplettering-
ar med enstaka bostadshus på udden, bedöms lämpligt 
och kan bidra till ökat underlag för service i Töcksfors.  

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Områdets värden för djur- och växtliv är främst knut-
na till Hånsfors som reproduktionsmiljö för storöring. 
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka dessa värden.

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms påverkas i marginell utsträck-
ning. 

Landskapsbild
Området är bebyggt och marken sedan tidigare bru-
kad för olika ändamål, vilket gör landskapet mindre 
känsligt för ytterligare påverkan i form av boenden/
verksamheter.

töCK (HÅnSVIKen)

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Beroende på omfatt-
ning, bör utbyggnad i området föregås av detaljplan och 
möjligheten till kommunalt va (jämfört med gemensam-
hetsanläggning) bör utredas. Enstaka kompletteringar 
bedöms kunna hanteras med lovgivning. 

Godkända va-lösningar krävs.

Med hänsyn till läget nära både gamla och nya E18 är 
frågor kring buller något som behöver utredas närmare 
och ev. även risker avseende farligt gods-transporter. I 
delen söder om gamla E18 bör även geotekniska frågor 
studeras. 

Åtgärder som påverkar lek- och uppväxtområden för 
storöring ska inte medges.

Hänsyn tas till eventuella berörda kulturlämningar.
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6. Batteriåsen
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid sydöstra delen av sjön Töck, i anlut-
ning till Töcksfors centrum. Marken ägs till största del 
av Årjängs kommun, en mindre del ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark, delvis avverkad, på berg och hällar som 
bildar ett par platåer ned mot vattnet. Brant alldeles 
intill strandkanten. Gårdar med åkermark på kullar i 
södra delen.
Utredningsområdets norra del berör kulturmiljöpro-
grammet ’Ditt Värmland’ - Töcksfors. Här ligger 
bebyggelsemiljöer med bland annat kyrka och kyr-
kogård med medeltida ursprung och bruksherrgård. I 
söder återfinns ett eventuellt läge för en by/gårdstomt 
enligt ”Skog&Historia”.

naturmiljö
Naturmiljön består av skogsmark som till större delen 
är avverkad. Närmast E18 är dock skogen kvar och ut-
görs där av brukningspräglad likåldrig granskog med 
mossdominerat fältskikt. Ett mindre skifte i områdets 
södra del utgörs av ung, mycket tät granskog som an-
sluter till åkermark. I artportalen finns inga observa-
tioner av rödlistade eller skyddade arter registrerade.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt. Fri-
luftslivet är troligtvis begränsat i området idag, då 
upplevelsevärdet i den avverkade delen av skogen är 
relativt lågt och den bergiga terrängen gör det relativt 
svårt att röra sig i området vid strandkanten. De delar 
av skogen som ännu inte avverkats är strövvänliga och 
skulle kunna ha betydelse för tätortsnära rekreation 
som hundpromenader, bärplockning och liknande.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger i anslutning till Töcksfors centrum. 
Det är möjligt att ansluta området till kommunalt va.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Nya bostäder i området bedöms kunna förbättra under-
laget för olika typer av service och näringsverksamhe-
ter i Töcksfors. Det lämpar sig väl för utbyggnad då 
det ligger i anslutning till redan utbyggd infrastruktur 
med vägar och kommunalt va. 

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Ett ianspråktagande av området bedöms inte medfö-
ra några stora konsekvenser för det djur- och växtliv 
som finns i området. Ersättningsmiljöer finns i hög ut-
sträckning.

- friluftsliv
Påverkan på friluftslivet och upplevelsen för båtburna 
bedöms bli liten då området ligger i anslutning till re-
dan exploaterad mark. Från land kan den allmänna åt-
komsten till stranden och vattnet förbättras i samband 
med en exploatering. Ett mera aktivt båtliv på sjön kan 
förväntas. 

Landskapsbild
Området ligger i anslutning till Töcksfors centrum. 
Det gör landskapsbilden mindre känslig för tillkom-
mande bebyggelse. Marken intill är bebyggd och från 
stranden resp. vattnet sett syns bland annat hembygds-
gården tillsammans med ett av Töcksfors shopping-
center. 

töCK (ärtetjärnSVIKen)

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. Området bedöms lämpligt 
för bostadsbebyggelse. 

Utbyggnad ska föregås av detaljplan och i detaljpla-
neskedet bör behovet av närströvområden och allmän 
tillgänglighet till mark och strand studeras närmre. En 
naturvärdesbedömning bör också göras.

I norra delen av området behöver bullerpåverkan från 
E18 utredas och eventuellt även riskfrågor vad gäller 
transporter med farligt gods. 

Kulturmiljön i Töcksfors samhälle bedöms inte påverkas 
negativt av en utbyggnad i området.
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7. Sandvikens camping, töcksfors
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid norra delen av Foxen, i anslutning till 
Töcksfors centrum och gästhamnen. Marken ägs pri-
vat.

Landskap, kulturmiljö
Campingen med uthyrningsstugor ligger på en be-
byggd kulle, med en obebyggd gräsyta/hage intill 
Sveavägen nedanför. En smideslämning återfinns i 
områdets norra del enligt ”Skog och historia”.

naturmiljö
Områdets grönytor är av anläggningskaraktär med 
gräsmattor och terrasseringar i sluttningen ner mot 
Foxen. Vattenstranden domineras av en småbåtshamn.

Friluftsliv
Verksamheten är friluftslivsorienterad, med camping, 
campingstugor och uthyrning av kanoter i anlutning 
till badplatsen och gästhamnen.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger i anslutning till Töcksfors centrum 
med utbyggt kommunalt va.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
En utökning av den befintliga verksamheten med 
övernattningsmöjligheter och kanotuthyrning bedöms 
kunna bidra på ett positivt sätt till sysselsättningen och 
till andra näringsverksamheter i Töcksfors/Årjäng.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av campingen inom det föreslagna LIS-
området bedöms inte påverka förutsättningarna för 
djur- och växtliv ytterligare.

- friluftsliv
En utökning av verksamheten bedöms kunna påverka 
förhållandena för friluftslivet i positiv riktning.

Landskapsbild
Campingen ligger i anslutning till Töcksfors centrum, 
vid gästhamnen och intill redan bebyggd mark. Stugor 
och campingområde är redan etablerat vilket gör land-
skapsbilden mindre känslig för tillkommande verk-
samhets- och stugbebyggelse.

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

En utökning av campingområdet och verksamheten be-
döms möjlig. Beroende på omfattning, kan detaljplane-
ring i området komma att bli aktuellt i framtiden.
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8. Knutsbol
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra sidan av sjön Foxen, ca 3 km syd-
ost om Töcksfors centrum. Marken är privatägd.

Landskap. kulturmiljö
Bergigt skogslandskap som sluttar relativt brant ned 
mot vattnet. Ned mot vatten och på udden är skogen 
delvis avverkad/starkt utglesad. I sänkan mellan ud-
den och den västra höjdryggen finns ett parti med 
åkermark kring befintlig gårdsbebyggelse. Ett par små 
fritidshus finns också i området. 
Flera kulturlämningar finns i utredningsområdet, bl.a. 
en torplämning med husgrundsrester, odlingsrösen 
och läge för en kolningsbotten. En stensättningslik-
nande lämning med oklar tidsbestämning är registre-
rad i områdets nordöstra del. 

naturmiljö
Till större delen avverkat skogsområde som sluttar 
ned mot Foxen. Blockrik terräng med förekomst av 
jättekast. Strandlinjen varierad med utstickande uddar.
Kvarnbäcken rinner genom våtmark i sänka mel-
lan det avverkade området och ett hittills ej avverkat 
skogsområde. Sänkan utgörs av en våtmark närmast 
sjön. Längre upp från strandlinjen troligen gammal 
åkermark. Våtmarken är naturvårdsintressant med 
björkdominerad gles sumpskog, död ved.
Hällmarkstallskog. Sand- och klippstrand. Varierad 
strandlinje med utstickande uddar av stort värde för 
friluftslivet. Odlingsmark i träda. Gårdsmiljö.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, men fram-
komligheten är begränsad på grund av höjdskillna-
derna. Allra längst ut på udden finns en liten grillplats 
som sannolikt nyttjas regelbundet av kanotister.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området kan nås via någon av infartsvägarna från E18 
mot Dusserud, eller via mindre vägar från Töcksfors 
centrum. Kommunalt va finns inte idag, men utbygg-
nad planeras vid Hajom strax öster om området och 

det skulle ev. finnas möjlighet att koppla på området 
dit. Vid en utbyggnad med fler än enstaka hus blir an-
nars gemensamhetsanläggning aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Nya bostäder i området bedöms kunna förbättra under-
laget för olika typer av service och näringsverksamhe-
ter i Töcksfors. Området ligger fördelaktigt  i närom-
rådet till planerad va-utbyggnad och på ett relativt kort 
avstånd (cykelavstånd) till Töcksfors centrum.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
I samband med en detaljplaneläggning bör en natur-
värdesbedömning göras för att finna miljöer som är 
viktiga för djur- och växtlivet utifrån behov av för-
yngrings- och övervintringsmiljöer samt spridnings-
möjligheter.
Särskild hänsyn måste tas till den varierade strandlin-
jen som bedöms ha höga värden för djur- och växtli-
vet. Den del som är påverkad av övergången mellan 
land- och vattenstrand bör lämnas orörd. 

- friluftsliv
Från vattnet sett blir det en skillnad i upplevelsevärde, 
i och med att ett tidigare obebyggt område bebyggs 
och upplevs privat. Viss bebyggelse, enstaka hus/går-
dar, finns dock sedan tidigare på andra sidan viken. 
Från land sett kan stranden i och med en exploatering 
bli mer tillgänglig och friluftsaktiviteterna kring stran-
den ökar sannolikt jämfört med idag.

Landskapsbild
Landskapet bedöms påverkas ställvis, i de delar där 
tomter och hus uppförs. Skogen är  i stora delar redan 
avverkad/starkt utglesad, så i de partierna påverkas 
landskapet i mindre grad av en exploatering. 

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. En utbyggnad med fler än 4 
hus ska föregås av detaljplan, samt va-utredning kring 
möjligheterna till kommunalt avlopp. Godkända va-lös-
ningar krävs.

Udden är viktig som rekreationsplats både för kanotister 
och nya boende och bör hållas fortsatt tillgänglig. Den 
bör  också ges ett hänsynsavstånd.

Naturvärdesbedömning behöver göras i samband med 
planläggning.

