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INLEDNING
Bakgrund
Strandskyddslagstiftningen ger efter ändringar i lagen 2009 kommuner rätt att peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. I LIS-områden är det lättare att
få strandskyddsdispens. Utpekandet av LIS-område kan innebära att kommuner mer aktivt kan dra
nytta av de konkurrensfördelar som ett strandnära läge innebär för verksamheter och boende. Förändringen i lagen innebär ett större regionalt- och lokalt inflytande. LIS-områden ska redovisas i den
kommuntäckande översiktsplanen eller i tillägg till denna. Ett LIS-område ska ha god tillgång till
fria strandområden och ett lågt bebyggelsetryck. Syftet är att åtgärder, bebyggelse eller verksamheter
ska bidra till att stimulera en positiv samhällsutveckling lokalt utan att inverka negativt på strandskyddets långsiktiga syfte. Goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska bevaras och strandområdet ska
fortfarande vara tillgängligt för allmänheten.
Syfte
Utveckling av landsbygden kopplat till en utveckling i strandnära lägen avser huvudsakligen bostäder, verksamheter, friluftsliv, turism och service. Det kan ske genom att ny bebyggelse bidrar till att
upprätthålla serviceunderlaget eller ger upphov till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter. Hållbarhetsaspekten förutsätter att utveckling sker i redan befintliga strukturer för att stärka dessa utan
att värdefulla miljöer byggs bort.
För att hitta dessa attraktiva boendemiljöer och stärka rekreationsvärden på landsbygden upprättar
Osby kommun denna LIS-plan som redovisar lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet är att fastställa motiv för avgränsning av områden där åtgärder i strandnäralägen ger
långsiktigt positiva utvecklingseffekter. Kommunen vill med LIS-planen öppna upp för möjligheter
till byggnation, verksamhet eller friluftsliv vid några av kommunens sjöar och anser inte att kommunen ska styra vilka av de lämpliga sjöarna som ska bebyggas utan detta avgöras av markägare och
exploatörer. Kommunen måste dock utse vilka områden som kan vara lämpliga. En förutsättning för
att tillämpa de särskilda skälen enligt miljöbalken för LIS-område är att området är utpekat i denna
plan.
LIS-område
I planen pekas 18 LIS-områden vid 16 sjöar ut. Tidigare under planprocessen pekades 30 lämpliga
områden ut. Eftersom antalet områden har skalats ner kan det i ett längre tidsperspektiv finnas fler
områden som kan bli aktuella som LIS-område. Kommunens översiktsplan ska ses över varje mandatperiod och vid en eventuell revidering kan även LIS-områdena ses över. Detta dokument ska således
ses som en första etapp i utpekandet av LIS-områden i Osby kommun.
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LAGSTIFTNING OCH PRÖVNING
Planprocessen
Planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan vilket innebär att den följer samma planprocess som en översiktsplan. Planen har varit ute på samråd under tiden 9 december 2011 till 20
januari 2012 och ställdes ut för granskning under perioden 12 mars 2012 till 14 maj 2012. Därefter
bearbetades planen utifrån inkomna synpunkter, vilket resulterade i att ett antal sjöar och områden
togs bort och att en del av LIS-områdena fick en annan utformning eller ändrade riktlinjer. Ändringarna i planen bedömdes vara så pass omfattande att planen ställdes ut för granskning igen mellan
perioden 13 januari 2014 till den 20 mars 2014.
												