I samband med detaljplaneringen är det också en fördel 
om möjligheterna att kunna cykla eller gå in till Töcks-
fors studeras.
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9. näset, Västra Fågelvik
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Foxens västra strand, i Västra Fågelvik 
ca 7,5 km söder om Töcksfors centrum. Marken ägs 
privat.

Landskap, kulturmiljö
Halvön är bebyggd med 5-6 bostadshus sedan tidigare. 
Ön är bergig, marken sluttar brant ned mot vattnet och 
den är bevuxen med mestadels ung skog och sly. På 
motsatta stränderna är både västra och östra sidorna 
bebyggda, i väster ligger själva byn och på andra sidan 
bron i öster ligger en fiskodling och ett antal bostad-/
fritidhus. 
Området kring Västra Fågelviks kyrka finns redovisat 
i kulturmiljöprogrammet ’Ditt Värmland’. Kyrkan lig-
ger intill vattnet och fungerar som landmärke, främst 
för båtburna på Västra Silen. Rester från hamnan-
läggningar samt en såg återfinns ute på halvön enligt 
”Skog och historia”.

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark. I områdets norra 
delar är denna relativt nyligen är föryngrad och domi-
neras av ung lövskog, medan skogen är intakt i områ-
dets södra delar.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, men nyttjas 
sannolikt inte särskilt ofta då det är relativt litet och 
brant och ligger i anslutning till befintlig bostadsbe-
byggelse. Vattnen kring halvön nyttjas mycket av båt-
folk i området.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via Fågelviksvägen och infarten vid 
Stommen. Anropsstyrd kollektivtrafik finns från Väs-
tra Fågelvik, men för tätare turer finns närmsta håll-
plats i Töcksfors centrum. Kommunalt va är inte ut-
byggt, enskild/gemensam va-lösning blir aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Området har ett attraktivt läge och bedöms vara lämp-
ligt för komplettering med enstaka permanenta boen-
den. Fler boende kan främja underlaget främst för sko-
lan/förskolan som finns i Västra Fågelvik (Stommens 
skola) samt bidra till serviceunderlaget i Töcksfors.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
medföra några stora konsekvenser för djur- och växt-
livet vid Foxen. En naturvärdesbedömning bör föregå 
bebyggelse med mer än enstaka hus.

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt av en kom-
plettering i området.

Landskapsbild, kulturmiljö
Komplettering med enstaka hus på den norra sidan av 
halvön bedöms inte påverka landskapsbilden i större 
utsträckning. Enstaka hus vid de befintliga även på 
den östra sidan bedöms inte påverka landskapet i 
nämnvärd omfattning.
Kulturmiljön kring Västra Fågelviks kyrka bedöms 
inte påverkas negativt av en utbyggnad i området. 
Kyrkomiljön och LIS-området är upplevelsemässigt 
åtskilda, även rent geografiskt (LIS-området placerat 
i sluttning ca 600 m norrut, kyrkomiljön på udden sö-
derut) och de har ingen visuell koppling sinsemellan.

Stommens skolaUtsikt från näset

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Komplettering med 
enstaka boenden i anslutning till de befintliga bedöms 
lämpligt. Godkända va-lösningar krävs.

Radonsäker grundläggning krävs, då området enligt 
kommunens översikt ligger i marker med förhöjd risk för 
markradon. 

Kulturmiljön kring Västra Fågelviks kyrka bedöms inte 
påverkas negativt av en utbyggnad i området.
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10. Bruntorp
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Foxens västra strand, ca 3,5 km söder 
om V:a Fågelvik. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Enstaka gårdsbebyggelse vid åkermarker som kantas 
av skog. Skogsmarken, som är delvis avverkad, sluttar 
ned mot vattnet och det bergiga partiet närmast strand-
kanten är brant. Ett par nyare bostadshus finns också i 
området, som ligger på relativt glest avstånd. 

naturmiljö
Barrskog till stora delar avverkad. Omväxlande häll-
markstallskog och granskog. Inslag av björkdominerad 
lövsumpskog. Enstaka stående döda träd. Klippstrand 
som sluttar brant ner mot sjön. Inga observationer av 
rödlistade arter finns registrerade i artportalen. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, utom 
närmast befintliga bostadshus och gård.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via Fågelviksvägen. Anropsstyrd kollek-
tivtrafik finns till och från Väng, men för tätare turer 
finns närmsta hållplats i Töcksfors centrum. Kommu-
nalt va finns inte utbyggt, enskild / gemensam anlägg-
ning blir aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka permanenta boenden al-
ternativt fritidshus kan bidra till serviceunderlaget i 
Töcksfors. Permanenta boenden kan dessutom främja 
underlaget för skolan/förskolan som finns i Västra Få-
gelvik (Stommens skola).

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms inte påverka förutsättningarna för djur- och växt-
liv vid Foxen. Den brantare klippstranden bör värnas 
genom att den fria passagen görs tillräckligt bred.

- friluftsliv
Stränderna är idag relativt svåra att nå och ytterligare 
bebyggelse i området bedöms på så sätt påverka fri-
luftslivet i liten utsträckning. däremot är en viss på-
verkan på upplevelsevärdet för båtburna möjlig och 
hur en ny bebyggelse utformas samt behandlingen av 
naturmarken är betydelsefull.

Landskapsbild
Landskapet påverkas ställvis då träd fälls för tomter 
och utsikt. Delar av skogen har redan avverkats och 
påverkan blir där mindre kännbar. Stränderna i övrigt 
och på motsatta sidan vattnet upplevs relativt opåver-
kade idag, något enstaka båtskjul finns sedan tidigare. 
Som landmärken på håll syns dock bron vid  Stommen 
och kyrkan i Västra Fågelvik. 

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

Fler än 4 hus ska föregås av detaljplan. Godkända va-
lösningar krävs.

Närmast vattnet bör naturmark sparas. Bebyggelsens 
utformning bör ges extra omsorg och anpassas land-
skapet och naturen i färg och materialval.
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11. Båtstad
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på Foxens östra sida, ca 1 mil söder om 
Holmedal och 2 mil sydöst om Töcksfors centrum. 
Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsområde intill ett mindre antal befintliga uthyr-
ningsstugor för sportfiske och semestrande.  Främst 
tallskog på berg, som sluttar brant ned mot vattnet.

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark på två bergkullar 
mellan Foxen och Stocketjärnen. Skogen består hu-
vudsakligen av gles tallskog. I de branta sluttningarna 
mot sjöarna ett ökande inslag av löv och gran. Blå-
bärsris dominerar fältskiktet med undantag från på 
den nordöstra bergssidan där renlavar och fönsterlavar 
dominerar. Naturmiljön är påverkad av en kraftled-
ningsgata och en större lagerlokal. Inga observationer 
av rödlistade arter är registrerade i artportalen, men 
söder om området ligger en nyckelbiotop på Stock-
etjärnens västra strand.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, utom 
närmast befintliga uthyrningsstugor/hus. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via en infart från E18 vid Holmedal och 
fortsatt väg söderut. Kollektivtrafikhållplats finns 
närmast vid E18/Holmedal. Kommunalt va är inte ut-
byggt, förutsättningarna för va i området är svåra med 
mycket berg. En kraftledning (20 kV) passerar områ-
det.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Kompletterande bebyggelse i form av uthyrnings-
stugor/fritidshus kan bidra positivt till näringarna i 
Töcksfors och även till Lennartsfors som är närmast 
vattenvägen för t.ex. kanotister, sportfiskare och andra 
båtburna.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid 
Foxen och Stocketjärnet. Vissa partier är intressantare 
ut naturvårdssynpunkt, främst branter med en större 
trädslags- och åldersvariation. Dessa branter bör inte 
omfattas av LIS-området.

- friluftsliv
Friluftslivet påverkas sannolikt i mycket liten ut-
sträckning. Ytterligare uthyrningsstugor ökar möjlig-
heten för turism och friluftslivsbetonade aktiviteter i 
området.

Landskapsbild
Norra delen av området ligger uppe på höjden och är 
väl synligt, men landskapet är påverkat av de befint-
liga husen sedan tidigare. Kompletterande bebyggelse 
med enstaka fritidshus/stugor i anslutning till den tidi-
gare och i södra delen bedöms påverka landskapsbil-
den i mindre utsträckning.

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. En utökning av verksamhe-
ten med uthyrningsstugor i området bedöms möjlig.

Godkända va-lösningar krävs. 

Radonsäker grundläggning krävs, då det kan vara för-
höjd risk för markradon enligt kommunens översikt.

Bebyggelse bör inte tillåtas för nära kraftledningen, El-
säkerhetsverket rekommenderar ett säkerhetsavstånd 
på 5 meter. 
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12. Västra Viker
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på ett långsmalt näs vid Foxens östra 
strand, ca 1,5 mil söder om Holmedal och 2,2 mil syd-
öst om Töcksfors centrum. Avståndet till Lennartsfors 
är ca 7 km sjövägen. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark, intill ’vildmarkscamp’ med ett par uthyr-
ningsstugor för sportfiske, kanoting och vildmarksse-
mester.  Främst granskog, som i vissa delar är kuperad 
och brant och i andra svagt sluttande med klipphällar 
ned mot vattnet. En del befintlig bebyggelse och åker-
mark finns på andra sidan Gårviken, vilket gör att om-
rådet inte upplevs lika avlägset placerat från sjövägen 
sett som från land. 

naturmiljö
Området utgörs av skogsmark som huvudsakligen ut-
görs av gallrad gran- och tallskog. En mindre våtmark 
ligger i områdets södra del. Partier av ogallrad mer 
svårgenomtränglig skog finns där lövinslaget är be-
tydligt högre. En mindre kraftledningsgata går genom 
området.
Inga observationer av rödlistade arter finns registre-
rade i artportalen.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom pre-
cis intill uthyrningsstugorna. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås med bil via en infart från E18 vid Hol-
medal och fortsatt väg söderut. Kollektivtrafikhåll-
plats finns närmast vid E18/Holmedal. Kommunalt va 
är inte utbyggt, gemensamhetsanläggning blir aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Utveckling av den befintliga verksamheten med ut-
hyrningsstugor för sportfiske, kanoting, rekreation 
och allmänt friluftsliv kan bidra positivt till näring-
arna i Töcksfors men också till Lennartsfors som är 
närmast vattenvägen för båtburna.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av pågående verksamhet där etablering-
ar främst sker centralt i området bedöms inte påverka 
djur- och växtliv så att strandskyddets syften inte kan 
uppnås. Området är redan idag påverkat genom gall-
ring, siktröjning och strövstigar. 