SAMRÅD
Bearbetning UTSTÄLLNING Ev. justering
ANTAGANDE

Laga kraft

SYNPUNKTER
Strandskydd
I Sverige råder generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen både på land och i vattnet. Strandskyddet gäller för alla landets sjöar, kuster och vattendrag. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka
strandskyddet till 300 meter om det anses lämpligt och nödvändigt (7 kap. 14 § MB). Strandskyddet
regleras i Miljöbalkens 7 kap. 13-18 h§§. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten samt att trygga förutsättningarna för allmänhetens
tillgång till strandområdet (7 kap. 13 § MB).
Dispens från strandskyddet
Strandskyddet upphävs inte automatiskt i ett område för att kommunen redovisar det som ett LISområde utan strandskyddet behålls till dispens ges eller strandskyddet upphävs. Kommunen får
besluta om att upphäva strandskyddet eller ge dispens från skyddet om det finns särskilda skäl enligt
(7 kap. 18 c§ MB). En förutsättning för att tillämpa de särskilda skälen för LIS-område är att området finns utpekat i denna plan. För en prövning som gäller ett LIS-område kan kommunen som
särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar
till utvecklingen av landsbygden (7 kap. 18 § d MB). Enstaka en- och tvåbostadshus måste placeras
i anslutning till ett befintligt bostadshus för att dispens ska kunna ges. Även om det finns ett giltigt
särskilt skäl ges inte dispens om områdets biologiska värden riskerar att påverkas på ett oacceptabelt
sätt eller om allmänhetens tillträde påtagligt försämras. När ett beslut tas om upphävande av eller
dispens från strandskyddet ska alltid en fri passage lämnas mellan tomtplats och strand (7 kap. 18 f §
MB). Syftet med den fria passagen är att tillgodose allmänhetens tillgång till stranden och att skydda
djur- och växtlivet. Strandskyddets syften omfattar inte kulturmiljöer eller kulturhistoriska värden.
Därför är det viktigt att dessa värden särskilt beaktas vid beslut om dispens från eller upphävande av
strandskyddet.
Enligt 7 kap. 18 e § MB avses med ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge ett område
som:
• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden.
• är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt.
• endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, i eller i närheten av tätorter.
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Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Vid framtagandet av LIS-planen och utpekande av LIS-områden ska det utredas hur LIS-planen kan
komma att påverka omgivande miljö. För att bedöma om en plan medför betydande miljöpåverkan
görs en så kallad behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att miljöpåverkan blir betydande
görs en miljöbedömning. Inom ramen för miljöbedömningen görs en miljökonsekvensbeskrivning där
konsekvenserna för olika aspekter redovisas.
Miljökvalitetsnormer och vattendistrikt
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) syftar till att skydda och förbättra kvaliteten hos yt- och
grundvatten. Sverige har genomfört direktivets uppmaning att skapa miljömål för att uppnå bra
vattenkvalitet genom att utforma miljökvalitetsnormer (MKN). MKN gäller för samtliga vattenförekomster. Det övergripande målet i vattendirektivet är att alla vattenförekomster ska uppnå god
ekologisk status senast år 2015. Vid planering av bebyggelse i strandnära lägen ska MKN för vattenförekomster beaktas. Se bilaga 2 för information om MKN för vattenförekomster som berörs av LISområden i Osby kommun. Osby kommun ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt där Länsstyrelsen i
Kalmar län är vattenmyndighet.
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OM OSBY KOMMUN
Osby ser sig som en del i ett större sammanhang, såväl i Skåne som i södra Sverige. I Skåne sker den
största expansionen i de sydvästra delarna. Den befolkningsökning som sker där och de volymer av
bostadsbyggande som äger rum kommer sannolikt inte att bli aktuellt i norra Skåne.
Vad gäller förutsättningarna att exploatera i strandnära läge är de mycket olika i Skåne. Osby kommun är en landsbygdskommun med stor andel skogsmark och med stor tillgång till allemansrättlig mark, avsevärt störst i hela Skåne. Kommunen har ett stort antal sjöar och vattendrag med god
tillgång till fria strandområden. Den totala sträckan strand i Osby kommun är 386 km, fördelat
på kommunens invånare blir det mer än 30 meter strand/invånare. Inom 100 m från kommunens
strandlinjer är 15 % påverkad av byggnader (vattendrag smalare än sex meter är inte medräknade).
Till byggnader räknas bostäder och verksamheter men inte ekonomibyggnader. Totalt ligger 10% av
byggnaderna inom strandskyddsområde. Kommunen har ca 824 km smala vattendrag. Med smala
vattendrag menas vattendrag som är mellan en meter och sex meter breda och som alltså inte har
räknats med i den statistik som nämnts ovan. Inom 50 meter från de smala vattendragen finns 3,9 %
av kommunens totala andel byggnader. Av vattendragen är 1,6 % påverkade av byggnader inom 50
meter från vattnet.
Majoriteten av de sjöar som finns i kommunen kan tillföras kategorin skogssjöar. Endast Osbysjön är
en tätortsnära sjö. För ett fåtal sjöar bedöms landskapet som ett sjönära kulturlandskap. Med anledning av det stora antalet sjöar som finns i kommunen torde det vara möjligt att skapa ett relativt stort
antal LIS-områden utan att strandskyddet urholkas.
För att Osby ska vara en attraktiv kommun och för att uppnå samma konkurrensfördelar som mer
expansiva regioner är en levande landsbygd och attraktiva boendealternativ en viktig del. I kommunens landsbygdsområden är fastighetspriserna relativt låga varför det kan vara svårt att finansiera en
nybyggnation/investering i dessa områden om vi inte kan erbjuda attraktiva lokaliseringar där det kan
vara lättare att göra en lönsam investering.
Ställningstagande i översiktsplanen
I kommunens översiktsplan från 2010 ställer sig kommunen positiv till en ökad bosättning på landsbygden under förutsättning att det kan ske utan att areella näringar och andra intressen störs. Det
står att bostäder bör placeras högst 2,5 kilometer från kollektivtrafikförbindelse och placeras eller
utformas så att de kan beskrivas som attraktiva. I LIS-planen har vi dock valt att ta större hänsyn
till regionens olika förutsättningar och därmed bedömt att ett LIS-område i vissa fall kan förläggas
längre än 2,5 kilometer från kollektivtrafikförbindelse i det fall området anses vara särskilt intressant
för kommunens utveckling och ligger i närhet till annat kommunikationsstråk te.x större väg. Detta
gäller särskilt för LIS-områden lämpliga för verksamheter knutna till turism och friluftsliv.
I översiktsplanen finns ett antal områden utpekade för fritidshusbebyggelse. Två av dessa berör
strandskyddsområde och är belägna vid Vesljungasjön och Matsasjön. Ett tredje utredningsområde
finns öster om Osbysjön, utanför strandskyddsområdet.
Utmaningar som Osby kommun står inför
Kommunens invånarantal har under de senaste årtiondena varit instabilt, även om invånarantalet
under de senaste åren har stabiliserats något. Genom att möjliggöra för attraktiva boendemiljöer och
för en ökad turismnäring vill kommunen stimulera en levande landsbygd och växa både vad gäller
invånarantal, antal besökare och arbetstillfällen.
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En stor utmaning för kommunens landsbygdsutveckling är kollektivtrafikförsörjningen både inom
och till/från kommunen. Kollektivtrafikförsörjningen är beroende av ett relativt stort resandeunderlag och befolkningstillväxten är beroende av kollektivtrafikförsörjningen. Till/från Osby tätort finns
det goda förbindelser i nord/sydlig riktning. Det samma gäller för Killeberg när tågtrafiken kommer
igång i december 2013. En följd av att Killeberg fått tågtrafik är att ett antal busslinjer dragits in eller
fått försämrad turtäthet. Försämringarna har främst drabbat landsbygden i kommunen som på många
håll fortsättningsvis helt eller delvis är hänvisade till att använda bilen. Detta försämrar möjligheten
att leva upp till det mål som kommunen satt upp i översiktsplanen, att bostäder bör placeras högst
2,5 km från kollektivtrafikförbindelse. Indragning av kollektivtrafik minskar därmed möjligheten att
skapa nya boende på landsbygden och kan få ödesdigra konsekvenser som kan leda till en utarmning
av landsbygden.
Nedläggningen av busslinjer har väckt stor opinion. Lösningar på kollektivtrafikförsörjningen på
landsbygden håller därför på att utredas.
Mellankommunalt- och sektorsövrgripande samarbete
Osby kommun gränsar mot kommunerna Olofström, Kristianstad, Östra Göinge, Markaryd och
Älmhult. Ett samarbete mellan kommunerna bör ske när strandnära boende berör sjöar och vattendrag som delas med andra kommuner. Osby kommun är med i samverkansorganet Skåne Nordost
där ett antal kommuner samarbetar för att bli effektivare, mer rationella och kunna tillföra kompetens och specialistkunskap.
Region Skåne är en viktig samverkanspartner vad gäller kollektivtrafikförsörjningen samt det regionala infrastrukturprogrammet.
Vindbruksplan
Osby kommun har tagit fram ett förslag till vindbruksplan för kommunen. Planen är ett tillägg till
översiktsplanen och pekar ut ett antal vindbruksområden i kommunen. Planen är inte antagen men
om det efter planens antagande skulle uppstå en situation där ny bebyggelse föreslås inom ett vindkraftsområde kommer de motstående intressena att vägas mot varandra. Inget LIS-område ligger
inom område som är utpekade för vindkraft.
Vattentäkter och vattenskyddsområden
Osby, Lönsboda, Killeberg/Loshult, Hökön och Visseltofta har kommunal vattenförsörjning och
varje ort har sina egna vattentäkter. Det finns ca 1770 enskilda vattentäkter för permanent boende. I
kommunens översiktsplan slås det fast att vid etablering av ny verksamhet eller bebyggelse, som inte
försörjs inom något av kommunens verksamhetsområden för vatten, är det viktigt att vattenförsörjningen (kvantitet och kvalitet) utreds i ett tidigt skede.
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LIS I OSBY KOMMUN
Syftet med LIS-planen är att stärka landsbygden i Osby kommun genom att utnyttja de nya möjligheter som
den nya strandskyddslagstiftningen ger. En del i strategin för att öka antalet invånare är att skapa förutsättningar för ett ökat byggande av bostäder genom att erbjuda attraktiva lägen och boendemiljöer. Områden
nära vatten har under de senste årtiondena blivit starkt förknippade med attraktivitet och möjligheten att
erbjuda sådana miljöer kan således vara en en viktig del i att öka antalet invånare. Genom god planering kan
dessa områden stimulera en lokal och regional utveckling. Nya arbetstillfällen kan skapas, vilket i sin tur kan
bidra till att stärka serviceunderlaget och att öka inflyttningen till kommunen. För Osby kommun är varje
tillskott av nya bostäder, fritidshus och verksamheter otroligt värdefullt. Särskilt betydelsefullt är det i arbetet
med att förbättra kollektivtrafiken på kommunens landsbygd.
Osby kommun har som mål att verka för en utveckling av tåg- och busskommunikationer till/från och inom
kommunen. En satsning på kommunikationer skapar goda förutsättningar för invånare på landsbygden att
bo kvar och för en ökad befolkningstillväxt. Ett ökat antal kommuninvånare ger i sin tur underlag till att kollektivtrafik och service kan upprätthållas. Vid exploatering av nytt bebyggelseområde kan kommunen lämpligen pröva hur området kan försörjas med kollektivtrafik och servcie. På kommunens landsbygd pågår arbetet
med utbyggnad av fiber. Det har bildats ett flertal fiberföreningar som arbetar med utbyggnad av lokalanät.
Kommunen har beslutat att medfinansiera utbyggnaden under vissa förutsättningar.
LIS-planen är en viktig del i kommunens strategi att öka befolkningen och antalet arbetstillfällen i kommunen. I denna plan pekas de områden som utifrån kommunens inventering och inkommna synpunkter är
lämpligast i dagsläget. I ett längre tidsperspektiv finns det i kommunen fler områden som kan lämpa sig väl
för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Kommunens ställningstaganden i arbetet med LIS-planen
Osby kommun använder statistiska centralbyråns (SCB) definition av tätort, vilken innebär 200 invånare eller fler i samlad bebyggelse med högst 200 meter mellan husen. De tätorter som finns i kommunen är därmed
Osby, Lönsboda och Killeberg. Landsbygd tar vid där tätorten slutar.
Länsstyrelsens avvikande syn
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande angett att de inte finner en del av de områden som kommunen
pekar ut i planen vara lämpliga för LIS. Länsstyrelsen bedömer endast åtta av utpekade 18 områden vara
förenliga med 7 kap 18 e § första stycket miljöbalken. Följande fyra av områdena anser de lämpar sig för
uppförande av bostäder och/eller anläggningar för friluftsliv, rekreation och turism: Strönasjön (LIS-område
1), Abborrasjön, Vesljungasjön, Angsjön (östra delen). Följande fyra områden anser Länsstyrelsen utgör
LIS-områden där anläggningar för friluftsiv, rekreation och turism kan komma i fråga: Hjärtasjön, Rågebodasjön, Stora Gylet och Strönasjön (LIS-område 2). Övriga utpekade områden är inte förenliga med 7 kap 18
e § första stycket miljöbalken och utgör således inte LIS-områden. Kommande bebyggelse och exploatering
inom dessa områden prövas därför mot strandskyddslagstiftningen. Läs Länsstyrelsens granskningsyttrande i
Bilaga 4.
Översvämningsrisk
Risken för klimatförändringar ökar och därmed måste höjda vattennivåer och ökad översvämningsrisk i
större grad beaktas i samhällsplaneringen.
Räddningsverket (nuvarande MSB) gjorde 2005 en översiktlig översvämningskartering för Helge å inklusive Osbysjön utifrån höjdmodellen GSD. Konsultföretaget Tyréns AB gjorde 2011-2012 en uppdatering
av översvämningsanalysen utifrån höjdmodellen, NNH som har en betydligt bättre noggrannhet än GSDhöjdmodellen (se avsnittet om Osbysjön på s. 35ff). När det blir aktuellt med bebyggelse/åtgärd/verksamhet i
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ett LIS-område vid Osbysjön kommer översvämningsanalysen att användas som underlag vid bedömning av
översvämningsrisken.
I kommunens översiktsplan görs ställningstagandet att ny bebyggelse inte bör placeras inom områden som
riskerar att drabbas av översvämningar. I det fall man vill bygga i ett område där det finns en översvämningsrisk ska åtgärder vidtas för att förhindra översvämningar och att ny bebyggelse skadas. Vilka åtgärder som
kan vara lämpliga bedöms i så fall i varje enskilt ärende. Det kan i vissa fall bli aktuellt att reglera till exempel
placering och golvhöjd hos byggnader beroende på sannolikheten för översvämning och typen av bebyggelse.
Detta avgörs vid detaljplanering och bygglovsgivning.
Geologi
Berggrunden i Osby kommun utgörs till största del av gråröda gnejser. Strax väster om Osby tätort finns
gnejsgraniter och i östra delen av kommunen finns ett område med så kallad Karlshamnsgranit. Den sistnämnda graniten är rik på uran och kan därför orsaka en ökad risk för radonavgång. I kommunens centrala del finns hyperitdiabasgångar skapade av basaltisk magma som trängt upp i sprickor i berggrunden.
Diabasen används inom stenindustrin och har brutits under en längre tid i kommunen. Den dominerande
jordarten i kommunen är morän, vanligtvis normalblockig med sand och mo. Det finns flera olika typer av
isälvsavlagringar i kommunen men de vanligaste är rullstensåsar och småkuperade områden med tunna
isälvsavlagringar. På vissa platser finns även plana avlagringar av deltakaraktär och dalfyllnader. Gyttja, kärrtorv och mossetorv är de yngsta jordarterna i kommunen.
Skred- och rasrisk
I samband med planeringen av ny bebyggelse är det viktigt att undersöka om det finns risk att det kan förekomma ras, skred eller erosion i området. Skred innebär att en sammanhängande jordmassa sätts i rörelse
och det sker oftast i silt- och lerjordar. Skred kan även förekomma i siltiga och leriga moräner om marken
mättas med vatten. När block, stenar, grus- och sandpartiklar rör sig fritt benämns det istället ras. Det kan
ske i bergväggar eller grus- och sandbranter. I Osby kommun bedöms risken generellt som liten för skredoch rasrisk då normalblockig morän med sand och mo är dominerande. Men på vissa platser kan mer finkorninga jordar förekomma och det är viktigt att utreda de geotekniska förhållandena på en plats innan exploatering sker. Vid bedömningen är det även viktigt att tänka på att ett förändrat klimat kan påverka risken för
ras, skred och erosion. Risken är större under perioder med snösmältning, tjällossning och mycket regn.
Efter en längre tid med torka kan ett intensivt regn innebära en ökad erosion.
Riksintressen och Natura 2000-områden
Kommunens målsättning är att kulturmiljöer och naturområden ska fredas från negativa ingrepp och de
naturgivna förutsättningarna ska vara självklara utgångspunkter i planeringsarbetet. Områden med värdefull
natur ska skyddas och våtmarker med höga naturvärden ska värnas. I översiktsplanen görs ställningstagandet
att särskild hänsyn ska tas till områden som omfattas av riksintresse, Natura 2000 eller kommunens naturvårdsplan. Hur detta tillgodoses beror på typ, omfattning och placering av bebyggelse eller andra åtgärder. Ett
område som klassas som riksintresse är mycket värdefullt för de värden som riksintresset avser att skydda.
Det behöver inte innebära ett LIS-område inom ett riksintresse är olämpligt utan det ska bedömas från fall
till fall. En grundlig bedömning av påverkan på värdena kan därför göras först när typ, omfattning och placering av ny bebyggelse är känd. Bebyggelse ska uppföras på ett sådant sätt att framtida och nuvarande värden
bevaras och att landskapsbilden värnas. Vid planeringen av nybyggnation nära sjöar och vattendrag ska
hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten. I det fall det finns risk att miljökvalitetsnormen påverkas
negativt ska inte bebyggelse uppföras.
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Vägar
I Osby kommun utgör riksväg 15 (Tvärleden), väg 23, järnvägen mellan Älmhult och Olofström samt Södra
stambanan (järnväg) riksintresse för kommunikationer. Särskild hänsyn ska tas vid planering utmed vägar
och järnvägar av riksintresse. Utmed väg 23 råder utökat byggnadsfrittavstånd om 30 m. Vid exploatering
inom ett LIS-område bör befintliga anslutningar till det statliga vägnätet användas. Trafikverket tillämpar en
restriktiv hållning till nya anslutningar till vägar på funktionellt utpekade stråk och regionalt vikitga vägar för
person- och godstrafik.
Vid en större exploatering inom ett område som inte ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik bör möjligheterna till gc-vägar ses över.
Kraftledningar
Inom Osby kommun finns det ledningsnät bestående av 130 kV ledning och 50 kV ledningar. Det finns fördelningsstationer i Osby, Lönsboda och Hökön. Vid LIS-området vid Osbysjön och Helgeås mynning ligger
kraftledningarna mycket nära. Inom kommunen finns det också ett distributionsnät för lokal elförsörjning.
Kulturmiljö, fritid och turism
Kommunens mål är att ta tillvara de goda utvecklingsmöjligheter som finns inom upplevelse- och naturturism. LIS-planen är ett verktyg för att utveckla turismen. Kommunens kulturmiljöer ska värnas och bevaras.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer ska beaktas när ny bebyggelse planeras i eller nära området. Vidare slår
kommunen fast att det är viktigt att kulturmiljöer och naturområden fredas från negativa ingrepp. Behovet av
hänsyn beror på typ, omfattning och placering av bebyggelse.
Kommunala urvalskriterier för LIS-områden
Osby kommun upprättade ett antal kriterier i inledningsarbetet med LIS-planen, dessa är:
• Nära till service (till exempel livsmedelsaffär)
• Nära till kommunikationseffektiva stråk och vägar som trafikeras av kollektivtrafik
• Nära till kommunens tätorter eller byar av tätortskaraktär eller viktiga allmänna vägar som går mellan
orterna.
• Det ska finnas goda förutsättningar för positiva frilufts- och naturupplevelser.
Områden som bör undantas från LIS
Ett antal kriterier upprättades också för områden som bör undantas från LIS, dessa är:
• Sjöar eller vattendrag med redan hög exploateringsgrad. De frilufts- och naturområden som finns är
mycket viktiga och får ej exploateras bort.
• Områden som är oexploaterade och svårframkomliga. Det är inte ekonomiskt och
planmässigt lämpligt att lägga LIS-områden på helt oexploaterad och svårframkomlig mark.
• Områden med mycket höga natur- kultur- eller rekreationsvärden.
• Sjöar och vattendrag som är livsmiljöer för särskilt känsliga eller hotade växt- och djurarter som skulle
påverkas negativt av LIS.
• Sjöar och vattendrag som skulle påverkas negativt av strandnära bebyggelse på grund av att friluftslivet på
sjön ökar.
• Sjöar och vattendrag där miljökvalitetsnormerna inte tillgodoses om nybyggnation sker i
strandnära lägen.
Utpekade LIS-områden
LIS-planen är precis som översiktsplanen av övergripande karaktär och i detta skede avgörs därför endast om
området är lämpligt ur ett övergripande perspektiv. För varje föreslaget LIS-område ska en noggrann invente-
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ring av natur- och kulturvärden göras om det blir aktuellt att göra ett större ingrepp i området. Det är möjligt
att några områden har fått för hög eller låg klassificering då inventeringen i första hand har gjorts utifrån
befintligt kartmaterial. Det kan även finnas natur- och kulturvärden som har förbisetts vid inventeringar eller
fältbesök. Vid en eventuell exploatering ska hänsyn tas till naturvärden såsom lövträd, äldre träd och hagmarker samt kulturvärden såsom fornlämningar. Dessa element bör och kan med fördel bevaras och tas med
i planeringen av ny bebyggelse. Byggnader ska placeras på mark där risken för översvämning, ras och skred
är minimal.
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Index över aktuella LIS-sjöar
I detta skede pekas totalt 18 områden vid 16 sjöar ut som lämpliga för LIS enligt följande:
Sjö							
Syfte						
Rågebodasjön				
Frilufts-/rekreations- och turistanl.				
Stora gylet				
Frilufts-/rekreations- och turistanl.				
Strönasjön område 1
Bostäder eller fritidshus			
Strönsjön område 2			
Frilufts-/rekreations- och turistanl.
		
Aborrasjön				
Bostäder eller fritidshus			
Hjärtasjön (norra delen)		
Frilufts-/rekreations- och turistanl.				
Vesljungasjön				
Bostäder eller fritidshus			
Osbysjön
Bostäder/fritidshus/Frilufts-/rekreations- och turistanl.
Matsasjö
		
Fritidshus/Frilufts-/rekreations- och turistanl.
Orsjön		
Bostäder/fritidshus/Frilufts-/rekreations- och turistanl.
Skeingesjön			
Fritidshus					
Angsjön			
Bostäder eller fritidshus			
Immeln			
Frilufts-/rekreations- och turistanl. Ev. Bostäder
Bodarpasjön område 1 och 2
Frilufts-/rekreations- och turistanl.				
Ubbasjön
Bostäder/fritidshus/Frilufts-/rekreations- och turistanl.
Nybygdasjön		
Bostäder/fritidshus/Frilufts-/rekreations- och turistanl.
Stensjön		
Frilufts-/rekreations- och turistanl.				
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21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
31-33
34-37
38-39
40-41
42-44
45-46
47-49
50-51
52-53
54-55
56-57
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Översiktskartor

Kartorna visar följande:
• LIS-områdenas placering i förhållande till riksintressen, Natura 2000-områden, kultur- och
naturreservat och kulturmiljöer.
• LIS-områdenas placering i förhållande till kollektivtrafikförbindelser i Osby kommun.
• LIS-områdenas placering i förhållande till de områden som ingår i kommunens
naturvårdsplan.
• LIS-områdenas placering i förhållande till kommunikationsstråk och service.
• LIS-områdenas placering i förhållande till vattentäkter och grundvattentillgång.
• LIS-områdenas placering i förhållande till de vindkraftsområden som finns i kommunens
vindbruksplan.
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Vatten

Vattendrag

Väg

Visseltofta

Kulturmiljöstråk

Kulturmiljövärden

Reservat

Natura2000

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse naturvård

Riksintresse järnväg

Riksintresse väg

Riksintresse värdefulla ämnen

LIS-område

Teckenförklaring

Osby

0

4 000

Killeberg

8 000

Meter
12 000

Hökön

Lönsboda

LIS-områden, riksintressen, Natura 2000-områden, reservat och kulturmiljöer

¥
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Vatten

VISSELTOFTA

Vattendrag

Väg

Järnväg

Kollektivtrafikstråk

Buffertzon 2,5 km runt hållplatser

Busshållplatser

Järnvägsstationer

LIS-område

Teckenförklaring

OSBY

0

4 000

KILLEBERG

8 000

HÖKÖN

Meter
12 000

Linjenät och kollektivtrafik

LÖNSBODA

¥
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Visseltofta

Vatten

Vattendrag

Väg

Naturvårdsplan sjöar

Naturvårdsplan

LIS-område

Teckenförklaring

Osby

0

4 000

Killeberg

8 000

Naturvårdsplan

Meter
12 000

Hökön

Lönsboda

¥
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Vatten

Vattendrag

Väg

Järnväg

Visseltofta

Kommunikationseffektiva stråk

Tillgång service - 5 km

LIS-område

Teckenförklaring

Osby

0

4 000

Killeberg

8 000

Meter
12 000

Hökön

Kommunikationsstråk och service

Lönsboda

¥
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Vatten

Vattendrag

Väg

Visseltofta

Skyddsområde för vattentäkt

Grundvatten

LIS-område

Teckenförklaring

Osby

0

4 000

Killeberg

8 000

Meter
12 000

Hökön

Lönsboda

LIS-områden, skyddsområde för vattentäkt och viktig grundvattentillgång

¥
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Vatten

Vattendrag

Väg

Visseltofta

Buffertzon utredningsområde för vindkraft

Utredningsområde för vindkraft

LIS-område

Teckenförklaring

Osby

0

4 000

Killeberg

8 000

Meter
12 000

Hökön

Lönsboda

LIS-områden och utredningsområden för vindkraft

¥

Förklaringar till kartor
Lämpliga områden för LIS är markerade med svarta linjer på samtliga kartor. Först presenteras en översiktlig
bild över sjön och LIS-området. På kartan har befintliga naturvärden inom strandskyddsområdet markerats
med gult, orange och rött. Färgmarkeringarna visar var det finns låga, höga och mycket höga naturvärden
och att det därför kan finnas värden att ta hänsyn till. Nedan görs en sammanfattning av de kriterier som ligger bakom naturvärdesbedömningen. Befintlig bebyggelse inom strandskyddsområde markeras med brunt
på kartan. I det fall det blir aktuellt med ingrepp i ett område är det viktigt att ta reda på den bakomliggande
orsaken till naturvärdesbedömningen av området. Till varje LIS-område finns även en mer detaljerad karta
över själva området. På kartan redovisas kända natur- och kulturlämningar. I texten till varje LIS-område
beskrivs sjöns kvaliteter och dess omgivande landskap.
Låga naturvärden
Områden som inom strandskyddsområdet har låga naturvärden markeras gult på kartorna. Med låga naturvärden menas områden som troligtvis inte hyser några större naturvärden. De områden som bedöms ha låga
naturvärden är följande:
• Smala trädridåer där skog har avverkats med konventionella metoder och endast ett fåtal träd och buskar
närmast vattnet har sparats. Det är viktigt att den smala skyddszonen bevaras vid exploatering i området.
• Mindre områden med produktionsskog som drivs med konventionella metoder
• Konventionell jordbruksmark utan kända naturvärden
Höga naturvärden
Områden som inom strandskyddsområdet hyser höga naturvärden markeras med orange på kartan.
Majoriteten av strandskyddsområdena bedöms ha höga naturvärden eftersom strandzonen är en viktig biotop för djur och växter. Följande områden bedöms hysa höga naturvärden:
• Ädellövskog, övrig lövskog och dungar med äldre lövträd
• Sumpskogar och strandskogar utan klassning eller naturvärdesklassning 2-4 (Skogsstyrelsens
sumpskogsinventering).
• Ängs- och betesmarksinventeringen klass 2-4 (TUVA, Jordbruksverket)
• Våtmarker och sankmark
• Naturvärdesområden (enligt Skogsstyrelsen)
• Naturskogsartad skog
• Äldre barrskog
• Områden som ingår i naturvårdsavtal
• Områden som ingår i kommunens naturvårdsplan (klass 2 och 3).
Mycket höga naturvärden
Områden inom strandskyddsområde med mycket höga naturvärden markeras med rött på kartan. De områden som bedöms ha mycket höga naturvärden är följande:
• Områden som berörs av områdesskydd såsom Natura 2000, naturreservat, kulturreservat eller biotopskydd.
• Nyckelbiotoper
• Områden som hyser kända förekomster av missgynnade och hotade arter
• Sumpskog och strandskog som enligt Skogsstyrelsens inventering har naturvärdesklassningen 1.
• Våtmark med dokumenterat mycket högt värde
• Områden som ingår i kommunens naturvårdsplan (klass 1)
• Ängs- och betesmarksinventeringen klass 1 (TUVA, Jordbruksverket)
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Rågebodasjön
Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Rågebodasjön ligger i kommunens sydöstra del ca 5,5 km
söder om tätorten Lönsboda.
Områdesbeskrivning
Väster om sjön finns ett vackert jordbrukslandskap med
lövskogar och värdefulla hagmarker. Öster om sjön utgörs
landskapet av barrskog och hygge. Befintlig bebyggelse är
främst lokaliserad till jordbrukslandskapet väster om sjön
och tillgängligheten är här god. Den mer oexploaterade
östra sidan är svårare att ta sig till. Ca 1-2 km söder om
sjön går Skåneleden. Odlingslandskapet väster om sjön är
med i kommunens naturvårdsplan och bedöms ha höga
naturvärden (klass 2). Norr om sjön finns en skyddsvärd
mad, även denna är med i naturvårdsplanen (klass 2, höga
naturvärden). Väster om sjön finns flera naturvärdesområden med lövskogslundar och ädellövskog. Det finns även
en nyckelbiotop som utgörs av betesmark. Landskapet
söder om sjön finns med i kulturmiljöprorammet.
LIS-område
Ett LIS-område är beläget väster om sjön, vid redan befintlig bebyggelse. Vegetationen närmast sjön är värdefull med
äldre granar och lövträd. I övrigt domineras området av
planterad barrskog utan större naturvärden. Det finns inga
kända kulturvärden i LIS-området.
Kommunikationer
Närmaste kollektivtrafikförbindelse finns i Lönsboda.
Riktlinjer
Området är lämpligt för verksamheter knutna till friluftslivet eller turism. Det skulle kunna vara möjligt att skapa
en avstickare från Skåneleden som ligger nära Rågebodasjön. I så fall kan det till exempel vara intressant att göra
ett vindskydd, grillplats, brygga eller stuga för uthyrning
för att stärka rekreationsvärdet. Nära sjön finns vissa sanka
partier som inte bör bebyggas på grund av risken för översvämning. Gamla granar och lövträd ska sparas och tas
med vid planeringen av ny bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Rågebodasjön.

Rågebodasjön, Osby kommun.
Foto : Karin Bovin
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Stora Gylet

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Stora Gylet är ett litet vatten i kommunens sydöstra del.
Söder om sjön, genom utpekat LIS-område går Skåneleden
(markerad med rött på kartan). Avståndet till Lönsboda,
där det finns service såsom livsmedelsaffär, är närmare 6
km. Sjön omges av barrskog.
Områdesinformation
Området har låga naturvärden och det finns inte några
fornlämningar noterade kring sjön.
LIS-område
LIS-området ligger söder om sjön och består av ett barrskogsområde. Det finns inga kända natur eller kulturlämningar i området.
Kommunikationer
LIS-området ligger intill vägen som går mellan Lönsboda
och Sibbhult. Närmaste kollektivtrafikförbindelse finns i
Lönsboda.
Riktlinjer
Skåneleden går rakt genom utpekat LIS-område vilket
gör att LIS-området lämpar sig väl för åtgärder knutna till
friluftslivet. Åtgärder som kan vara intressanta är grillplats,
vindskydd, brygga m.m. Området är inte attraktivt eller
lämpligt för bostäder eller fritidshus.
Värdefulla element såsom äldre granar, tallar och lövträd
bör sparas.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Stora gylet.
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Strönasjön, LIS-område 1 och 2
Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Strönasjön ligger i kommunens östra del, ca 4 km öster om Lönsboda.
Områdesinformation
Det finns ett antal hus väster och öster om sjön. Landskapet kring
sjön utgörs av barrskogar och jordbruksmark. Längs västra stranden löper ett område med värdefull strandskog. Väster om denna
finns naturvärdesområden med rester av lövängar. Det finns endast ett fåtal kända fornlämningar (tjärdalar) i sjöns omgivning.
LIS-område
Vid Strönsjön har två LIS-områden utsetts. LIS-område 1 är
beläget nordväst om sjön där befintlig bebyggelse finns. Området
är lättillgängligt på grund av de större vägarna norr och söder om
sjön samt den mindre vägen som följer sjöns västra sida. Området
utgörs främst av hyggen och granplanteringar. Intill södra delen
av området finns värdefull strandskog. LIS-område 2 är beläget
söder om sjön. Här finns ett uthus samt en badplats som är tillgänglig för allmänheten. Området utgörs av hygge, blandskog och
åkermark.
Kommunikation
Sträckan mellan Lönsboda och Vilshult är ett viktigt kollektivtrafikstråk. Busslinje 562 går från Hunshult som ligger 1,2 km söder
om sjön. Linjen går mellan Älmhult och Olofstöm. Norr om sjön
går väg 119 mellan Lönsboda och Ryd och söder om går väg 121
mellan Lönsboda och Vilshult.
Riktlinjer
I LIS-område 1 finns det redan bebyggelse och kompletterande
bebyggelse bedöms vara lämplig. Områdets närhet till Lönsboda
och områdets tillgänglighet bidrar till att göra det intressant för
utbyggnad av permanenta bostäder eller fritidshus. Området är
även möjligt att utveckla med utgångspunkt i dess rekreationsvärden och att skapa verksamheter för turism och friluftsliv. Strandskogen (sumpskogen) ska bevaras och ny bebyggelse får inte
medföra negativ påverkan på förutsättningarna att bevara skogen.
Eventuella fornlämningar bör sparas och tas med vid planeringen
av ny bebyggelse. I område 2 ligger badplatsen som är av stor
betydelse för allmänheten vad gäller tillgänglighet och nyttjande.
Området lämpar sig därför inte för permanent boende utan bör
utvecklas vad gäller friluftsliv, rekreation och turism.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när det gäller Strönasjön.
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Aborrasjön

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Abborrasjön ligger ca 2 km öster om Lönsboda i ett skogslandskap med inslag av jordbruksmark söder om sjön.
Områdesbeskrivning
Det finns ett antal hus sydväst och söder om sjön. Nordost om sjön brer ett större hygge ut sig. Väster om sjön
finns värdefulla sumpskogar. Vid befintlig bebyggelse och
vid jordbruksmarken sydväst/söder om sjön finns vackra
lövträdsdungar. Kring sjön finns flera tjärdalar och beckgrytor.
LIS-område
LIS-området är beläget sydost om Aborrasjön. Området
domineras av barrskog men på vissa platser finns lövträdsdungar. I LIS-området finns en tjärdal.
Kommunikationer
Söder om sjön går väg 121 mellan Lönsboda och Vilshult
som är ett kommunikations- och kollektivtrafikstråk. Buss
562 mellan Älmhult och Olofström via Lönsboda går på
väg 121. Det är maximalt 500 meter till busshålllplats i Ö
Gisslaboda från LIS-området.
Riktlinjer
Ett flertal faktorer gör att LIS-området vid Aborrasjön
lämpar sig för permanent- och fritidsbebyggelse. Faktorerna är områdets närhet till Lönsboda och den service som
där erbjuds, områdets tillgänglighet från väg 121, kollektivtrafik möjligheter och att det redan finns viss bebyggelse
i området. I LIS-området är det även möjligt att utforma
verksamheter eller åtgärder som stärker friluftslivet eller
turismen. Vid exploatering i LIS-området är det viktigt att
hänsyn tas till Riksväg 15 (Tvärledens) framtida dragning.
Äldre lövträd, lövträdsdungar, värdefull strandskog och
fornlämningar bör bevaras vid en exploatering i området.
Jordbruksmark bör ej bebyggas. Marken är på vissa ställen
sank i närheten av sjön och ny bebyggelse bör inte uppföras på eller i anslutning till sanka partier.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Aborrasjön.
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Hjärtasjön