- friluftsliv
Verksamheten är friluftslivsorienterad och en utbygg-
nad kan stärka områdets värde för turism och frilufts-
livsinriktade aktiviteter.

Landskapsbild
Befintlig bebyggelse och åkermark finns på andra si-
dan sundet. Verksamheten/stugorna i området syns 
inte från vattnet, utan närmast stranden finns skogs-
mark, grillplats och bryggor. Om verksamheten utö-
kas är den nytillkomna bebyggelsens placering och 
utformning betydelsefull, men upplevelsen av land-
skapet från vattnet sett förändras mest i det fall skog 
tas ned i området närmast stranden.

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. En utökning av verk-
samheten med uthyrningsstugor, bryggor och rastplat-
ser i området bedöms möjlig utan att påverka strand-
skyddets syften på negativt sätt.  

Va-utredning och godkända lösningar krävs. Fler än 4 
hus bör föregås av detaljplan. 

Bebyggelsen bör få en utformning och placering anpas-
sad till landskapet och skogsmarken intill bör bevaras 
så långt som möjligt.
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13. Hän
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid sydvästra stranden av Stora Le, strax 
intill Hätjärnet, ca 8 km söder om Holmedal och 1,5 
mil sydväst om Töcksfors centrum. Marken är priva-
tägd.

Landskap, kulturmiljö
Bergig mark, delvis med skog, uppe på höjden som 
sluttar relativt brant ned mot vattnet. Skogen är till 
stor del avverkad. Enstaka fritidshus och gård. 

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark, huvudsakligen väl 
gallrad mogen gran- och tallskog. Skogen är avver-
kad i områdets nordöstra del. Lövuppslaget är stort på 
hygget. Litet inslag av äldre lövträd. Inga observatio-
ner av rödlistade arter finns registrerade i artportalen.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, utom när-
mast intill fritidshusen. Framkomligheten är begrän-
sad på grund av höjdskillnaderna. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Med bil nås området via en infart från E18 vid Hol-
medal och fortsatt väg söderut. Kollektivtrafikhåll-
plats finns närmast vid E18/Holmedal. Kommunalt va 
är inte utbyggt, enskilt avlopp/gemensamhetsanlägg-
ning behöver anordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Kompletterande boenden alternativt uthyrningsstu-
gor kan bidra positivt till näringarna i Töcksfors. Men 
även i Lennartsfors som är närmast vattenvägen, för 
t.ex. kanotister, sportfiskare och andra båtburna.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Ett ianspråktagande av området bedöms inte påverka 
förutsättningarna för djur- och växtlivet vid Stora Le.

- friluftsliv
Ytterligare bebyggelse i området bedöms påverka fri-
luftslivet i mycket liten utsträckning.

Landskapsbild
Landskapet påverkas i mindre grad då skogen är av-
verkad. I anslutning till befintliga fritidshus är marken 
ianspråktagen och nytillkommen bebyggelse påverkar 
landskapet i mindre utsträckning.

FoXen/StorA Le

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Området bedöms 
kunna bebyggas med fritidshus/bostäder.

Fler än 4 hus bör föregås av detaljplanering och va-
utredning. Godkända lösningar krävs. Även infarten till 
området bör i det fall flera hus blir aktuella, ses över 
närmre.



503

Sundet

Näsudden

Vadnäset

Långudden

Björnudden

Äng-

viken

viken

viken

Notbod-

Grådals-

Hätjärnet

Lerdalsviken

´
0 10050 m

Riksintresse för friluftslivet,
MB kap 3 §6V

VVVV VVV

13. FOXEN/STORA LE - HÄN

LIS-område

ââ
ââ
ââ ââ ââ ââ ââ ââââ

ââââââââââ Utredningsområde

Riksintresse turism och rörligt 
friluftsliv, MB kap 4 §2

Riksintresse naturvård,
MB kap 3 §6

Värdefullt vatten

Kulturlämning med 
kulturhistoriskt värde

!(

Utökat strandskydd

Strandskyddslinje 100 m

Årjäng

Töcksfors

Lennarts-
fors

E18



50 | LIS - Landsbyggdsutveckling i strandnära områden, Årjängs kommun

14. elovsbyns camping
Förutsättningar
Allmänt
Ett område i anslutning till Lennartsfors vid Foxens 
västra strand. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Åkermark kring en äldre gård vid vattnet. På västra 
sidan vägen norrut, ligger en stugby/camping mellan 
vattnet och skogen. 
Utredningsområdet ligger i utkanten av Lennartsfors 
och bruksmiljön i Lennartsfors som helhet, med slus-
sen, kanalen och bruket, finns med i kulturmiljöpro-
grammet ’Ditt Värmland’. 

naturmiljö
Naturmiljön i den del som idag inte utnyttjas för cam-
ping består av gammal åkermark som hålls öppen men 
inte brukas, samt en udde med ett glesare trädskikt. 

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger i anslutning till Lennartsfors, på en in-
fartsväg från samhället. Kommunalt va finns inte idag, 
men möjlighet till utbyggnad finns. Anropsstyrd kol-
lektivtrafik finns mellan Lennartsfors och Årjäng.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
En utökning av den befintliga verksamheten med kan 
bidra på ett positivt sätt till andra verksamheter i Len-
nartsfors.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av campingen enligt förslaget att ut-
nyttja grönytan för tillfälliga campinggäster bedöms 
inte påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid 
Foxen. 

- friluftsliv
En utökning av verksamheten bedöms kunna påverka 
friluftslivets förhållanden i positivt.

Landskapsbild, kulturmiljö
Campingområdet är redan etablerat vilket gör land-
skapsbilden mindre känslig för tillkommande verk-
samhetsutökning. Området ligger i utkanten av Len-
nartsfors och är inte en del av den äldre bruksmiljön.

Lanthandel, bensintapp 
och butik i Lennartsfors

Mot Elofsbyns camping

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. En utökning av camping-
området och verksamheten bedöms möjlig. Beroende 
på omfattning, kan detaljplanering i området komma att 
bli aktuellt i framtiden.

Möjligheten till kommunalt avlopp bör utredas.

Godkända va-lösningar krävs.
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15. manhem
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra sidan Foxen, i norra delen av Len-
nartsfors  cirka 700 m från den f.d. skolan och gäst-
hamnen. Marken ägs till största del av Årjängs kom-
mun, en mindre del privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark kring Slackerudsviken norr om ett område 
med nytillkommen bebyggelse. Vid viken finns ett par 
fritidshus sedan tidigare tillsammans med ett äldre 
torp. Marken sluttar svagt ned mot vattnet och mitt på 
den udde som går ut i vattnet ligger ett kärr. 
Inom utredningsområdet återfinns tre fornlämningar 
i form av boplatser (RAÄ 89:1. 33:1 och 130:1), En 
hamnanläggning är utpekad i Skog och historia. 

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark bestående av barr-
skog som omväxlande domineras av tall respektive 
gran. Närmast befintlig villabebyggelse utgörs skogs-
marken av brukad likåldrig granskog medan den norr-
över får en mer varierad sammansättning. Här finns 
också inslag av våtmarker och lövskog. Genom hela 
området går en skogsbilväg. Stranden består av klip-
por och hällar. Enlångsträckt vik delar områdets två 
delar. Längst in i denna vik ligger ett torp som omges 
av öppen mark.
På udden ligger en större våtmark centralt i området. 
Våtmarken omges av blandskog som i större utsträck-
ning är olikåldrig. En mindre ö utanför området tycks 
utgöra häckningsplats för en måskoloni.
Forstjärnets nedre delar (Foxen) utgör reproduktions-
område för storöring. Storlom finns i sjön.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom pre-
cis intill fritidshusen. Genom skogsbilvägen är områ-
det lätt att nå.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger i anslutning till Lennartsfors, med ut-
byggda vägar och kommunalt va-nät. Belastningen på 
de befintliga va-anläggningarna i Lennartsfors, främst 
avloppsanläggningarna, är dock hög och kapaciteten 
behöver säkerställas vid en ev. utbyggnad/anslutning.  
Kollektivtrafiken kan förbättras, idag finns endast an-
ropsstyrd trafik mellan Lennartsfors och Årjäng.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Ett område med bostäder i ett attraktivt läge, både som 
permanent- och/eller fritidsboenden, bedöms kunna 
bidra positivt till underlaget för service och näringar 
i Lennartsfors.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Förutsättningarna för djur- och växtliv vid ett ian-
språktagande av det södra delområdet bedöms kunna 
bibehållas. Ersättningsmiljöer finns på nära håll. Det 
norra delområdet har högre kvaliteter och bör bibehål-
las utan lättnader i strandskyddet.

- friluftsliv
Udden i norra delen bildar tillsammans med Byxhol-
men och Västanholmen entré till Lennartsfors sam-
hälle för kanotister och andra från vattenvägen sett. 
Slackerudsviken är en naturlig hamn (här finns också 
lämningar av en äldre hamn) och den bör vara fortsatt 
allmänt tillgänglig för att inte påverka friluftslivet ne-
gativt.

Landskapsbild
Söder om Slackerudsviken är stränderna bebyggda 
och här bedöms landskapets påverkan inte bli särskilt 
kännbar av ytterligare bebyggelse. Från kraftledning-
en vid Byxholmen och norröver, är landskapsrummet 
från vattnet sett mera storslaget och orört. 

FoXen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

Nya boenden i området bör föregås av detaljplanering 
bl.a. för att säkerställa godkända va-lösningar / möjlig-
heten till kommunalt va. I samband med detaljplane-
ringen bör en naturvärdesbedömning göras av området. 
Hänsyn ska även tas till forn- och kulturlämning.

Radonsäker grundläggning krävs, då det kan vara för-
höjd risk för markradon enligt kommunens översikt.
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16. norra Viker 
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid norra delen av Lelång, ca 1 km öster 
om Lennartsfors. Marken ägs privat. 

Landskap, kulturmiljö
Bebyggelse och åkermark nedanför blandskog på en 
bergsrygg. Stranden är skild från bebyggelsen/åker-
marken genom en grusväg. Bebyggelsen består av 
både äldre och relativt nybyggda bostads- och fritids-
hus. 

naturmiljö
Området hyser inga utpekade naturvärden. Skogen är 
präglad av skogsbruk och närmast bebyggelsen består 
den av uppväxande ung lövskog efter föryngring. 
Åkermarken brukas inte men hålls öppen. Det före-
kommer diken och vattendrag i åkermarken som om-
fattas av det generella biotopskyddet.
Mellan vägen och sjön är naturmarken mer opåverkad 
och utgörs av blandskog med inslag av bland annat 
grov asp. 
Strandlinjen karaktäriseras av klippor och huvudsakli-
gen öppna vattenytor. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen. En del av strand-
området i nordvästra delen är ianspråktaget kring be-
fintligt bostadshus. Enstaka privata båtbryggor före-
kommer.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger strax utanför Lennartsfors, vid infarts-
väg mot Gustavsfors. Kommunalt va är inte utbyggt. 
Kollektivtrafik finns, men endast anropsstyrd trafik, 
mellan Lennartsfors och Årjäng.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Området har ett attraktivt läge och en kompletterande 
bebyggelse med bostäder bedöms kunna bidra på ett 
positivt sätt  till servicemöjligheter i Lennartsfors.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Förutsättningarna för djur- och växtliv vid Lelång 
bedöms kunna bibehållas vid ett ianspråktagande av 
marken öster om vägen. Området avgränsas söderut 
mot en mer oexploaterad del av Lelångs stränder. 

- friluftsliv
Strandområdet är allmänt tillgängligt, då vägen till 
största del skiljer det från bostadsbebyggelsen. Bebyg-
gelse öster om vägen bedöms inte påverka tillgången 
till strandområdet negativt.

Landskapsbild
Kompletterande bebyggelse i anslutning till den redan 
befintliga bedöms inte påverka landskapsbilden i nå-
gon större omfattning.

LeLÅnG

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. Kompletterande bostads-
bebyggelse i anslutning till befintlig bedöms lämpligt.

Utredning angående kommunalt va föreslås. Godkända 
va-lösningar krävs.
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17. ekenäs
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på västra stranden av Lelång, ca 1 km från 
Gustavsfors. Marken ägs privat. Ett arbete med plan-
läggning för fritidshusbebyggelse pågår och inleddes 
med ett planprogram i februari 2014.

Landskap
Området består till större delen av bergig skogsmark 
som sluttar ned mot vattnet, relativt brant i vissa delar. 
I norra delen finns öppna markpartier som sannolikt 
brukats som åkermark längre tillbaka. Det löper också 
ut ett par uddar och några vikar återfinns med mindre 
sandstränder och stenhällar närmast stranden. 

Kulturmiljö
I områdets södra del återfinns enligt FMIS en boplats-
lämning (RAÄ 130:1) samt en stenkammargrav i form 
av en hällkista (RAÄ 12:1). 
I samband med en arkeologisk utredning under 2014 
har ytterligare lämningar hittats varav fyra bedöms 
utgöra fornlämningar.1) Dessa utgörs av ett röse, ett 
gränmärke, en boplats och en lägenhetsbebyggelse. 
Övriga lämningar bedöms vara ”övriga kulturhisto-
riska lämningar”och är till övervägande del sprungna 
från äldre tiders markanvändning då marken brukades 
som odlingsmark.

naturmiljö
Som ett led i den pågående planläggningsprocessen 
har en naturinventering genomförts under 2014.2) En 
fågelinventering pågår.

Det inventerade området utgörs av kuperad skogs-
mark. Skogsmarken utgörs huvudsakligen av likåld-
rig, enskiktad, produktionsskog av tall och gran, med 
lågt naturvärde. Det finns dock mindre partier med 
naturskogskvaliteter, särskilt i sänkor i terrängen och 
längs sjöstranden. Strandlinjen är varierad med uddar 
och vikar. Uddarna löper ut i vattnet med klipphällar. 
Enstaka grövre tallar växer där. I vikarna bildas sand-
stränder.
De högsta naturvärden i området är knutna till sjön 
Lelång och dess strandområden. Två akut hotade arter, 
ål och flodkräfta, finns i Lelång. Lelång är dock en 
stor sjö, 5500 ha, och ingen av de akut hotade arterna 
bedöms ha något kärnområde i nära anslutning till pla-
nområdet. 
Tjäder och spillkråka som omfattas av bilaga 1 i fågel-
direktivet har observerats i området. Revlummer som 
är fridlyst mot uppgrävning och insamling förekom-
mer i området.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt. Ett iord-
ningsställt vindskydd med grillplats finns vid den söd-
ra viken. Stranden med stenhällar i norra delen nyttjas 
som badplats av närboende.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via en grusad infartsväg cirka 0,5 - 1 km 
in från väg 172. Gustavsfors angörs av bussar i linje-
trafik mellan Årjäng och Bengtsfors. Kommunalt va-
nät finns utbyggt i Gustavsfors, tillhörande Bengtsfors 
kommun.

LeLÅnG

1) Arkeologisk utredning, 2014 utförd av Kulturlandskapet, Fjällbacka.
2) naturvärdesinventering för planprogram för ekenäs 1:168, 2014 utförd 
av naturvisaren.
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Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Bostadsbebyggelse, både permanenta bostäder och 
fritidshus, bedöms lämpligt i området. De olika for-
merna av boende kan gynna sysselsättningen och 
underlaget för den service och det näringsutbud som 
finns i Gustavsfors idag, i form av restaurang/café, 
lanthandel m.m. 

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Stor hänsyn måste tas till strandlinjen och bebyggel-
sen bör hållas till den sammanhängande skogsmarken 
innanför det område som påverkas sjömiljön. Inom 
LIS-området ligger tre naturvärdesobjekt. En sprick-
dal med tät blandskog och ett öppet dike bedöms ha 
vissa naturvärden (klass 4) och en aspdunge bedöms 
ha betydande naturvärden (klass 3). LIS-området har 
med hänsyn till förekommande naturvärden begrän-
sats mot udden söderut och vattenvägen österut. 
Vid en utveckling av området ska dokumenterade na-
turvärden inom LIS-området undantas från exploate-
ring. Området bör vidare planeras så att flera gröna 
korridorer mot sjön upprätthålls inom bebyggelseom-
rådet.

- friluftsliv
Nere vid den södra viken har vindskydd och grillplats 
iordningställs för kanotister och båtfolk i området. 
Denna del av området bör därför inte omfattas av LIS. 
I norra delen finns klipphällar som närboende i Gus-
tavsfors nyttjar som badplats. De delar av området 
som nyttjas allmänt idag bör bevaras och tillgänglig-

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas om det görs med höga krav 
på hänsyn till förekommande värden för djur och växt-
liv. Både fritids- och permanenta boenden i området be-
döms möjligt. 

En utbyggnad ska föregås av detaljplan och va-utred-
ning. Anslutning till kommunalt avlopp i Gustavsfors fö-
reslås. Med hänsyn till landskapsbilden bör bebyggel-
sen ordnas gruppvis med naturmark sparad emellan. 

Möjlighet att gå längs stranden är en kvalité för hela 
området. Därför bör gränser mellan privat mark resp. 
allmänt tillgänglig mark göras tydlig. Badplatsen i västra 
delen, udden och stranden i södra delen ska hållas fort-
satt allmänt tillgängliga. 

Fornlämningar har särskilt lagskydd enligt kulturmiljöla-
gen, hänsyn behöver tas till dessa.

Vattenanläggningar som innebär vattenverksamhet fö-
regås av prövning enligt miljöbalkens 11 kap.

hållas. Det är också betydelsefullt att gränsen mellan 
privat mark resp. allmänt tillgänglig mark tydliggörs. 
Genom anläggande av vägar och gångstigar i områ-
det kan strandområdena komma att bli lättare att nå 
än idag.

Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas ställvis, där skog ersätts 
av tomter. Beroende på hur mycket av skogsmarken 
kring bebyggelsegrupperingarna som sparas, påverkas 
landskapet i större eller mindre omfattning. Hänsyn 
tas till ett särskilt värdefullt landskapsparti i söder ge-
nom att LIS-området begränsas åt det hållet.
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18. Hög, Karlanda
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Högstjärnets sydvästra strand, ca 4 km 
från Hämnäs och 1,5 mil nordöst om Töcksfors cen-
trum. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Anläggning/camp med inriktning på westernridning 
vid gård med stall. Relativt brant och bergig skogs-
mark ned mot vattnet, öppen gräsyta ned från gården. 

naturmiljö
Lövskog i brant bergssluttning. Inga observationer av 
rödlistade arter finns registrerade i artportalen.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast intill bostadshuset/gården.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via en infart från E18 mot Hämnäs och 
sedan fortsatt norrut längs en mindre grusväg. Kol-
lektivtrafik finns närmast ute vid E18, alternativt i 
Töcksforscentrum/Årjäng. Anropsstyrd trafik går 
även mellan Hämnäs och Töcksfors. Kommunalt va 
är inte utbyggt, enskilt avlopp/gemensamhetsanlägg-
ning behöver anordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
En utökning av verksamheten bedöms kunna bidra 
till sysselsättning och till underlaget för lanthandeln 
i Hämnäs.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En småskalig utökning av verksamheten bedöms inte 
få några stora konsekvenser för djur- och växtliv vid 
Högstjärnet.

- friluftsliv
En utökning av verksamheten bedöms inte påverka 
friluftslivets intressen i nämnvärd grad.

Landskapsbild
Stränderna kring tjärnet upplevs i stort sett orörda, 
utom i partiet intill gården. En utökning av verksam-
heten i anslutning till gården bedöms inte innebära 
någon kraftig påverkan på landskapsbilden, men om-
fattningen, placeringen och utformningen av ny be-
byggelse eller anläggningar har en viss betydelse.

HöGStjärnet

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området, genom utökning av 
befintlig verksamhet, bedöms kunna bidra till lands-
bygdsutveckling utan att strandskyddets syften motver-
kas. 

Godkända va-lösningar krävs.
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19. Kyrkerud
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Västra Silens norra strand, i anslutning 
till Årjängs tätort intill folkhögskolan. Marken ägs av 
delvis av Årjängs kommun, delvis privat. Området in-
går i Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud -Strand.

Landskap, kulturmiljö
Åkermark som sluttar ned mot vattnet, kantat av ett 
äldre bostadshus från sekelskiftet och en radhuslänga 
från ca 1970 högst upp västerut. Området avgränsas 
av folkhögskolan i södra delen och en bäck i norra de-
len. Bäcken rinner från Furskogstjärnet ut till Västra 
Silen.
Vid bäcken i norr finns uppgift om att en kvarn legat 
på platsen. I söder vid skolan, har en yta avgränsats för 
en  by-/gårdstomt. Tomten är idag bebyggd. 

naturvärden
Naturmiljön utgörs av åkermark som hålls öppen men 
som inte brukas på annat sätt. En åkerholme omfat-
tas av allmänt biotopskydd. Enstaka lövträd uppvuxna 
längs strandlinjen. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger i anslutning till Årjängs tätort där både 
vägar, gc-vägar och kommunalt va-nät är utbyggt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Nya bostäder i området kan förbättra underlaget för 
olika typer av service och näringsverksamheter i År-
jängs tätort. Det lämpar sig väl för utbyggnad då det 
ligger i anslutning till redan utbyggd infrastruktur med 
vägar och kommunalt va. 