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Hjärtasjön är belägen i östra delen av kommunen ca 2 km
väster om Lönsboda.
Områdesbeskrivning
Sjön och dess omgivning är ett populärt friluftsområde.
Runt sjön går en vandringsled och i norr finns en badplats
med toalett, brygga och grillplats samt ett större friluftsområde med möjlighet till aktiviteter kopplade till natur
och kultur. Sjön omges av ett barr skogslandskap med ett
stort inslag av tall närmast sjön. Det finns få bostäder i
närheten av sjön och den västra sidan är oexploaterad vad
gäller bebyggelse.
LIS-område
Norra tredjedelen av sjön där det redan finns anläggningar
omfattas av LIS-område. Det stora inslaget av tall i skogen
ger sjön och landskapet en speciell karaktär. I nordväst berörs en mindre del av en sumpskog. Öster om Hjärtasjön
finns ett skyddsområde för vattentäkt. Kring sjön finns ett
antal fornlämningar, främst tjärdalar.
Kommunikationer
Söder om sjön går väg 119 som gör det lätt att ta sig till
likväl Lösnsboda, Osby som Glimåkra. Vägen är ett viktigt
kommunikationsstråk och trafikeras av busslinje 539 mellan Osby och Lönsboda. Närmaste hållplats är Lönsboda
tätort.
Riktlinjer
Området är inte lämpligt för permanenta bostäder eller
fritidshus p.g.a. de delvis höga rekreationsvärdena i kombination med frånvaro av befintlig bebyggelse. Lämpligt är
istället att utveckla, förstärka och komplettera det friluftsoch föreningsliv som redan finns i området. Området ska
utvecklas utifrån befintliga värden. Det kan till exempel
handla om att skapa en anordning eller verksamhet i
anslutning till vandringsleden, såsom övernattningsmöjligheter och bryggor. Fornlämningar ska bevaras då en
stor del av friluftsaktiviteterna i området är knutna till
kulturmiljön. Eventuella ingrepp ska ske restriktivt och naturvärden såsom tallar, äldre granar och värdefulla lövträd
bevaras.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Hjärtasjön.

Kulturaktiviteter. Hjärtasjön.
Foto : Karin Bovin
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Vesljungasjön

Teckenförklaring
LIS
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark

Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden

Badplats

0

100

200 m

Landsbygdsutveckling i strandnäraläge Osby kommun-Utställningshandling

31

Läge
Vesljungasjön är belägen i kommunens västra del, vid
Vesljunga ca 15 km väster om Osby. Visseltofta som har en
del servicefunktioner ligger ca 5 km öster om Vesljungasjön.
Områdesbeskrivning
Vid Vesljungasjöns norra och östra och norra del finns
det befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse består både
av permanentbostäder och fritidshus. Landskapet kring
sjön domineras av barrskog med ett stort inslag av tall.
Sjön ingår i kommunens naturvårdsplan och har utvidgat
strandskydd på 150 meter. Sydost om sjön finns Sjömossen som är en skogsbevuxen högmosse med vissa naturvärden (naturvårdsplanen, klass 3). Ytterligare ett område
med naturvärden finns längs Lillån öster om sjön. Det
är en stor hagmark med inslag av slåttermad. Söder om
sjön finns sumpskog där tall och glasbjörk dominerar.
Vesljungasjön klassas som regionalt värdefullt vatten. I
sjön finns de två rödlistade arterna sjötåtel och spädslinke.
I Lillån som ansluter till sjöns östra sida finns även de
rödlistade arterna klockgentiana och hårklomossa (även
med i bilaga 2 i habitatdirektivet). Kring sjön finns ett
antal fornlämningar, främst i och kring Vesljunga (järnframställningsplats, sågverkslämning, blästbrukslämning,
kolbottnar, gårdstomt m.m.)
Kommunikationer
Norr om sjön går en större väg mellan Osby-VesljungaEmmaljunga. Närmsta kolletivtrafikförbindelse finns i
Visseltoft och den går in till Osby tätort. Denna busslinje
hotas dock av nedläggning vid halvårsskiftet 2014.
LIS-område
LIS-området omfattar sjöns norra del. Den ligger inom
redan detaljplanelagt område och finns med som utredningsområde för fritidshusbebyggelse i kommunens
översiktsplan. Utformningen på LIS-området skiljer sig
dock något från det område som finns i översiktplanen. En
större del av området omfattas av områdesbestämmelser. I
det fall intresse finns att göra ingrepp i området som går i
strid mot områdesbestämmelserna så ska bestämmelserna
ändras (förutsatt att ingreppet är lämpligt i området). Marken i norra och nordöstra delen av området är relativt högt
belägen. I norr finns bostäder och fritidshus i ett landskap
som utgörs av blandskog och öppna fält med gammal
hagmark. Det finns mycket tallar i området. Öster om
sjön finns ett antal fritidshus. Marken här är högt belägen
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i nordost och sluttar därefter ner söderut. Söder om sjön
finns en större höjd på en udde. Skogen på höjden domineras av barrskog med inslag av lövträd. Det finns flera
tallar i området. Sjömossen sydost om sjön omfattas av
kommunens naturvårdsplan. Det finns ett antal fornlämningar inom LIS-området såsom lämningar efter sågverk,
torp, slaggvarp och gårdstomt.
Riktlinjer
LIS-området prioriteras för permanenta bostäder eller fritidshus eftersom det redan finns bebyggelse i området och
utrymme finns att komplettera denna.
Badplatsen vid sjön gör området attraktivt för exempelvis
uthyrning av stugor. Ny bebyggelse får ej läggas för nära
sjön då vattenflödet varierar under året och de närmsta
strandängarna översvämmas. Vid en exploatering i området ska en förtätning av befintlig bebyggelse eftersträvas.
Badplatsen får inte bebyggas eller ”byggas in” så att den
upplevs som svåråtkomlig för besökare. Området där
badplatsen är lokaliserad anses inte kunna utgör ett LISområde och har således undantagits planen. Äldre tallar
och lövträd sparas. Fornlämningarna i området bevaras
och integreras i planeringen av nybyggnation.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Vesljungasjön.

Badplats. Vesljungasjön, Osby kommun.
Foto : Karin Bovin
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Osbysjön och Helge å
Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Östra Genastorp vid Helge å ligger ungefär 3,5 km söder om
Osby centrum. Osby erbjuder service såsom livsmedelsaffärer
och andra typer av affärer, skolor, tågstopp, busstrafik, vård m.m.
Områdesbeskrivning
Osbysjön är kommunens största sjö och den enda som ligger i
direkt anslutning till en tätort. Vid sjöns norra del är strandskyddet borttaget men i övrigt har sjön ett utvidgats strandskydd på
150 m. Osbysjöns läge gör att området är mycket attraktivt för
sjönära boende och för rekreation.
Omgivande landskap utgörs av skogs- och jordbruksmark och
väster om sjön breder större våtmarksområden ut sig i anslutning till Helge å. Skogen utgörs till stor del av lövskogar. Flera av
miljöerna kring vattendraget har höga naturvärden och omfattas av naturvårdsplanen, biotopskyddsområde och ängs- och
betesmarksinventeringen. I området finns det nyckelbiotoper
och ett antal sumpskogar. I områdets norra del finns en mindre
lövsumpskog som klassas som naturvärde och omfattas av kommunens naturvårdssplan. Sjön har ett rikt fågelliv och omfattas av fågelskyddsområde. Vid en exploatering är det viktigt att
klargöra om det finns häckande fågelarter inom området som
kan komma att påverkas av bebyggelse. Utanför LIS-området,
väster om sjön finns ett område av riksintresse för naturvården. Här finns även Osby skansar som omfattas av Natura 2000,
naturreservat och naturvårdsplanen. Det finns flera värdefulla
rekreationsområden såsom Osby skansar, Näset, Ebbarpsby och
Klinten, men alla dessa område ligger utanför det som är lämpligt för LIS. Det finns ett antal fornlämningar kring Helge å och
Osbysjön, såsom rester efter järnframställning, lämningar efter
boplatser samt fornåkrar. Det är viktigt att hänsyn tas till störningskänsliga arter och värdefulla lövträdsdungar och sumpskogar ska bevaras så långt som möjligt
En översvämningskartering har gjorts (se karta på nästa sida) av
Helge å som visar att LIS-området till mycket liten del består av
vad Länsstyrelsen benämner som ”markområden med stor sannolikhet för översvämning” (blå områden på kartan). Dessa områden bör inte bebyggas. Översvämningskarteringen visar också
att en del av LIS området består av s.k ”markområden med viss
sannolikhet för översvämning” (rosa områden på kartan), vilket
innebär att översvämning kan ske, men att sannolikheten är mer
sällan än vart hundrande år. Inom dessa områden kan det vara
lämpligt med enstaka villor och fritidshus. Resterande områden
(vita på kartan) är ur översvämningssynpunkt inte begränsade
på något sätt. Öster om utpekat område finns det kraftledningar
vars läge och utförande är tänk att behållas även vid en exploate-
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ring inom LIS-området. Stor hänsyn måste därför tas vid ytterligare planering av området.

Karta som visar översvämningskarteringen
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LIS-område
LIS-området vid Osbysjön är beläget sydost om Osbysjön vid Västra Genastorp. Området berör till viss del
Helge å och Östra Genastorp. Området gränsar mot ett område som finns med i kommunens översiktsplan
som utredningsområde för fritidshusbebyggelse. En mindre del av LIS-områdets nordöstra del omfattas av
samlad bebyggelse (med nya PBL kan det klassas som sammanhållen bebyggelse).
Kommunikationer
Väg 23 går ca 2 km öster om utpekat LIS-område och sträcker sig mellan Malmö-Linköping. Det är således
ett viktigt kommunikations- och kollektivtrafikstråk. Busslinje 545 går mellan Osby och Kristianstad och är
den busslinje som stannar närmast LIS-området. Från LIS-området är det 2,6 km till busshållplats vid Radiatorvägen.
Riktlinjer
LIS-området är lämpligt för bostäder, fritidshus eller verksamheter knutna till friluftslivet. Trots att området
har mycket höga/höga naturvärden är detta ett område som uppfyller flera av kommunens uppsatta mål för
LIS-område. Ur ett Osby perspektiv ligger det tätortsnära, har närhet till service och mindre än 2,5 km till
närmaste kollektivtrafikförbindelse. Området skulle därför lämpa sig väl för bostadsbebyggelse. Bostäder vid
Osbysjön ses generellt som mycket attraktiva och tomter i detta läge är eftertraktade. Det finns även goda
förutsättningar för positiva frilufts- och naturupplevelser. Det område som omfattas av lövsumpskog klassat
som naturvärde och som omfattas av kommunens naturvårdssplan ska inte bebyggas.
Sett ur kommunens synvinkel att öka antalet invånare genom att skapa attraktiva boendemiljöer är detta ett
område med hög prioritet som ett LIS-område. Finns det intresse att uppföra bostäder i områdets norra delar
ska det ske genom förtätning av befintlig bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer
Se bilaga 2 för miljökvalitetsnormer för vatten som gäller för Osbysjön och Helge å.
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Matsasjön

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Matsasjö är belägen ca 3,5 km nordväst om Killeberg och
ca 3 km väster om Loshult. Västra delen av sjön ligger i
Älmhults kommun.
Områdesbeskrivning
Landskapet kring sjön domineras av barrskog. Sjöns
stränder är relativt oexploaterade men det finns enstaka
byggnader öster om sjön. Norr om sjön finns en sumpskog
som utgörs av blandskog. Det finns inga särskilt utpekade
naturvärden vid sjön men de stora orörda strandområdena
är ett värde i sig.
LIS-område
LIS-området är beläget öster om sjön. Det finns inga
dokumenterade natur-och kulturvärden i LIS-området.
Landskapet i området är en variation mellan mindre barrskogsområden, lövträdsdungar och hyggen. En del av det
föreslagna LIS-området finns med i kommunens översiktsplan som utredningsområde för fritidshusbebyggelse.
Kommunikationer
Närmsta kollektivtrafikförbindelse är i Loshult med bussförbindelse till Lönsboda, Olofström och Älmhult. Killeberg är närmsta ort med tågförbindelse i såväl norrgående
som södergående riktning.
Riktlinjer
LIS-området bedöms lämpligt för fritidsbebyggelse eller
verksamheter knutna till friluftsliv och turism. Eftersom
området i kommunens översiktsplan pekas ut som utredningsområde för fritidshusbebyggelse bör området prioriteras för detta. Lövträd och eventuella fornlämningar ska
bevaras vid en exploatering. Ny bebyggelse bör inte placeras på sank mark. Vid exploatering i området ska samråd
ske med Älmhults kommun.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Matsasjön.
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Orsjön