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utbyggnad bedöms inte påverka förutsättningarna 
för djur- och växtliv vid Västra Silen.

- friluftsliv
Bostadsbebyggelse i området bedöms det påverka fri-
luftslivet i mycket liten utsträckning. Tillgången till 
mark- och vattenområden med goda förutsättningar 
för friluftsliv, både för olika aktiviteter och för rekrea-
tion, är stor på nära håll.

Landskapsbild
Området ligger på gränsen till tätorten och intill re-
dan bebyggd mark. Från vattnet sett finns dels bo-
stadslängan i sluttningen ovanför och dels Kyrkeruds 
folkhögskola intill området. Det, tillsammans med 
närheten till sågverket och tätortens bebyggelse gör 
landskapsbilden mindre känslig för tillkommande be-
byggelse.

VäStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Bostadsbebyggelse i 
området bedöms lämpligt och det är en fördel att områ-
det ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Utbygg-
naden ska föregås av detaljplan.
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20. Strand, Sillegårdsed
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Västra Silens nordöstra strand, beläget 
mellan befintligt villaområde och Sommarviks cam-
ping ca 1,5-2 km från Årjängs centrum. Marken ägs 
privat. Området ingår i Fördjupad översiktsplan för 
Kyrkerud -Strand.

Landskap, kulturmiljö
Södra delen består av åkermark som sluttar svagt ned 
mot vattnet och norra delen består av skogsbeklädd 
och något brantare mark med ett par fritidshus. Längst 
i norr, intill bostadsområdet går en bergig tallskogs-
bevuxen udde ut i vattnet. På östra sidan om väg 521 
finns ett par bostadshus uppåt sluttningen sedan tidi-
gare.

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av odlingsmark och delvis betad 
skogsmark. I utredningsområdets norra del ligger en 
udde i tätortens södra utsträckning med tallbevuxna 
klippstränder.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt. Udden 
är idag lite svår att nå landvägen (utan att korsa privat 
mark) men kan nås från vattnet av till exempel kano-
tister. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger i anslutning till tätorten med utbyggda 
vägar, gc-vägar och kommunalt va-nät.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Nya bostäder i området bedöms kunna förbättra un-
derlaget för olika typer av service och näringsverk-
samheter i Årjängs tätort. 

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid 
Västra Silen.

- friluftsliv
Friluftslivet påverkas sannolikt i liten utsträckning 
av en bebyggelsekomplettering. Tillgången till mark- 
och vattenområden med goda förutsättningar för fri-
luftsliv, både för olika aktiviteter och för rekreation, är 
stor på nära håll.

Landskapsbild
Området ligger på gränsen till tätorten och intill redan 
bebyggd mark. Från vattnet sett finns dels några bostä-
der i sluttningen ovanför och dels Sommarviks cam-
ping intill området. Det, tillsammans med närheten till 
sågverket och tätortens bebyggelse gör landskapsbil-
den mindre känslig för tillkommande bebyggelse.

Utsikt från  udden i norr

VäStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Området lämpar sig 
bra för utbyggnad då det ligger i anslutning till befintlig 
infrastruktur. 

Udden i norra delen är viktig som rekreationsplats, både 
för friluftslivet och för närboende och bör därför inte be-
byggas. 

Utbyggnaden bör föregås av detaljplan.
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21. Storön
Förutsättningar
Allmänt
Ö i norra delen av Västra Silen, strax utanför Som-
marviks camping ca 1,5-2 km fågelvägen från Årjängs 
centrum. Marken ägs delvis av Årjängs kommun, del-
vis privat. Området ingår i Fördjupad översiktsplan 
för Kyrkerud -Strand.

Landskap, kulturmiljö
Ön är relativt bergig och brant och in mot mitten finns 
ett par hus sedan tidigare. Ön innehåller både  skogs-
mark, som i vissa delar är avverkad och öppen mark.
Lösfynd (bland annat flintavslag och en stenyxa) med 
oklart ursprungligt läge finns registrerat inom området 
och rester av en husgrund (Skog och historia). 

naturmiljö
Inom utredningsområdet utgörs naturmiljön huvud-
sakligen av skogsmark med öppna marker i anslutning 
till befintliga gårdar.

Friluftsliv
Ön är allemansrättsligt tillgänglig, utom närmast be-
fintliga stugor. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger nära Årjängs centrum men nås endast 
med båt. Ön är inte ansluten till kommunalt va, men 
ligger nära tätortens nät.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Området bedöms kunna utvecklas med någon typ av 
publik verksamhet (t.ex. ett litet ’naturum’, ett enklare 
utomhuscafé/restaurang, som plats för konstutställ-
ningar i samarbete med folkhögskolan eller liknande) 
som i sin tur skulle kunna gynna sysselsättningen och 
andra näringar som t.ex. turistbåtsverksamhet, i År-
jängs tätort. 

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet vid 
Västra Silen.

- friluftsliv
En publik verksamhet/ett besöksmål på ön skulle kun-
na bidra positivt till båt- och friluftsliv. 

Landskapsbild
Norra delen av ön vetter mot Årjängs tätort, mot gäst-
hamnen och den bebyggelse som finns där. En utbygg-
nad i den delen av ön bedöms därför påverka land-
skapsbilden i mindre utsträckning än ön i övrigt, då 
norra delen vetter mot tätorten och bebyggelsen kring 
Silbodalsviken. 

Storön sett från Strand/Sillegårdsed

VäStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Området bedöms 
lämpligt för friluftsliv och i anknytning till det någon typ 
av publik verksamhet/anläggning som skulle kunna bi-
dra till utveckling av besöksnäringen. 

En naturvärdesbedömning bör göras i samband med 
fortsatt planering eller lovgivning i området. 

Utredning av möjligheterna till kommunalt va föreslås. 
Godkänd va-lösning krävs.
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22. Silbodalsnäs
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på en halvö i Västra Silen, ca 6,5 km söder 
om Årjängs centrum. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogs- och delvis åkermark. En rad med 4-5 fritids-
hus (typ sportstugor) finns i ett parti vid stranden, en-
staka bostads- och fritidshus finns också längre norrut. 
I väster går en skogsbeklädd udde ut i vattnet. Strax 
öster om den finns en sandstrand som upplevs privat. 
Området är relativt flackt vid närmast stranden, sluttar 
svagt i den västra delen. 
En by-/gårdstomt har avgränsats vid Flåberg i utred-
ningsområdets norra del. Tomten är idag bebyggd.

naturmiljö
Naturmiljön utgörs huvudsakligen av blandskog.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via grusvägar ut på halvön/udden, från 
väg 172. Närmsta hållplats för kollektivtrafiken finns 
ute vid väg 172 alternativt inne i Årjängs centrum. 
Kommunalt va är inte utbyggt, enskilt avlopp/gemen-
samhetsanläggning behöver anordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Kompletterande bebyggelse med fritidshus eller bo-
enden bedöms kunna bidra till underlaget för service 
i Årjäng.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid 
Västra Silen.

- friluftsliv
Landskapsrummet söderut är så gott som orört, vilket 
har betydelse för friluftslivet och upplevelsevärdena. 
Från vattnet sett är delar av strandremsan i området 
redan ianspråktagen vilket gör att möjligheten till ex-
empel att stanna till med kanot eller båt är mera be-
gränsad. 

Landskapsbild
En kompletterande bebyggelse bedöms inte påverka 
landskapsbilden i alltför hög grad. Men husens place-
ring och omsorg om utformningen är viktigt i det här 
läget, med tanke på riskintresset/ friluftslivet.

VäStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. 

Kompletterande strandnära bebyggelse bedöms lämp-
lig där stranden är ianspråktagen och landskapet till viss 
del är påverkat sedan tidigare. Bebyggelsens utform-
ning och hanteringen av naturmarken är viktig med tan-
ke på friluftslivet och landskapsbilden i området och ny 
bebyggelse bör få en varsam utformning och placering 
i landskapet. 

Fler än 4 hus bör föregås av detaljplan.

Godkända va-lösningar krävs. 



Västra Silen

Udden

Flåberg

´
0 10050 m

22. VÄSTRA SILEN - SILBODALSNÄS

LIS-område, enstaka hus

ââ
ââ
ââ ââ ââ ââ ââ ââââ

ââââââââââ Utredningsområde

Åkermarksinventering 
klass 2

Värdefullt vatten

Kulturlämning med 
kulturhistoriskt värde

!(
Utökat strandskydd

Strandskyddslinje 100 m

Årjäng

Töcksfors

Lennarts-
fors

E18



70 | LIS - Landsbyggdsutveckling i strandnära områden, Årjängs kommun

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Fler boenden i området bedöms kunna bidra till en 
positiv påverkan på sysselsättningen och till underla-
get för service i Årjäng. Fler boenden bedöms också 
kunna ge ett ökat elevunderlag till Blomskogs skola.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av ormådet enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid 
Västra Silen.

- friluftsliv
Området är bebyggt och ianspråktaget, friluftslivet 
bedöms därför påverkas i liten utsträckning av ytterli-
gare kompletterande bebyggelse.

Landskapsbild, kulturmiljö
Marken är ianspråktagen av både äldre och yngre 
bebyggelse och en komplettering av enstaka hus be-
döms inte påverka landskapsbilden i alltför stor ut-
sträckning. Äldre hus ligger traditionellt på höjderna 
där det varit torrt och bra att bygga och det kan vara 
lämpligt att följa den traditionen, åtminstone för hu-
vudbyggnader.
En utökning av befintlig campingplats bedöms inte 
påverka kulturmiljön/jordbruksbygden på betydande 
sätt.

23. Breviken
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på Västra Silens västra strand, ca 11 km 
söder om Årjängs centrum. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Åkermark som sluttar ned mot vattnet. Ett tjugotal fri-
tidshus och permanentbostäder, både äldre och nytill-
kommen bebyggelse. Ekeby camping med stuguthyr-
ning söder om udden, på andra sidan vägen. 
Västra delen av området är redovisat i kulturmiljöpro-
grammet ’Ditt Värmland’ som del av jordbruksbygden 
vid Breviken-Källtegen. Inom området återfinns bland 
annat ett gravfält (Blomskog 92:1)
Lägen för två by-/gårdstomter ligger längs med vä-
gen som går ut mot Kolhusudden och en fångstgrop, 
benämnd Rävgropen är belägen i områdets östra del 
(RAÄ 160:1).

naturmiljö
I den västra delen av utredningsområdet är naturmiljön 
starkt påverkad av den befintliga campingplatsen med 
anlagda grönytor. I den östra delen utgörs naturmiljön 
av odlingsmark och glesare bebyggelse med mindre 
skogsområden däremellan. Miljöer som omfattas av 
det generella biotopskyddet kan finnas i området.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt, men upplevs 
i stora delar privat då det är ianspråktagen mark och 
relativt tätt bebyggt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via väg 172 som också trafikeras av buss 
i linjetrafik mellan Årjäng och Bengtsfors, hållplats 
finns vid campingen. Kommunalt va är inte utbyggt 
i området.

VäStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Kompletterande be-
byggelse bedöms lämpligt.

Godkända va-lösningar krävs. 

Infarten från väg 172 till norra delen kan behöva ses 
över trafiksäkerhetsmässigt. I södra delen ska säker-
hetsavståndet 30 meter till väg 172 iakttas.

Ett ianspråktagande av området måste också ta hänsyn 
till miljöer som omfattas av det generella biotopskyddet, 
samt till forn-/kulturlämningar. 
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24. risviken
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på Västra Silens östra strand, ca 8 km från 
Årjängs centrum. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsområde intill anläggning för kanotuthyrning 
och vildmarksliv. Främst granskog på mark som del-
vis sluttar relativt brant men planar ut längre ned mot 
viken. Sandstrand i viken och grusytor respektive 
klippta gräsytor intill kanotcentret. 
Ett läge för en boplats finns utpekat längst in i Sand-
viken (RAÄ 102:1). En stensättning (grav) återfinns 
på en av uddarna i områdets västra del (RAÄ 103:1). 

naturmiljö
Naturmiljön utgörs huvudsakligen av barrskog som 
är påverkad av befintlig anläggning. Inslag av äldre 
lövträd främst asp i anläggningsområdet. Sandstrand 
övergår i gräsbeklädd landstrand. På östra stranden 
avverkad tallskog på platåer. Uppväxande gran och 
löv samt frötallar. Inga observationer av rödlistade ar-
ter registrerade i artportalen. Gränsar till naturvärdes-
objekt i nordväst.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, utom 
närmast befintliga bostadshus.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via grusväg från Sillegårdsed. Det kom-
munala va-nätet är inte utbyggt hit, gemensamhetsan-
läggning blir aktuellt. Närmsta tillgängliga kollektiv-
trafik finns i Årjängs centrum. 

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
En utveckling av den befintliga verksamheten bedöms 
kunna bidra positivt till landsbygdsutvecklingen och 
öka underlaget till näringar i Årjäng och kring kanot-
lederna, t.ex. lanthandeln i Gustavsfors eller Lennarts-
fors.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Föreslagen utveckling av befintlig verksamhet bedöms 
inte påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid 
Västra Silen. 

- friluftsliv
Verksamheten är friluftslivsorienterad och en utök-
ning innebär ökade möjligheter till friluftsanknutna 
aktiviteter i området.

Landskapsbild
En komplettering av enstaka hus i anslutning till be-
fintlig bebyggelse bedöms inte påverka landskapsbil-
den i större utsträckning. Utformningen är betydelse-
full och bebyggelsen bör så långt som möjligt anpassas 
till naturen och terrängförhållandena på platsen.

VäStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Bebyggelsen/anlägg-
ningarna ska anpassas varsamt till naturmarken och till 
landskapet på platsen. 

Godkända va-lösningar krävs.
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25. Sandaholm
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Järnsjöns nordöstra strand, ca 10 km 
öster om Årjängs centrum och ca 5 km väster om 
Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark och åkermark vid gårdsbebyggelse samt 
restaurang/camping vid E18. Området, som ligger re-
lativt plant intill vattnet, delas av den körbara grusvä-
gen. Ett par enstaka stugor ligger enskilt belägna och 
omgivna av skog söder om gården.

naturmiljö
Naturmiljön utgörs huvudsakligen av brukad gran-
skog. I utredningsområdets södra del ligger en mindre 
strandnära våtmark.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, utom 
närmast befintlig gård, fritidshus och camping.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området ligger intill E18 och nås via en grusad in-
fartsväg. Bussar i linjetrafik mellan Karlstad och År-
jäng går på E18 och angör Sandaholm, anropsstyrd 
lokal trafik inom kommunen finns också. Kommunalt 
va är utbyggt (reningsverk ligger vid infarten i norra 
delen av området) och går sannolikt att ansluta till.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Utveckling av den befintliga verksamheten vid cam-
pingen och ev. boenden bedöms kunna bidra positivt 
till sysselsättningen och till underlag för näringar och 
service i Årjäng och i Svensbyn.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte 
påverka förutsättningarna för djur- och växtliv vid 
Järnsjön. 

- friluftsliv
Verksamheten är turism- och  friluftslivsinriktad och 
en utökning av verksamheten kan bidra positivt till fri-
luftsanknutna aktiviteter. Ytterligare bostads- /fritids-
hus bör inte innebära någon konflikt med friluftslivets 
intressen.

Landskapsbild
I anslutning till den befintliga verksamheten är mar-
ken ianspråktagen och landskapsbilden bedöms där att 
påverkas i mindre grad. Längre söderut upplevs områ-
det och de motsatta stränderna relativt orörda visuellt 
sett. Motorvägen hörs dock över det öppna vattnet och 
dess närvaro märks på så sätt ganska tydligt.

järnSjön

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. En utökning av den befint-
liga verksamheten eller kompletterande bebyggelse be-
döms möjlig. Fler än 4 hus bör föregås av detaljplan.

Anslutning till kommunalt va föreslås. 

I norra delen av området vid campingen kan radonsäker 
grundläggning krävas, då det kan vara förhöjd risk för 
markradon enligt kommunens översikt. Även bullerfrå-
gor behöver studeras närmare. 
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26. trubbyn
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Bysjöns södra stränder, ca 3,5 km öster 
om Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
På västra sidan skogs- och åkermark kring en mindre 
bybildning (Trubbyn) och enstaka fritidshus. På den 
östra sidan finns en grupp bostads- /fritidshus uppe på 
en höjd närmast E18. Skogsmark och åkrar vid en gård 
samt några enstaka fritidshus på nordöstra sidan in vid 
Tömte, där det också finns strandäng och betesmark. 
Vägen mellan Trubbyn och Finntorp (väg 641) är 
klassad som kulturhistoriskt intressant väg. Lösfynd i 
form av en stockbåt har gjorts i Trubbyn. Läge för en 
by-/gårdstomt har avgränsats strax öster om väg 641. 

naturmiljö
Skogsmarken utgörs delvis av brukad granskog, del-
vis av blandlövskog med varierad ålders- och träd-
slagsstruktur närmare fritidshus och stränder. Centralt 
i området på Bysjöns östra strand finns en betesmark 
som betas ner mot vattnet. Strandängar utgör en mins-
kande naturtyp och har höga värden för djur- och växt-
liv. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen.  Längs stranden 
på västra sidan löper en mindre stig.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via infarter från E18, en på västra si-
dan sjön (riksväg 641) och en på den östra. Närmsta 
hållplats för kollektivtrafiken finns i Svensbyn. Dit är 
även det kommunala va-nätet är utbyggt men enskilt 
avlopp/gemensamhetsanläggning är mest sannolik va-
lösning i området.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Ytterligare boende kan stärka underlaget för lanthan-
deln och skolan i Svensbyn och även handeln i Årjäng.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Delar av området bedöms kunna användas för bebyg-
gelse utan att förutsättningarna för djur- och växtliv 
påverkas vid Bysjön. Den betade strandängen bör inte 
tas i anspråk för bebyggelse och möjligheten att bruka 
marken bör inte heller försvåras av intilliggande be-
byggelse.

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms påverkas i mycket liten utsträck-
ning. Gångstigen längs stranden och udden på västra 
sidan är värdefull som strövområde för närboende.

Landskapsbild
Kompletterande bebyggelse i anslutning till den be-
fintliga på västra sidan sjön bedöms inte förändra 
landskapsbilden på något omfattande sätt. På nordös-
tra sidan är strandängarna och betesmarken värdefull 
ur landskapsbildssynpunkt.

Bysjöns strand vid Trubbyn

BYSjön

Silleruds lanthandel i Svensbyn

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Kompletterande be-
byggelse i anslutning till den befintliga på västra sidan 
sjön bedöms möjlig. 

Godkända va-lösningar krävs.

Den allmänna tillgängligheten till udden och gångstigen 
längs strandkanten bör säkerställas. 

Bullerpåverkan i södra delen bör ev. studeras närmare. 
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27. Bryngelsbyn, elofsrud
Förutsättningar
Allmänt
Två områden vid Svensbysjön, ca 4 km väster om 
Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kultumiljö
Åkermark med enstaka lövträd intill en liten grupp 
med fritidshus och skogsmark.
Vid Elovsrud har ett område avgränsats för en äldre  
by-/gårdstomt. Här har också lösfynd av bland annat 
flinta och stenyxor gjorts. Läge för en boplats återfinns 
vid Lunkerud ute vid strandkanten (RAÄ 237:1). Ute 
på udden i områdets östra del finns rester av en even-
tuell fångstrgrop.    

naturmiljö
Naturmiljön är varierad i området åkermark, skogs-
mark och våtmark. I åkermarken kan miljöer som 
omfattas av generellt biotopskydd finnas. Det gäller 
till exempel öppna diken och åkerholmar. Extensivt 
skötta åkermarker kan hysa en intressant insektsflora, 
bland annat av fjärilar. Inga observationer av rödlis-
tade arter finns registrerade i artportalen.
I utredningsområdets fortsättning västerut vid Snar-
kilstjärnets södra strand består naturmiljön huvud-
sakligen av skogsmark i nordsluttning med inslag 
av sumpskog. Bråteneälven mellan Svensbysjön och 
Snarkilstjärnet har enligt uppgift biotopvårdats.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås från Svensbyn via en grusad infart vid 
Karlsfors nedanför Silleruds kyrka, alternativt via in-
farten från E18 vid golfbanan. Närmaste hållplats för 
kollektivtrafiken finns vid Svensbyn. Dit är även det 

kommunala va-nätet är utbyggt men enskilt avlopp/
gemensamhetsanläggning är mest sannolik va-lösning 
i området.
Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med boenden intill befintliga fritids-
hus kan stärka underlaget för lanthandeln och skolan 
i Svensbyn.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Komplettering av befintlig bebyggelse med enstaka 
bostads- eller fritidshus på platser där bebyggelse är 
lämplig bedöms inte påverka förutsättningarna för 
djur- och växtlivet. Det är viktigt att bibehålla små-
skaligheten och variationen av miljöer. LIS-området 
bör inte omfatta Snarkilstjärn och Bråteneälven.