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Orsjön är belägen i kommunens västra del, cirka 7 km
nordväst om Osby och ca 4 km nordöst om Visseltofta.
Områdesbeskrivning
Sjöns omgivande landskap domineras av barrskog. Söder
och väster om sjön finns sumpskog som utgörs av blandskog. Det finns flera fornlämningar kring sjön bestående
av ett antal torplämningar, kolbottnar efter resmilor och
en brunn/kallkälla. Stränderna är relativt oexploaterade
med endast mindre vägar runt sjön. Norr om sjön finns
dock en större väg med bra framkomlighet.
LIS-område
Föreslaget LIS-område är lokaliserat öster om sjön. Området utgörs främst av granskog. Det finns lämningar efter
resmilor i området och i norra delen finns en brunn/kallkälla. Vid området går en mindre skogsväg.
Kommunikationer
Närmaste busshållplats finns i Simontorp som ligger ca 3
km från Orsjön. Busslinjen, 537 går mellan Visseltofta och
Osby. Denna linje kommer att dras in under halvårsskiftet
2014. Utredningar kring fortsatt kollektivtrafikförsörjning
pågår. Norr om området går vägen in till Osby.
Riktlinjer
LIS-området bedöms lämpligt för permanenta bostäder
och fritidshus men även för verksamheter knutna till
turism eller friluftsliv. Området är lättillgängligt på grund
av den större väg som sträcker sig förbi sjön strax öster
om området. Vid en eventuell exploatering i området ska
hänsyn tas till sumpskogar, fornämningar och värdefulla
lövträd.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten för
Orsjön.
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Skeingesjön

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Skeingesjön är belägen ca 4 km väster om Osby. En del av sjön
ligger i Hässleholms kommun.
Områdesbeskrivning
Vid sjöns östra sida finns ett antal fritidshus som omfattas av
områdesbestämmelser. Tillgängligheten till sjön är god då det går
större vägar strax norr och söder om sjön. Landskapet öster om
sjön domineras av skog medan det väster om sjön är en variation
av skog, jordbruksmark och våtmarker. Skogslandskapet varierar
mellan barrskog och lövskog. Sjön är av riksintresse för naturvården och klassas som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Den
omfattas även av Natura 2000 och är livsmiljö för flera känsliga
arter. Strandskyddet är utvidgat till 300 meter på landsidan. Flera
mindre områden kring Skeingesjön ingår i kommunens naturvårdsplan t.ex. en ädellövskog, Simontorpaån i norr och en mosse. Vid Simontorpaån norr om sjön finns värdefull sumpskog och
bäckmiljö som omfattas av naturvärdesområde. Sydost om sjön
finns två nyckelbiotoper (ädellövskog) samt ett naturvärdesområde (brant). Skeingesjön omfattas av skyddsområde för vattentäkt och det pågår en utredning av vatten- och avloppssituationen
vid fritidshusen. En utredning avseende lösning av VA-frågor för
befintlig bebyggelse pågår f.n. I det fall beslut att inrätta verksamhetsområde för VA-möjliggör det för ny bebyggelse. Löses inte
VA- frågan får LIS-områdets lämplighet prövas på nytt.
LIS-område
LIS-området är beläget öster om sjön vid befintliga fritidshus.
Mellan väg och strandlinje finns områdesbestämmelser som
reglerar markanvändningen. LIS-området berörs av riksintresse
för naturvården, kulturmiljöprogrammet och skyddsområde för
vattentäkt. Landskapet i området utgörs av barrskog och
lövskogsdungar. Söder och norr om LIS-området finns värdefulla
naturområden som berörs av kommunens naturvårdsplan
(slåttermad, Simontorpaån). Norr om området, vid Simontorpaån, finns sumpskog. Här finns även en värdefull bäckmiljö som
klassas som naturvärde. Det finns inga kända fornlämningar i
området.
Kommunikationer
Osby är närmaste ort med kollektivtrafikförbindelse. I anslutning
till områdets norra delar går en större väg som bl.a förbinder
Osby och Vittsjö.
Riktlinjer
LIS-området är lämpligt för fritidshus som bör läggas öster om
vägen. Väster om vägen gäller områdesbestämmelserna som
bland annat säger att en förtätning av befintliga fritidshus inte
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är lämplig. En exploatering av LIS-området motiverar en satsning på att förbättra vatten- och avloppssituationen vid sjön vilket skulle bidra till att förbättra vattenkvaliteten. Värdefulla lövskogsdungar och eventuella fornlämningar ska integreras i planeringen och bevaras så långt som möjligt. Bebyggelse får ej påverka
vattenkvaliteten och vattentäkten negativt. Stor hänsyn ska tas till de värden som Natura 2000-området och
riksintresset avser att skydda. Vid exploatering i området ska samråd ske med Hässleholms kommun.
Miljökvalitetsnormer
Se bilaga 2 för miljökvalitetsnormer för vatten som gäller för Skeingesjön.
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Angsjön

Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
Barr- och blandskog
Lövskog
Åker
Annan öppen mark
Klass
Strandnära bebyggelse
Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Angsjön ligger ca 5 km nordost om Osby.
Områdesbeskrivning
Landskapet kring sjön är en blandning av skog och jordbruksmark. Angsjön är klassad som ett nationellt värdefullt vatten med högt fiskevärde och har ett utvidgat
strandskydd på 150 meter. Sjön är skyddsområde för
flodkräfta. Nordväst om sjön finns sumpskog som ansluter
till sjön. Söder om sjön, nära Angshult, finns ett naturvärdesområde med bokskog. I anslutning till naturvärdesområdet finns en nyckelbiotop med ädellövskog. Biotoperna
söder om Angsjön i Angshult omfattas även av ängs- och
betesmarksinventeringen och kommunens naturvårdsplan
(höga naturvärden, klass 2). I planen beskrivs området
som vacker hagmark med hamlade askar, stengärdesgårdar och en fägata. Området Angshult-Gussa Svenstorp
ingår även i kulturmiljöprogrammet p.g.a. välbevarat
odlingslandskap och äldre byggnader. I Angshult finns
fornlämningar såsom fossil åkermark, gårdstomt, minnessten och linbastu. Nordost om sjön fann man på 1930-talet
en stockbåt. Vid Sjöhagen öster om sjön finns fossil åkermark.
LIS-område
LIS-området ligger i sjöns sydöstra del. Västra delen av
området utgörs av gran- och blandskog samt hygge. I den
östra delen övergår skogen till lövskogsdungar kring gårdarna. Intill träddungarna tar sedan hyggen vid. Lövträden
är estetiskt värdefulla och hyser även stora naturvärden.
Kommunikationer
Busslinje 539 går mellan Osby och Lönsboda och har
hållplats vid Svenstorp östra som ligger ca 1 km från LISområdet. Söder om sjön löper vägen mellan Angshult och
Ekeröd.
Riktlinjer
Vägen söder om sjön samt närheten till bussförbindelse
gör området lättillgängligt. Tillgängligheten gör området
lämpligt för permanenta bostäder eller fritidshus. Åtgärder
eller nybyggnation får inte medföra negativ påverkan på
beståndet av flodkräfta. Stor hänsyn ska tas till arten och
förutsättningarna för dess fortlevnad får inte försämras.
Lövträdsdungarna vid befintlig bebyggelse ska bevaras
så långt som möjligt. Särskilt äldre lövträd sparas och
tas med vid planeringen av bebyggelse. För att förhindra
att kulturmiljövärden exploateras bort ska det göras en

detaljplan om bostäder eller fritidshus avses
uppföras i området.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer
för vatten när det gäller Angsjön.
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Läge
Immeln ligger i kommuens sydöstra del ca 7,5 km från
Lönsboda. Sjön går även in i Östra Göinge, Kristianstad
och Olofström kommun. 1 km norr om sjön går Skåneleden.
Områdesbeskrivning
Immeln är Skånes tredje största sjö och har ett utvidgat
strandskydd på 150 meter. Sjön är en näringsfattig skogsjö
med klart vatten och ett flertal öar, uddar och värdefulla
strandskogar. Sjöns stränder är till stor del blockrika, branta
och har gles vattenvegetation.
Fågellivet är rikt i- och kring sjön. Immeln är en av Skånes
viktigaste häckningsplats för fiskgjuse och storlom. Flera av
öarna i sjön omfattas av fågelskyddsområden. Det finns ett
antal hotade och skyddsvärda arter i och kring sjön t.ex.
Immelnöringen, hårklomossa, taggmärla, sjötåtel, bergsimpa.
Immeln klassas som ett nationellt värdefullt vatten vad gäller naturvärden och ett nationellt särskilt värdefullt
vatten m.a.p. fiskevärde. Sjön och dess omgivande landskap är av stor betydelse för friluftslivet (såsom kanotpaddling, bad och fiske) och är klassat som riksintresse för friluftslivet. På grund av sin betydelse för växtoch djurlivet är Immeln även klassat som riksintresse för naturvården. Ett flertal områden är med i kommunens naturvårdsplan och tillhör klass 1 (mycket högt naturvärde). Det finns även ett antal nyckelbiotoper,
naturvärdesområden och sumpskogar i sjöns närområde. Kring sjön finns ett antal fornlämningar och hela
sjön ingår i ett område som är utpekat som betydelsefullt för kulturmiljövården (kulturmiljöprogrammet).
Kommunikationer
I LIS-områdets norra del går väg in till Lönsboda och till Sibbhult. Närmaste kollektivtrafikförbindelse finns i
Lönsboda.

			

Immeln. Foto: Karin Bovin

Landsbygdsutveckling i strandnäraläge Osby kommun-Utställningshandling

48

LIS-områden vid Immeln
LIS-området är belägget nordost om Immeln, norr om
Björnvik. Området utgörs av olikåldrig barrskog med
inslag av löv och tall samt gläntor med bl.a. hallon, bokar och björkar. Vissa delar av området är relativt orörda medan andra utgörs av hyggen eller ung planterad
granskog. Terrängen är kuperad och vissa höjdpartier
sluttar brant ner mot sjön. I en sankare del av området,
söderut, blir vegetationen tätare och mer lummig. Ett
flertal stenrösen och stenmurar vittnar om att området
har använts av människan under en längre tid. Det finns
bebyggelse i området.
Riktlinjer
LIS-området är i första hand lämpligt för verksamheter
kopplade till de rekreationsvärden som finns vid sjön.
Verksamheter som kan komma i fråga är
grillplatser, båtbryggor, uthyrning av kanoter, iläggningsplats för kanoter, övernattningsmöjligheter
och liknande som kan stärka och stötta de befintliga
rekreationsvärdena. Området skulle kunna utvecklas på
ett sådant sätt att det knyter an till Skåneleden norr om
sjön. I andra hand kan det vara möjligt med bostäder
och fritidshus men stor hänsyn ska då tas till sjöns och
dess omgivnings höga naturvärden. De ytor som inom
området bör tas i anspråk för LIS är de områden där
det finns bebyggelse eller som utgörs av hygge och ung
planterad granskog. De mer orörda delarna bör ej exploateras. Hänsyn ska tas till sjöns och dess omgivnings
rika fågelliv. Ett alltför högt tryck på sjön kan medföra
att störningskänsliga fågelarter inte längre kan eller
vill uppehålla sig i området. De stora, gamla tallar som
finns ska bevaras för att inte skada livsmiljöerna för bl.a.
fiskgjuse. Landskapet kring sjön är kuperat och höjderna är på vissa platser mycket branta. Nya anläggningar
får inte placeras i branter på ett sådant sätt att de kan
utsättas för ras eller skred. Branter är även viktiga livsmiljöer för vissa djur- och växtarter och det bör därför
tas hänsyn till dessa. Sumpskogarna bör undantas för
exploatering. Eftersom området ligger inom riksintresse
för friluftslivet och berör riksintresse för naturvården
ska det utredas hur riskintressena kan påverkas av en
eventuell åtgärd i områdena. Området är lättillgängligt.
Miljökvalitetsnormer
Se bilaga 2 för miljökvalitetsnormer för vatten som gäller för Immeln.
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Bodarpasjön
Teckenförklaring
LIS- område
Strandskyddsområde
Bebyggelse
Vatten
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Låga naturvärden
Höga naturvärden
Mycket höga naturvärden
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Läge
Sjön är belägen ca 4 km söder om Visseltofta på gränsen till
Hässleholms kommun.
Områdesbeskrivning
Sjön omges av skogsmark där barrskogar dominerar men
väster om sjön finns även lövskogsområden. Nordväst om
sjön finns ett naturvärdesområde med bokskog. Området
är även med i kommunens naturvårdsplan (klass 3). Det
finns ett antal fornlämningar kring sjön såsom torp, husgrunder och fossil åkermark. Byn Stavshult nordväst om
sjön omfattas av kulturmiljöprogrammet. Vid sjöns sydvästra strand finns en brygga och båtar ordnade av fiskevårdsförbundet. Där finns även en del bebyggelse. Det finns inga
kända kulturvärden i området. Utanför LIS-området (öster
om) finns fornåkrar.
Kommunikationer
Strax väster om sjön går en mindre väg mellan Vesljunga
och Brogården. Öster om sjön finns en större väg som
sträcker sig mellan Visseltofta och Brogården. Mellan Osby
och Visseltofta finns idag möjlighet att åka kollektivt med
buss. Skånetrafiken har dock nyligen aviserarat att denna
busslinje kommer att dras in under halvårsskiftet 2014 och
ersätts då av närtrafik.
LIS-område
Utpekat LIS-område är beläget norr om sjön och består av
ganska kuperad mark med ung granplantering.
Riktlinjer
LIS-området är relativt lättillgängligt främst med bil men
avståndet till närmaste ort med service är relativt långt och
sjön ligger lite avsides varför det inte är lämpligt med bostäder och fritidshus. Området lämpar sig sig väl för åtgärder eller verksamheter knutna till friluftsliv och turism. Det
kan med fördel utvecklas i anknytning till fiskeintresset. De
åtgärder som kan vara intressanta i LIS-området är exempelvis grillplatser, brygga eller vindskydd. Den värdefulla
bokskogen väster om LIS-området ska ej exploateras. LISområdet ska utformas så att skogens värden och områdets
fornlämningar ska bevaras.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när
det gäller Bodarpa sjö.

Bodarpa sjö. Foto: Karin Bovin
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Ubbasjön, LIS-område 1 och 2

Teckenförklaring
LIS- område
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Bebyggelse
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Barr- och blandskog
Lövskog
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Höga naturvärden
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Läge
Ubbasjön ligger ca 2,7 km öster om Lönsboda.
Områdesbeskrivning
Det finns ett antal hus kring sjön varav de flesta är belägna söder om sjön. Vid sjöns östra strand finns en
badplats. Sjön omges till stor del av barrskog men vid sjöns södra sida finns även inslag av lövskog. Sydväst
om sjön finns flera nyckelbiotoper och naturvärdesområden med lövängsrester. De ingår även i kommunens
naturvårdsplan och bedöms hysa mycket höga naturvärden (klass 1). Dessa områden ligger utanför berörda
LIS-områden. Norr om sjön finns områden med värdefull sumpskog. Det finns ett fåtal kända fornlämningar
i landskapet kring sjön (tjärdalar och kvarnlämningar). Tostaboda och Ubbaboda söder om sjön omfattas av
kulturmiljöprogrammet.
Kommunikationer
Norr och söder om sjön går två större vägar som sträcker sig mellan Lönsboda och Vilshult respektive Lönsboda och Nyteboda. Det finns möjlighet att åka kollektivt med buss mellan Älmhult-Lönsboda-VilshultOlofström. Från utpekade LIS-område är det cirka 800 meter till närmaste busshållts i Hunshult.
LIS-område
Två LIS-områden finns belägna nordväst och nordost om sjön. LIS-område 1 i nordvästra delen av sjön
utgörs av en ung granplantering med inslag av björk i norr. Granplanteringen går ner nära vattnet och buffertzonen mellan plantering och sjön är smal. I buffertzonen finns lövträd och enstaka äldre tallar. Marken
är kuperad med vissa branta partier som inte är lämpliga för bebyggelse. I norr finns ett vattendrag längs en
brant som liknar en mindre ravin. I LIS-område 1 finns flera kulturlämningar, bl.a. rösen men dessa finns
inte noterade hos Riksantikvarieämbetet. Det finns inga utpekade natur- och kulturvärden i området och
därför finns ingen detaljkarta av området med i LIS-planen. LIS-område 2 består till stor del av planterad
granskog. Det finns även ett mindre område med sumpskog. Norr om området finns en fin hästgård. Mellan
grusvägen och sjön är marken för sank för att bebyggas på vissa delar medan det är mer höglänt terräng på
andra sidan vägen. I LIS-område 2 finns inga kända fornlämningar.
Riktlinjer
Närheten till Lönsboda och kollektivtrafikmöjligheter gör områdena lämpliga för permanenta bostäder eller
fritidshus. De två större vägarna söder och norr om sjön gör även att områdena är lättillgängliga. Även detta
talar för att områdena i första hand bör prioriteras för bostäder. Det kan även vara intressant att utveckla
områdena med inriktning mot friluftsliv eller turism. Badplatsen gör att sjön och dess omgivning har höga
rekreationsvärden. Dessa kan stärkas med åtgärder eller verksamheter såsom grillplatser, uthyrning av stugor, bryggor, båtuthyrning m.m. I LIS-område 1 ska den smala buffertzonen med lövträd och tallar bevaras.
Genom att bevara vattendraget och ”ravinen” i norr samt vissa blockrika, fuktiga partier kan ett säreget och
vackert landskap bevaras. I LIS-område 2 bör bebyggelse i första hand läggas norr om vägen för att minimera
översvämningsrisken. Norr om vägen är det endast en mindre del som ligger inom strandskyddsområde.
Kulturlämningar bör bevaras så långt som möjligt och tas med i planeringen av ny bebyggelse. Vid exploatering i LIS-området är det viktigt att hänsyn tas till Riksväg 15 (Tvärledens) framtida dragning.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när det gäller Ubbasjön.
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Nybygdasjön
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Läge
Nybygdasjön ligger ca 3 km väster om Osby.
Områdesbeskrivning
Bebyggelsen kring sjön är sparsam men den bebyggelse som
finns är lokaliserad i de södra delarna av sjön. Norr om sjön
går Skåneleden. Sjön omfattas av skyddsområde för vattentäkt.
Öster och väster om sjön rinner Simontorpaån som är med i
kommunens naturvårdsplan (höga naturvärden, klass 2). Ån
kantas av ett antal gamla slåttermader med höga naturvärden.
Vid ån väster om sjön finns även värdefulla sump- och strandskogar och där har även hittats hårklomossa (rödlistad, Natura
2000-art). Den delen av ån är även värderad som ett naturvärdesområde. Det finns ett fåtal fornlämningar kring sjön,
såsom kolbotten och lämningar efter en kvarn.
Kommunikationer
Söder om sjön går en större väg mellan Osby och Vittsjö.
Närmaste kollektivtrafikförbindelse går från Simontorp 2,5 km
från LIS-området. Bussen går mot Visseltofta eller Osby. Denna busslinje kommer att finnas kvar till halvårsskiftet 2014.
LIS-område
LIS-området är beläget väster om sjön och utgörs av hygge och
planterad barrskog. Marken norr om vägen är
högt belägen vilket minskar risken för översvämning. Närmast
sjön har det lämnats en smal buffertzon med
strandskog mellan hygge och vatten. Söder om vägen består
området av en ung granplantering med skyddande unga björkar. Marken är även här högt belägen. Det finns inga kända
kulturvärden i områdena.
Riktlinjer
LIS-området är lämpligt för permanenta bostäder eller fritidshus på grund av närheten till Osby och för att det är lättillgängligt tack vare den större vägen söder om sjön. Området
är även lämpligt för åtgärder eller verksamheter kopplade till
turism eller friluftsliv. Det kan vara intressant att skapa något
som knyter an till Skåneleden som går förbi sjön. Strandskogen i LIS-området bör lämnas orörd. Eftersom marken är relativt högt belägen mitt i området kommer inte strandskogen
att vara i vägen för utsikten då bebyggelse placeras på höjden.
Eventuella fornlämningar bevaras och tas med i planeringen
av ny bebyggelse. Vid exploatering i området ska samråd ske
med Hässleholms kommun.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för Nybygdasjön.
Nybygdasjön. Foto: Karin Bovin
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Stensjön
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Läge
Stensjön är belägen ca 3,5 km sydväst om Lönsboda.
Områdesbeskrivning
Sjön omges av ett barrskogsdominerat landskap. Väster om sjön finns en skylt som talar om att sjön är klassad som domänfiske. Väster och norr om sjön finns värdefulla sumpskogar. De fornlämningar som finns i
sjöns omgivning är tjärdalar, surbrunnskälla, en äldre väg och en väghållningssten.
Kommunikationer
Precis i anslutning till sjöns södra del sträcker sig väg 119 mellan Lönsboda och Glimåkra. På denna väg går
det busstrafik mellan Lönsboda och Osby, närmaste busshållplats ligger dock 2,2 km från utpekat LIS-område. Eftersom bussen går förbi sjön kan det i framtiden bli möjligt att anlägga en busshållplats precis i anslutning till sjön. Tillgängligheten till sjön bedöms vara god.
LIS-område
Väster om sjön ligger ett LIS-område som utgörs av barrskog. Det finns inga kända natur- eller kulturvärden i
LIS-området och därför presenteras här ingen detaljkarta över området.
Riktlinjer
LIS-området är inte attraktivt eller lämpligt för permanenta bostäder eller fritidshus. Området lämpar sig
istället väl för verksamheter eller anordningar som är knutna till friluftslivet. Området är mycket lättillgängligt med kollektivtrafik. Sjön har ett högt fiskevärde och området kan utvecklas i anknytning till fiske och
friluftsaktiviteter. Det kan vara lämpligt att uppföra vindskydd, grillplats eller liknande. Förutsättningarna för
bevarandet av sumpskogarna som finns i närheten av området bör inte påverkas negativt av ny bebyggelse i
området.
Miljökvalitetsnormer
Det saknas fastställda miljökvalitetsnormer för vatten när det gäller
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Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning

När en kommun har gjort en plan ska det göras en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 11 § MB). Inom ramen för en miljöbedömning görs en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där planens miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. I miljökonsekvensbeskrivningen ska det även ges rimliga alternativ till planförslaget (6 kap. 12 § MB).
En kommunomfattande översiktsplan antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § förordningen
om miljökonsekvensbeskrivningar. Tillägg till eller fördjupningar av översiktsplanen gällande LIS-områden
kan inte alltid antas medföra betydande miljöpåverkan (Handbok 2009:4 s. 25, Prop. 2008/09:119 s. 60). För
att avgöra om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning av planen (enligt bilaga 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar).
Omfattningen av och innehållet i MKBn kan anpassas efter vad som är rimligt utifrån bl.a. planens innehåll
och detaljeringsgrad.
Osby kommun bedömer att LIS-planen kan medföra betydande miljöpåverkan och har därmed upprättat en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) omfattar en översiktsplan görs även MKBn på en översiktlig nivå. Det innebär att det är svårt att identifiera och
bedöma alla de miljökonsekvenser som kan orsakas av planens genomförande. De miljöaspekter som tas
upp i miljökonsekvensbeskrivningen ska utredas närmare i efterföljande planering när det blir aktuellt med
bebyggelse eller åtgärd i ett LIS-område.
Avgränsning
Miljöbedömningens första steg är att avgränsa innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas. Fokus ligger på de faktorer som kan antas leda till betydande miljöpåverkan. När en plan miljöbedöms
tas hänsyn till den nivå som planen verkar på. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats med hänsyn
till att bedömningen av vissa frågor är lämpligare och kan göras bättre i tillståndsprövningar, ansökan om
strandskyddsdispenser, ansökan om bygglov eller vid detaljplanering m.m.
Alternativ
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att LIS-planen inte antas och beskriver därför den troliga utveckling som kommer
att ske utan LIS-planen. Det omöjliggör möjligheten att använda LIS som ett särskilt skäl vid ansökan om
strandskyddsdispens. På så sätt riskerar utvecklingen av landsbygden att missgynnas då det blir svårare att erbjuda attraktiva boendemiljöer eller utvecklingsområden för friluftsliv och ny bebyggelse. Förutsättningarna
för landsbygdsutveckling försämras vilket kan leda till sociala och ekonomiskt negativa effekter. Underlaget
för sociala strukturer som skola och barnomsorg, äldrevård m.m kan minska och därmed få negativa ekonomiska konsekvenser.
Eftersom gällande översiktsplan inte specifikt behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen leder
nollalternativet till att det saknas ett planerings- och kunskapsunderlag som kan vara till stöd och hjälp vid
prövning av strandskyddsdispenser. Det innebär även att styrningen för var bebyggelse kan ske inom strandskyddsområdet försvagas. Risken finns därmed att natur- kultur- och rekreationsvärden påverkas negativt.
Nollalternativet kan även få motsatt effekt och innebära att natur- kultur och rekreationsvärdena inte påverkas av landsbygdsutveckling under förutsättningen att det inte byggs nya bostäder eller anläggningar i strandnära läge.
Fler utpekade områden
Under planens samråds- och tidigare utställningskede presenterades ett förslag med 30 LIS-områden. 12 av
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dessa områden har under planarbetat valts bort p.g.a olika anledningar. Detta alternativ skulle innebära
att fler områden som ligger i störningskänsliga miljöer såsom Natura 2000 områden eller som omfattas av kommunens naturvårdsplan utsetts.
Huvudalternativ
Huvudalternativet är det förslag som presenteras i utställningshandlingarna. Genom att utse LIS-områden
underlättas hanteringen av ärenden som rör strandskyddsdispenser och LIS i utsedda områden. Det medför
även att nybyggnation och åtgärder enligt LIS-planen stöds av kommunen och att landsbygdsutvecklingen i
Osby kommun gynnas.
I de områden där bebyggelse redan finns ska nyetabeleringar av bostäder och anläggningar för turism placeras intill eller nära befintlig bebyggelse. Samlokalisering gör att befintlig infrastruktur bättre kan utnyttjas och
att satsningar på ny infrastruktur kan motiveras vid ett ökat underlag.
Utmaningar med valt alternativ är att transportbehovet kommer att öka. Utifrån den kollektivtrafikförsörjning som idag finns i Osby kommun kan inte hela behovet lösas med kollektivtrafik, utan även biltrafiken
kommer att öka. Kommunen arbetar ständigt för att förbättra kollektivtrafikförsörjningen på landsbygden för
att minska de enskilda bilresorna och för att upprätthålla någon form av kollektivtrafik för boende på landsbygden.
Val av alternativ
Osby kommun anser att omfattningen i alternativet med fler utpekade område är lämpligt men valet
att skala ned förslaget har gjorts med hänsyn till de yttrande som inkommit under planens utställningsperiod. Områden som tidigare utsetts kan vara möjliga alternativ vid en senare revidering av
LIS-planen. Att välja nollalternativet har inte ansetts vara ett rimligt alternativ för att uppnå kommunens ambition att öka antalet invånare och upprätthålla serviceunderlaget på kommunens landsbygd. Huvudalternativet (planförslaget) är således föremål för denna MKB.
Miljökonsekvenser-bedömning av planförslaget
Riksintressen
Sjöar med LIS-områden som ligger inom eller i närheten av riksintresse för naturvård är Osbysjön, Skeingesjön och Immeln. LIS-området vid Osbysjön berör inte riksintresset direkt då området ligger utanför riksintresset på motsatt sida av sjön. Riskintresset finns väster om sjön och LIS-området öster om sjön. Vid Immeln
berör LIS-området riksintresset som omfattar hela sjön. Området vid Immeln berör även riksintresse för
friluftslivet. Öster om Skeingesjön finns ett LIS-område som ligger inom riksintresse för naturvård.
Sammanfattningsvis är det LIS-område vid Skeingesjön och Immeln som direkt berör riksintresse för naturvård och/eller friluftsliv. LIS-områdena är relativt små till sin yta i relation till storleken på riksintresseområdena. Vilken påverkan ny bebyggelse eller nya åtgärder kan få på riksintressena utreds närmare när det blir
aktuellt med ingrepp i ett LIS-område. Graden av påverkan beror på bebyggelsen eller åtgärdens typ, omfattning och placering.
Flora, fauna och biologisk mångfald
LIS-området vid Immeln, Vesljungasjön och Osbysjön berör direkt naturvårdsplanen för Osby kommun. Ett
antal LIS-områden ligger även intill eller nära områden som omfattas av naturvårdsplanen. Dessa är LISområdena vid Rågebodasjön, Bodarpasjön, Nybygdasjön, Skeingesjön och Angsjön. Graden av påverkan på
flora och fauna i de områden som pekas ut i naturvårdsplanen beror på typ, utformning och placering av
bebyggelse eller åtgärd inom LIS-områdena. Det finns risk att naturvärdena påverkas negativt vid ingrepp i
LIS-områdena. LIS-planen bidrar dock till att förhindra och minimera risken genom att belysa naturvärdena
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och uppmana till att ta hänsyn till och integrera värdena i planeringen.
Skeingesjön omfattas av ett Natura 2000-område och de Natura 2000-arter som finns i området är hårklomossa, storlom och fiskgjuse. I LIS-planen framgår att LIS-området vid Skeingesjön prioriteras för fritidshus.
Dessa ska läggas öster om vägen och det ska inte ske en förtätning av befintliga fritidshus väster om vägen.
Om pågående planering av kommunalt vatten och avlopp blir verklighet kommer sjöns vattenkvalitet blir
bättre, vilket därmed kan gynna de växt- och djurarter som lever i och kring sjön. Även om LIS-områdena
ligger utanför Natura 2000-området så kan åtgärder eller ny bebyggelse komma att påverka värdena i detsamma. Innan ett ingrepp görs i de LIS-området som ligger vid Natura 2000-områden ska det utredas hur värdena i Natura 2000- området påverkas. Det finns inga nyckelbiotoper i de utpekade LIS-områdena. Däremot
finns det nyckelbiotoper i närheten av LIS-området vid Angsjön. Ingrepp i LIS-området bedöms inte påverka
nyckelbiotopernas värden om de riktlinjer som finns i LIS-planen följs.
Ett antal sjöar i kommunen är viktiga för häckande, rastande och födosökande fågelarter. Särskilt Osbysjön
och Immeln är av stor betydelse och har ett rikt fågelliv. Även Skeingesjön är en viktig fågelsjö. Hela Osbysjön
omfattas av fågelskyddsområde. Utsett LIS-område ligger dock inte inom fågelskyddsområdet. Immeln är en
av Skånes viktigaste häckningsplatser för fiskgjuse och storlom som är två störningskänsliga arter. Flera av
öarna i Immeln omfattas av fågelskyddsområde. Vid uppförande av bebyggelse eller åtgärder i LIS-områdena
kär det viktigt att säkerställa fågellivet.
Naturvärdesområden enligt Skogsstyrelsens inventering finns i LIS-området vid Osbysjön samt i närheten
av LIS-områdena vid Strönasjön, Bodarpasjön, Nybygdasjön, Skeingesjön och Angsjön. Åtgärder eller nybyggnation i LIS-områdena bedöms inte påverka naturvärdesområden negativt om de riktlinjer som finns i
LIS-planen följs. Skogsstyrelsen har även inventerat sumpskogar och flera av dessa berörs direkt eller ligger i
närheten av LIS-områden. Åtgärder eller ny bebyggelse kan komma att medföra negativ påverkan på sumpskogar i vissa LIS-områden. LIS-planen bidrar dock till att minimera risken för negativ påverkan genom att
uppmana till att undanta sumpskogarna från exploatering.
Det finns inga kända sällsynta eller rödlistade arter i något av LIS-områdena. Däremot finns det hotade arter
och Natura 2000- arter i några av de sjöar som berörs av LIS:
1. Immeln – hårklomossa (nära hotad NT, Natura 2000- art), Immelnöringen (speciell för Immeln), ål (akut
hotad, CR), sjötåtel (sårbar, VU)
2. Vesljungasjön – spädslinke (starkt hotad, EN, enligt IUCN och nära hotad, NT, enligt svenska rödlistan),
sjötåtel (sårbar, VU)
3. Osbysjön – ål (akut hotad, CR), hårklomossa (nära hotad, NT, Natura 2000-art)
4. Skeingesjön – enda platsen för flytsäv i Skåne (sårbar, VU), mal (starkt hotad, EN), kungsfiskare (sårbar,
VU), storspov (sårbar, VU), tjockskalig målarmussla (starkt hotad, EN, Natura2000-art), hårklomossa (nära
hotad, NT, Natura 2000-art), sjötåtel (sårbar, VU), klockgentiana (sårbar, VU), klotgräs (sårbar, VU), flodkräfta (akut hotad, CR)
5. Angsjön – flodkräfta (akut hotad, CR).
Sällsynta och rödlistade arter kan komma att påverkas av LIS-planens genomförande. LIS- planen tar upp
vikten av att det innan det sker en exploatering i ett LIS-område närmare ska utredas hur arter kan påverkas.
Genom att belysa de känsliga arter och naturområden som finns vid sjöarna går det, genom bra och restriktiv
planering, att utveckla LIS-områden utan att försämra arternas livsvillkor.
Kulturmiljö och fornlämningar
Ett antal LIS-områden berörs delvis eller helt av kulturmiljöprogrammet. Dessa områden ligger vid Immeln,
Osbysjön, Skeingesjön och Angsjön. I vissa områden berörs även kända förekomster av fornlämningar. Det
kan även finnas fornlämningar som inte har upptäckts. Innan ingrepp sker i ett område ska det göras en
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inventering av fornlämningar i området. I det fall det behöver göras intrång i fasta fornlämningar krävs tillstånd enligt kulturminneslagen.
I LIS-planen uppges för vissa LIS-områden som berörs av kulturmiljöprogrammet att det ska upprättas en
detaljplan vid behov för att förhindra att kulturmiljövärdena i området skadas. Planen bedöms därför inte
medföra negativ påverkan på kulturmiljöerna. Istället kan den bidra till att stärka värdena genom att lyfta
fram och ta upp vikten av att hänsyn tas till kulturvärden vid ingrepp i ett område. Enstaka fornlämningar
bedöms inte påverkas negativt av planen då de bör gå att integrera i planeringen eftersom de upptar en begränsad yta. LIS-planen bidrar även till att stärka kulturmiljöerna genom att verka för en levande landsbygd.
För att kulturlandskapets värden ska bestå krävs det att hävden i landskapet ökar eller bibehålls.
Friluftsliv och rekreation
Planen medför att stränder tas i anspråk för bebyggelse eller verksamheter. LIS-planen bedöms dock inte
leda till negativ påverkan på friluftslivet eftersom bebyggelse och åtgärder planeras utifrån allmänhetens rätt
till strandområdet. Vid utvecklingen av ett LIS-område ska det enligt lag alltid lämnas en fri passage ut mot
strandlinjen och utvecklingen kan leda till att tillgängligheten till området ökar. Nya bostads- och fritidshusområden ska utformas så att det tydligt framgår att allmänheten har möjlighet att vistas i strandområdet.
Vissa LIS-områden prioriteras för friluftsliv och turism vilket stärker rekreationsvärdena genom att fler
möjligheter till rekreation och friluftsliv ges. I Osby kommun finns Skåneleden som är en viktig vandringsled.
Ett antal LIS-områden ligger vid leden och bör utvecklas i anknytning till den. Det finns även flera värdefulla
badsjöar i kommunen varav Ubbasjön, Vesljungasjön och Hjärtasjön ingår i LIS-planen. LIS-planen kan
medföra att verksamheter och åtgärder kopplade till turism och rekreation utvecklas i anknytning till badplatserna och på så sätt gynnar friluftslivet.
Stora opåverkade områden
Det finns ett antal naturskogsartade skogar i kommunen samt relativt opåverkade myrkomplex, kärr och
mader. LIS-planen kommer inte att beröra större orörda våtmarksområden eller naturskogartade områden.
Genom en bra och restriktiv planering undviks att skogens värden eller landskapsbilden påverkas negativt.
Osby kommun har valt att inte peka inte ut några ”tysta områden” i kommunen.
Landskapsbild
LIS-planen innebär påverkan på landskapsbilden. I planen beskrivs det nuvarande landskapet vid varje sjö.
Ny bebyggelse ska anpassas till dess omgivning. I värdefulla kulturlandskap kommer detaljplaner att upprättas för att förhindra att ny bebyggelse skadar kulturvärdena och/eller landskapsbilden.
Vatten och miljökvalitetsnormer
Det kommer inte att göras ingrepp i LIS-områdena om det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten
påverkas negativt. Hur stor påverkan ett ingrepp kan få på vattenkvaliteten beror på typen och graden av
exploatering, vattnets status och hur känsligt det är för påverkan. Utsläppen till vattnet kan minska genom att
ny bebyggelse kan bidra till en satsning på förbättrade VA-lösningar. Ett ökat underlag i området kan bidra
till att detta görs. Minskade utsläpp höjer vattenkvaliteten och förbättrar vattnets ekologiska status. Skeingesjön och Nybygdasjön omfattas av skyddsområde för vattentäkt. Utvecklingen i LIS-området ska ske med
hänsyn till detta. Innan ingrepp görs i områdena ska det undersökas vilken påverkan det kan få på vattenmiljön.
Miljömål
Sveriges riksdag har antagit 16 miljömål. De nationella miljömålen har sedan brutits ner till regionala mål av
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Länsstyrelsen i Skåne län. De nationella miljömål som berörs av LIS-planen är i första hand ”Levande sjöar
och vattendrag”, ”God bebyggd miljö”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Hav i balans
samt levande kust och skärgård” och ”Ingen övergödning”.
Levande sjöar och vattendrag
Vid flera av LIS-områdena finns det inte fastställda verksamhetsområde för VA, vilket kan leda till en negativ
påverkan på vattenkvaliteten. I kommande planarbete är det därför av stor betydelse att säkerställa nödvändiga åtgärder. Detta gäller särskilt vid de sjöar som har badplats. Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar
för god vattenkvalitét.
Utformningen, placeringen och typen av bebyggelse eller åtgärd i LIS-områdena påverkar hur och i vilken
omfattning som miljömålen kommer att påverkas. LIS-planen kan bidra till att uppfylla målen ”Levande
sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” genom att planen belyser vilka naturvärden som finns i
och kring LIS- områdena. På så sätt uppmärksammas värdena och det blir tydligare vilka värden som det ska
tas hänsyn till vid utvecklingen av LIS-områden.
God bebyggd miljö
Miljömålet en ”God bebyggd miljö” gynnas av att LIS-planen underlättar för etablering av nya bostäder, fritidshus eller verksamheter knutna till friluftslivet i attraktiva miljöer på landsbygden. Genom att bebyggelsen
anpassas till odlingslandskapet och värdefulla kulturmiljöer och om hävden i odlingslandskapet bibehålls kan
även miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” uppnås.
Befolkning, bebyggelse och människors hälsa
LIS-planen syftar till att öka antalet invånare i kommunen genom att erbjuda attraktiva miljöer för boende,
fritidshus, verksamheter och rekreation. Ett ökat antal invånare innebär att kommunen får ett ökat ekonomiskt underlag för att kunna satsa på och bygga ut befintlig och ny service och infrastruktur. I dagsläget
dras mycket av landsbygdstrafiken in, medan det satsas på den kollektivtrafik som går genom kommunens
tätorter. Osby kommun lockar med en stor andel landsbygd och det är också den som gör att många väljer
att bosätta sig i kommunen. Det är därför av största vikt att en viss kollektivtrafikförsörjning kan erbjudas
till kommunens alla invånare. En förstärkning och utbyggnad av kollektivtrafik skulle med största sannolikhet leda till en minskning av biltrafiken. Vilket skulle bidra till minskat trafikbuller och utsläpp av luftföroreningar. Det leder i sin tur till att luftkvaliteten förbättras och de negativa effekter som föroreningar och
höga ljudnivåer har på människors hälsa minskar. När det sker ingrepp i ett LIS-område kan dock buller och
utsläpp från maskiner och bilar öka tillfälligt.
Klimatfaktorer och luft
Som nämns ovan så kan LIS-planen på sikt bidra till en ökad kollektivtrafik och mindre biltrafik, vilket är det
mål som kommunen arbetar utefter. Utsläppen av växthusgaser och partiklar skulle i så fall minska vilket i
sin tur minskar klimatpåverkan och på sikt leder till en förbättrad luftkvalité. En sådan utveckling förutsätter
att det i samband med etablering i ett LIS-område sker satsningar och planeras för en förbättrad service och
kollektivtrafik. Görs inte den satsningen kan LIS-planen få motsatt effekt med ökade utsläpp och klimatpåverkan i och med att det blir fler boende, verksamheter och turister på landsbygden. Löpande samarbete och
dialog med Region Skåne är viktigt i detta arbete.
Mark
Marken ska användas för det som den är bäst lämpad för. I vissa LIS-områden kan det finnas risk att det uppstår konflikter kring markanvändningen. Majoriteten av områdena omfattas av skogsmark och en mindre del
berör jordbruksmark. De areella näringarna får inte försämras som en följd av en utveckling av landsbygden.
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I områden med jordbruksmark kan ny bebyggelse utformas så att marken kan fortsätta brukas. För att minska risken för konflikter är det lämpligt att ny bebyggelse såsom bostäder och fritidshus läggs så att det sker en
expansion eller förtätning av redan befintlig bebyggelse.
Sociala konsekvenser
LIS-planens syfte är att främja en utveckling som leder till en levande landsbygd, detta bidrar till att
upprätthålla en god levnadsstandard. LIS-planen bidrar till positiva sociala konsekvenser genom en ökad
bosättning och ökade möjligheter till sysselsättning på landsbygden. Den sociala strukturen stärks med bättre
service och ett ökat näringsliv. LIS-planen öppnar upp för förbättrade rekreationsmöjligheter, vilket är en
viktig aspekt för invånare och besökares hälsa och välbefinnande.
Ekonomiska konsekvenser
LIS-planen kan bidra till att stärka den kommunala ekonomin genom att erbjuda attraktiva miljöer för boende, företagare och turister. Det ökar kommunens möjligheter att locka till sig invånare och företag som vill
utveckla besöksnäringen. Fler turister ger ett ökat skatteunderlag. Det ekonomiska underlaget för service och
kollektivtrafik blir större vilket motverkar risken att Osby kommun avfolkas. Ett ökat invånarunderlag kan
också leda till minskade kostnader för skola genom att antelet elever kan hållas på en jämna nivå och på så
sätt utnyttja lokaler på ett effektivt sätt.
De kostnader som kan tillkomma vid utvecklingen av LIS-områdena gäller handlar framförallt om infrastruktur satsningar. Utgifter för skolskjuts och renhållning kan öka och nya investeringar i vatten- och avloppsanläggningar kan i vissa fall krävas. Om det skulle etableras något större villaområde kommer det att
krävas anläggande av lokalgator. Dessa kostnader kan belasta kommunen eller fastighetsägaren.
Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka negativ miljöpåverkan
För att förhindra att landsbygdsutveckling i strandnära lägen bidrar till negativ miljöpåverkan tar LIS-planen
upp flera riktlinjer och ställningstaganden som ska följas vid utvecklingen av LIS-områden. LIS-områdena
har valts ut med hänsyn till natur- kultur- och rekreationsvärden. Dessa värden ska värnas och integreras i
planeringen av nya bostäder, fritidshus, verksamheter eller åtgärder i ett LIS-område. Hänsyn ska även tas till
det berörda vattnets ekologiska och kemiska status och inga ingrepp får göras om miljökvalitetsnormerna för
vattnet riskerar att påverkas negativt.
Osby kommun kommer att samarbeta med grannkommunerna när ett LIS-område berör en sjö eller ett vattendrag som delas med en annan kommun. Det minskar risken för att sjön kringbyggs eller att exploateringsgraden kring vattendraget blir för hög. Det ger även kommunerna en möjlighet att tillsammans skapa attraktiva miljöer vid kommungränserna och att utveckla samarbetet kring till exempel kollektivtrafikfrågor.
Vid utformningen av ett LIS-område ska det alltid lämnas en fri passage mellan bebyggelsen och vattnet.
Passagens bredd anpassas efter landskapets egenskaper. Den ska vara tillräckligt bred för att allmänheten ska
uppleva strandområdet som tillgängligt och utformas så att växt- och djurlivets livsvillkor inte försämras.
Åtgärder eller ingrepp som gör att den fria passagen upplevs som privatiserad får inte göras.
Innan ny bebyggelse uppförs eller åtgärder görs i ett LIS-område ska en inventering av natur-, kultur- och
rekreationsvärden göras. Det ska även utföras en bedömning av hur bebyggelsen eller åtgärden kan komma
att påverka värdena. I det fall riksintresse kan tänkas beröras ska detta undersökas innan bebyggelse uppförs
eller åtgärder vidtas.
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Uppföljning
I uppföljningen bör det göras en bedömning av hur bebyggelse, verksamheter eller åtgärder i LIS-områdena
påverkar natur- och rekreationsvärden i och kring området. Detta kan till exempel göras i samband med
detaljplanearbetet i de fall det krävs en detaljplan.
Det ska även utredas om och i så fall hur miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas av utvecklingen enligt
LIS-planen för att i så fall vidtaga åtgärder.
Icke-teknisk sammanfattning
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de miljökonsekvenser som kan uppkomma i och med ett förverkligande av LIS-planen. De faktorer som berörs är riksintressen, flora, fauna, biologisk mångfald, kulturmiljö,
fornlämningar, friluftsliv, stora opåverkade områden, landskapsbilden, vatten, miljökvalitetsnormer, miljömål, befolkning bebyggelse, människors hälsa, mark, klimatfaktorer och luft.
Då LIS-planen är översiktlig är det svårt att göra en detaljerad miljökonsekvensbeskrivning. De faktorer som
tas upp behandlas översiktligt. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att det finns såväl möjliga positiva som
negativa konsekvenser i samband med LIS-planen. Planen bidrar till möjligheten att finna attraktiva områden för bebyggelse eller verksamheter på landsbygden. Det bidrar till fler invånare och turister vilket skapar
en levande landsbygd. Det ekonomiska underlaget ökar och servicen på landsbygden såsom kollektivtrafik,
livsmedelsaffärer och skolor kan stärkas. En ökad kollektivtrafik kan medföra att biltrafiken minskar vilket
resulterar i att utsläppen av föroreningar minskar. Det ger positiva effekter för människors hälsa och för det
framtida klimatet. Att förstärka kollektivtrafiken och minska biltrafiken är en utveckling som kommer att ta
lång tid, men det är denna målsättning och strävan som kommunen måste arbeta efter för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.
LIS-planen förespråkar en samlad bebyggelse på landsbygden vilket ger stora fördelar vid planeringen av
vatten- och avlopp. Samlad bebyggelse gör det mer ekonomiskt och miljövänligt vid hantering av vatten- och
avloppsanläggningar.
LIS-planen medverkar till att styrningen av bebyggelse inom strandskyddsområde och på landsbygden blir
starkare. Skyddet för växter och djur och allmänhetens tillgång till stränder säkerställs. Planen kan få negativa
konsekvenser m.a.p. dessa faktorer men genom bra planering går det att undvika.
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Bilaga 1: Metodbeskrivning för framtagandet av Osby kommuns LIS-plan
Vid framtagandet av möjliga LIS-områden i Osby kommun har följande steg gjorts:
1. Inventering av befintligt planeringsunderlag (t.ex. naturvårdsplan, kulturmiljöprogram,
landsbygdsutvecklingsprogram, kommunens översiktsplan). En preliminär tidsplan togs fram.
2. Kartläggning av service samt kommunikationseffektiva stråk och kollektivtrafikstråk.
3. Ett första urval av sjöar och vattendrag utifrån närheten till service, livsmedel och
kommunikationseffektiva stråk (baserat på kartläggningen i punkt 2).
4. De valda vattenförekomsterna studeras med avseende på natur- kultur- och rekreationsvärden
samt exploateringsgrad. Inventering sker genom fältbesök samt med hjälp av befintligt
material (såsom kartor, flygbilder, tidigare natur- och kulturvärdesinventeringar).
5. Ett andra urval av sjöar och vattendrag görs beroende på den information som framkommer i
punkten ovan.
6. Kartor ritas och information läggs in i databasen. De kartor som ska göras är:
a. Översiktskarta med huvudvägar, kommunikationseffektiva stråk, kollektivtrafikstråk,
tillgång till livsmedel, buffertzon kring orter med service.
b. Översiktskarta med alla LIS-områden och berörda vattenförekomster
c. Kartor över de vattenförekomster som berörs av LIS samt mer detaljerade kartor över
LIS-områdena. Kartorna ska visa vägar, bebyggelse, strandskyddsavgränsning och
natur- och kulturvärden.
d. Kartor med LIS-områdenas placering i förhållande till riksintressen, vattentäkter,
vattenskyddsområden m.m.
7. Själva texten till LIS-planen tas fram parallellt med ovanstående arbete.
8. En behovsbedömning ska göras för att fastställa om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
behövs. En MKB görs om behovsbedömningen visar att LIS- planen medför betydande
miljöpåverkan. Ett tillägg till översiktsplan medför nästan alltid betydande miljöpåverkan och
kräver därmed en MKB.
9. Informationsbrev skickas till de markägare som berörs av ett LIS-område som pekas ut i LISplanen.
I brevet förklaras syftet med LIS samt ges information om det LIS-område som berör
markägaren.
10. Under samrådstiden kommer ett eller flera samrådsmöten att hållas på en eller flera platser i
kommunen.
11. Efter samrådstiden görs en revidering av planen. Den ställs sedan ut under två månader.
12. Efter utställningstiden görs mindre ändringar av planen vid behov. Därefter går planen till
kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Viktiga frågor att tänka på under arbetets gång
• Hur ser kommunens tillgång till vattenområden ut och hur är de fördelade i kommunen?
• Vilka olika värden – t.ex. friluftsliv, flora och fauna – finns att tillgå utmed stränderna?
• Vilken befintlig exploateringsgrad finns utmed stränderna?
• Vad har stränderna för karaktär och attraktivitetsvärden?
• Hur orörda är vattenområdena?
• Vilka kulturhistoriska sammanhang har vattendragen?
• Vilka riksintressen för natur- och friluftsliv, Natura 2000-områden, regionala och
mellankommunala frågor, andra områdesskydd och/eller regionala natur- och friuftsintressen
finns i anslutning till kommunens stränder?
Osby kommun
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Bilaga 2: Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