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms påverkas i mycket liten grad på 
land. Upplevelsevärdet för kanotister kan förändras 
med nya boenden närmare strandkanten, förändringen 
bedöms dock inte innebära enbart negativa konekven-
ser.

Landskapsbild
Marken kring sjöns motstående stränder är i flera delar 
ianspråktagna antingen som öppen jordbruksmark el-
ler bebyggda. Sjön är relativt liten och landskapsbil-
den påverkas på så sätt att den öppna marken vid den 
här delen av sjön byggs igen.

SVenSBYSjön

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området genom komplettering 
av enstaka fritids- eller permanentboenden bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. 

Godkända va-lösningar krävs.
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Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via väg 518 från Svensbyn. Kommunalt 
va är utbyggt till Svensbyn och här finns närmaste 
hållplats för kollektivtrafiken (utöver anropsstyrd lo-
kal busstrafik). En kraftledning (10 kV) löper genom 
västra delen av området.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden bedöms kunna 
bidra till att stärka underlaget för den service, skola 
och lanthandel, som finns i Svensbyn.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Utveckling av Svensbyn med enstaka boenden inom 
det föreslagna området bedöms inte påverka förutsätt-
ningarna för djur- och växtliv vid Svensbysjön. 

- friluftsliv
Friluftslivet påverkas sannolikt i mycket liten utsträck-
ning av en bebyggelsekomplettering. Tillgången till 
mark- och vattenområden med goda förutsättningar 
för friluftsliv, både för olika aktiviteter och för rekrea-
tion, är stor på nära håll.

Landskapsbild, kulturmiljö
Området är brant och Silleruds kyrka högst upp på 
höjden märks knappt nere från vägen sett. Däremot 
syns det mesta av landskapet uppe från kyrkan, vilket 
inkluderar en eventuell ny bebyggelse. Sluttningen 
väster  om vägen, närmast stranden är dock åtskilt 
geografiskt och upplevelsemässigt från miljön uppe 
vid kyrkan och enstaka ny bebyggelse här bedöms inte 
påverka kyrkomiljön  negativt.

28. Svensbyn, Silleruds kyrka
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Svensbysjön, i anslutning till Svens-
byn ca 1 km söder om lanthandeln. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Bergig mark med gles, ung skog, som sluttar brant mot 
vattnet. Det strandskyddade området delas av vägen. 
Högst upp på branten, knappt synlig nere från vägen, 
ligger Silleruds kyrka. Kyrkan är uppförd på 1880-ta-
let och är tillsammans med området kring den (kyrko-
tomt och begravningsplats) skyddat enligt kulturmin-
neslagen (KML 4 kap). 
Östra delen av utredningsområdet berör kulturumiljö-
programmet ”Ditt Värmland” - Silleruds kyrka. I den 
del av utredningsområdet som tillhör hembygdsgår-
den återfinns en milstolpe (RAÄ 15:1) liksom ett läge 
för lösfynd av en stenyxa. 

naturmiljö
Omväxlande skogsmark, åkermark och tomtmark. 
Skogsmarken består huvudsakligen av blandskog med 
björk och tall. I anslutning till bebyggelse och åker-
mark även inslag av ädellöv som lönn. Berg i dagen 
är vanligt förekommande. I området finns inga obser-
vationer av rödlistade arter finns registrerade i artpor-
talen. Miljöer som omfattas av generellt biotopskydd 
kan finnas i anslutning till åkermarken.

Friluftsliv
Området är allemansrättsligt tillgängligt men lig-
ger nära befintliga bostadshus och väg. Det är också 
mycket brant så sannolikt nyttjas inte markområdet 
här i större utsträckning för några friluftslivsrelaterade 
aktiviteter, eller som närströvområde, då tillgången till 
andra markområden med goda förutsättningar för fri-
luftsliv och rekreation är stor på nära håll.

SVenSBYSjön

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Östra sidan av om-
rådet bör sparas med hänsyn till utsikten från kyrkan 
och kulturmiljön. Området på västra sidan av vägen, i 
anslutning till befintliga hus, bedöms bättre lämpad för 
kompletterande strandnära bebyggelse. Utformningen 
av husen, och särskilt taken, bör ges extra omsorg i det 
här läget av kulturmiljöhänsyn. 

Elsäkerhetsverkets rekommenderade skyddsavstånd 
på 5 m ska hållas till kraftledningen (om inte denna för-
läggs i mark).

Vid ianspråktagande av ett större område bör en natur-
värdesbedömning göras.

Anslutning till kommunalt va föreslås.
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29. Signebyn
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid norra delen av Harnäsfjorden/Östra Si-
len, ca 3,5 km söder om Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Jordbrukslandskap med åkermark i skiften ned mot 
vattnet. De äldre husen/gårdarna är främst samlade i 
en by på åsen kring den gamla grusvägen öster om 
väg 518. Några hus i området är också relativt nytill-
komna. Ett fritidshus finns nere vid vattnet.  
På höjden i norra delen av området ligger den gamla 
kyrkoplatsen för Silleruds kyrka (RAÄ 119:2). Ned-
anför kyrkplatsen finns en iordningsställd allmän bad-
plats och utbyggd gästhamn. 
Kyrkoplatsen är fortfarande i bruk sommartid och till 
den hör klockstapel och kyrkogård (RAÄ 119:1). Ett 
gravfält med flera stensättningar återfinns söder om 
den gamla kyrkoruinen (RAÄ 12:1). Området finns 
redovisat i Kulturumiljöprogrammet ”Ditt Värmland” 
- Silleruds kyrka. 
Ytterligare objekt (husgrunder och tvättstuga) i utred-
ningsområdets södra del finns upptagna i Skog och 
historia. 

naturmiljö
Naturmiljön utgörs i huvudsak av åkermark som är 
extensivt brukad. Lövskogsinslag närmast stranden. 
Miljöer som omfattas av generellt biotopskydd kan 
finnas i anslutning till åkermarken, främst öppna di-
ken och åkerholmar.
Fältgentiana som är rödlistad i kategorin hotad (EN) 
finns registrerad i artportalen och växer söder om 
gamla kyrkogården. Fältgentiana är fridlyst i Värm-
lands län. Havsörn är observerad i området.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via väg 518 och söderut från Svensbyn. 
I Svensbyn finns närmaste hållplats för kollektivtrafi-
ken (utöver anropsstyrd lokal busstrafik). Kommunalt 
va är inte utbyggt hit, gemensamhetsanläggning kan 
behöva anordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden alternativt fri-
tidshus bedöms kunna bidra till att stärka underla-
get för lanthandeln i Svensbyn och även för skolan i 
Signebyn.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Förutsättningarna för djur- och växtliv vid Harnäsfjor-
den bedöms inte påverkas av en utveckling av området 
enligt förslaget. Lokalerna för fältgentiana bör lämnas 
opåverkade. Förutsättningar för fortsatt öppethållande 
av dessa lokaler måste också säkerställas. 

- friluftsliv
Landskapsrummet söder om udden är så gott som 
orört, vilket har betydelse för friluftslivet och upple-
velsevärdena. I norra delen är marken ianspråktagen 
av bebyggelse och jordbruksmark, här finns även gäst-
hamn och iordningställd, allmän badplats.

Landskapsbild, kulturmiljö
Den öppna åkermarken nedanför kyrkan och bybild-
ningen på åsen med tillhörande skiften är värdefull 
både med tanke på landskapsbilden och ur kulturhis-
torisk synpunkt.  De äldre gårdarna har dock komplet-
terats med enstaka ny bebyggelse, både fritidshus och 
permanentboenden. Miljöerna kring kyrkplatsen och 
fornlämningsområdet är värdefulla, avgränsningen 
behöver ske med hänsyn till dessa.

öStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att 
strandskyddets syften motverkas. Kompletterande 
strandnära bebyggelse bedöms lämplig i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Utformning och placering bör gö-
ras med hänsyn till landskapsbilden och till den äldre 
bybebyggelsen. Fler än 4 hus bör föregås av detaljplan 
och va-utredning.

Godkända va-lösningar krävs.

Vid en exploatering i områdets nordöstra delar måste 
hänsyn tas till skyddsområdet för fornlämningen RAÄ 
12:1. Skyddsområdets omfattning beslutas av Länssty-
relsen.
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30. Harnäs
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid Harnäsfjorden/Östra Silen, ca 8 km sö-
der om Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark och åkermark intill befintlig gård/bostads-
hus. Från vattnet upplevs området så gott som orört 
i den södra delen, vid i viken i norr är den befintliga 
bebyggelsen och jordbruksmarken på höjden norr om 
området väl synlig.

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark samt åkermark i 
anslutning till gårdsbebyggelse. Skogsmarken ligger 
i östsluttning mot Harnäsfjorden. Lövinslag främst av 
björk. Inga rödlistade arter finns registrerade i artpor-
talen.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via väg 518 och söderut från Svensbyn. 
I Svensbyn finns närmaste hållplats för kollektivtrafi-
ken (utöver anropsstyrd lokal busstrafik). Kommunalt 
va är inte utbyggt hit, enskilt avlopp/gemensamhets-
anläggning blir aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden alternativt fri-
tidshus bedöms kunna bidra till att stärka underla-
get för lanthandeln i Svensbyn och även för skolan i 
Signebyn.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms inte påverka förutsättningarna för växt- och 
djurlivet vid Harnäsfjorden.

- friluftsliv
Landskapsrummet söderut är så gott som orört, vilket 
har betydelse för friluftslivet och upplevelsevärdena. I 
norra delen är landskapet mera påverkat.

Landskapsbild
Från vattnet upplevs södra delen av området så gott 
som orört. Det är ett värde som bör bevaras. 

öStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. Kompletterande strandnära 
bebyggelse bedöms lämplig i norra delen av området, 
där landskapet kring sjön är påverkat sedan tidigare. 

Bebyggelsens utformning och hanteringen av naturmar-
ken blir med tanke på  friluftsliv och landskapsbild vik-
tig i området. Ny bebyggelse bör anpassas varsamt till 
landskapet.

Fler än 4 hus bör föregås av detaljplan och naturvär-
desbedömning.

Godkända va-lösningar krävs.
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31. tobyn
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra sidan av Harnäsfjorden/Östra Si-
len, ca 7 km söder om Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Bergig skogsmark som sluttar brant ned mot vattnet.  
Enstaka små fritidshus finns placerade på byggbara 
markplättar.
Inom området återfinns några objekt redovisade i 
Skog och historia (husgrunder).

naturmiljö
Naturmiljön utgörs av skogsmark som huvudsakli-
gen består av brukad barrblandskog. I anslutning till 
befintlig bebyggelse finns ett större inslag av löv och 
örtdominerat fältskikt. 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via en infart från väg 518, strax norr om 
vid Signebyn. Kommunalt va är inte utbyggt hit, en-
skilt avlopp/gemensamhetsanläggning blir aktuellt.
Närmaste hållplats för kollektivtrafiken (utöver an-
ropsstyrd lokal busstrafik) finns i Svensbyn.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden alternativt fri-
tidshus bedöms kunna bidra till att stärka underla-
get för lanthandeln i Svensbyn och även för skolan i 
Signebyn.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur bedöms inte påverka förutsättning-
arna för djur- och växtlivet vid Harnäsfjorden.

- friluftsliv
En komplettering till befintliga fritidshus bedöms inte 
påverka friluftslivet negativt.

Landskapsbild
Från vattnet upplevs området så gott som orört. Det 
är ett värde som bör bevaras och hanteringen av na-
turmarken samt utformning av ny bebyggelse blir av 
den anledningen mycket viktig i området. Endast få 
platser bedöms som byggbara, och de är belägna en 
bit upp i branterna.

öStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området genom komplettering 
av enstaka boenden/fritidshus bedöms kunna bidra till 
landsbygdsutveckling utan att strandskyddets syften 
motverkas. 

Godkända va-lösningar krävs.
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32. egenäs
Förutsättningar
Allmänt
Ett område på östra sidan inloppet till Harnäsfjorden/
Östra Silen, ca 1,3 mil söder om Svensbyn. Marken 
ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Jordbruksmark med åkrar och ängar på sluttningar ned 
mot vattnet, intill äldre gårdsbebyggelse. Några fri-
tidshus i skogsbrynet vid vattnet längre norrut. Skogs-
mark i övrigt.
Ett eventuellt läge för en boplats har avgränsats norr 
om husen vid Lämmenäset. Rester av smedjeanlägg-
ningar och en träindustri finns upptagna i Skog och 
historia och återfinns inom utredningsområdets syd-
östra del. 

naturmiljö
Naturmiljön utgörs huvudsakligen av blandskog med 
öppnare ytor intill befintlig bebyggelse. Stranden är 
tydligt påverkad av sjöns reglering som skapar en 

stenstrand. I den öppna marken i utredningsområdets 
sydöstra del finns inslag av ängsflora som till exempel 
jungfrulin.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, utom 
närmast intill befintlig bebyggelse och gårdar.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via en infart från väg 518, strax norr om 
vid Signebyn. Kommunalt va är inte utbyggt hit, en-
skilt avlopp/gemensamhetsanläggning blir aktuellt.
Närmaste hållplats för kollektivtrafiken (utöver an-
ropsstyrd lokal busstrafik) finns i Svensbyn.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden alternativt fri-
tidshus bedöms kunna bidra till att stärka underlaget 
för lanthandeln i Svensbyn och i Årjäng.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Ett ianspråktagande av området enligt förslaget be-
döms inte påverka förutsättningarna för djur- och 
växtliv vid Östra Silen. De öppna markerna i anslut-
ning till gårdsbebyggelse i områdets sydöstra delar, 
med dess inslag av ängsflora, bör bibehållas.

- friluftsliv
Kompletterande bebyggelse i anslutning till befintliga 
fritidshus bedöms inte påverka friluftslivet på negativt 
sätt.

Landskapsbild
Landskapet påverkas om skog tas ned för ny bebyg-
gelse, men i anslutning till den befintliga i norra delen 
av området bedöms landskapet påverkas i mindre ut-
sträckning än i den södra.

öStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området med kompletterande 
beyggelse i anslutning till befintliga fritidshus bedöms 
kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strand-
skyddets syften motverkas. Fler än 4 hus bör föregås 
av detljplan. 

Godkända va-lösningar krävs.
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33. ÖSTRA SILEN - ÄLGÅNA, SILLEBOTTEN
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33. älgåna, Sillebotten
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid norra delen av Östra Silen, ca 7,5 km 
öster om Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark, delvis avverkad, vid en ödegård i södra 
delen. Ett par mindre grupper om hus längs vägen och 
något enstaka placerat i sluttningen närmre vattnet.
Lösfynd av en stenyxa har gjorts vid Långudden. I sö-
der är en husgrund upptagen i Skog och historia. 

naturmiljö
Natumiljön utgörs huvudsakligen av brukad gran- och 
tallskog i olika stadier med gles bebyggelse. I anslut-
ning till bebyggelsen finns inslag av lövskog och öp-
pen mark. I den södra delen är en större yta avverkad 
sedan ett tiotal år tillbaka. I utredningsområdets norra 
del utgörs övergången mellan vatten- och landstrand 
av våtmarker.

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen. 

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via infartsväg från E18 och vidare söde-
rut på grusväg från Sillebotten. Vid E18 finns närmas-
te hållplats för kollektivtrafiken (utöver anropsstyrd 
lokal busstrafik). Kommunalt va är inte utbyggt hit, 
enskilt avlopp/gemensamhetsanläggning blir aktuellt.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden alternativt fri-
tidshus bedöms kunna bidra till att stärka underlaget 
för lanthandeln i Svensbyn och för service i Årjäng.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Den södra delen av utredningsområdet utgör den norra 
utsträckningen av ett av bebyggelse till större delen 
orört område runt Tjärnet som är en vik av Östra Silen. 
Denna del bedöms vara värdefull att bibehålla orörd. 
En utveckling av området enligt förslaget för övrigt 
bedöms inte påverka förutsättningarna för djur- och 
växtlivet vid Östra Silen.

- friluftsliv
Friluftslivet bedöms påverkas i mycket liten grad.

Landskapsbild
Kompletterande bebyggelse i anslutning till de redan 
befintliga husgrupperingarna bedöms inte påverka 
landskapsbilden i någon större omfattning.

öStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området genom komplettering 
med nya fritidshus/boenden i anslutning till de redan 
befintliga, bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling 
utan att strandskyddets syften motverkas. 

Godkända va-lösningar krävs.
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34. Sillebotten
Förutsättningar
Allmänt
Ett område vid nordöstra delen av Östra Silen, ca 9 km 
öster om Svensbyn. Marken ägs privat.

Landskap, kulturmiljö
Skogsmark på branta sluttningar nedåt vattnet, bl.a. en 
rak bergvägg (Korpebergen) som sluttar som ett lod 
ned i vattnet strax norr om udden. En grupp med ny-
byggda bostads- och fritidshus finns i norra delen av 
området, i anslutning till byn nere vid i badplatsen/
viken. 
På Korpebergen i områdets södra del återfinns en sten-
kammargrav i form av en hällskista (RAÄ 102:1).

naturmiljö
Utredningsområdet söder om badplatsen omfattar en 
nyckelbiotop av naturtypen bergbrant vid Korpeber-
gen.  Söderut från denna nyckelbiotop utgörs natur-
miljön av skogbeklädda branter. 
I anslutning till befintlig bebyggelse öster om bad-
platsen utgörs naturmiljön av öppen mark, tidigare 
åkermark och skogsmark av lägre naturvärde. I art-
portalen finns observationer av den rödlistade växten 
skogsklocka registrerad. Skogsklockan är rödlistad i 
kategorin nära hotad (NT). 

Friluftsliv
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt, förutom 
närmast den befintliga bebyggelsen. En allmän bad-

plats finns iordningställd i viken i norr. Iordningsställt 
vindskydd och grillplats ute på udden i söder.

Infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, va, m.m.)
Området nås via infartsväg från E18. Vid E18 finns 
närmaste hållplats för kollektivtrafiken (utöver an-
ropsstyrd lokal busstrafik). Kommunalt va är inte ut-
byggt hit, gemensamhetsanläggning kan behöva an-
ordnas.

Analys
Landsbygdsutveckling: sysselsättning & service
Komplettering med enstaka boenden alternativt fri-
tidshus bedöms kunna bidra till att stärka underlaget 
för lanthandeln i Svensbyn och för service i Årjäng.

Påverkan på strandskyddet:
- djur & växtliv
Området söder om badplatsen bedöms inte vara lämp-
ligt för LIS då detta hyser höga naturvärden genom 
nyckelbiotopen Korpebergen och en längre samman-
hållande strandsträcka utan bebyggelse. Växtplatser 
för skogsklocka bedöms möjliga att bevara inom ra-
men för ett LIS-område.
En utveckling enligt förslaget i övrigt bedöms inte på-
verka djur- och växtlivet vid Östra Silen så att syftet 
med strandskyddet påverkas. 

- friluftsliv
På udden i södra delen av området finns iordningställt 
för kanotister och båtburna. Södra strandkanten och 
landskapsrummet söderut är orört, vilket har betydelse 
för friluftslivet och upplevelsevärdena.

Landskapsbild
Kompletterande bebyggelse i anslutning till den redan 
befintliga bedöms inte påverka landskapsbilden i nå-
gon större omfattning.

öStrA SILen

Slutsatser och rekommendationer
Ett ianspråktagande av området genom komplette-
rande bebyggelse i anslutning till den redan befintliga i 
norr, bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan 
att strandskyddets syften motverkas. Fler än 4 hus bör 
föregås av detaljplan och va-utredning.

Godkända va-lösningar krävs. 

Radonsäker kan grundläggning krävas, då det kan vara 
förhöjd risk för markradon enligt kommunens översikt.

Växtplatser för skogsklocka bör uppmärksammas och 
värnas.
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34. ÖSTRA SILEN - SILLEBOTTEN

LIS-område, enstaka hus
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ââââââââââ Utredningsområde Riksintresse naturvård,
MB kap 3 §6

Riksintresse turism och rörligt 
friluftsliv, MB kap 4 §2

Gällande detaljplan

!x Gästhamn

!r Badplats

Värdefullt vatten

Riksintresse för friluftslivet,
MB kap 3 §6V
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Utökat strandskydd

Strandskyddslinje 100 m
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