Av de sjöar som tas upp i LIS-planen saknar följande idag fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten:
Forknasjön, Rågebodasjön, Norra Kroksjön,Smedegylet, Ubbasjön, Norra Smedsjön, Södra Smedsjön, Angsjön, Aborrasjön, Strönhultssjön, Södra Kroksjön, Stålagyl, Strönasjön, Matsasjö, Nybygdasjön, Skäravattnet,
Stora gylet, Hjärtasjön, Stensjön, Vesljungasjön, Bodarpa sjö och Orsjön. Resterande vattenförekomster som
tas upp i LIS-planen och som har fastställda MKN är: Immeln, Helge å vid Hässlehult, Osbysjön, Helge å vid
Ö. Genastorp och Skeingesjön. Dessa MKN sammanfattas i tabeller nedan.
Osbysjön
Status
Ekologisk status
Kemisk status
Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Riskbedömning
Risk att ekologisk status inte uppnås 2015
Risk att kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås
till 2015
Miljöproblem
Försurning
Övergödning
Miljögifter
Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Främmande arter
Vattenuttag
Flödesförändringar
Kontinuitetsförändringar
Morfologiska förändringar

God
Uppnår ej god
God
Risk
Risk (sjön riskerar att lokalt vara negativt påverkad
av miljögifter. Osby avloppsreningsverk har utsläpp
som mynnar ut i vattenförekomsten)
Ja (sjön är målområde för kalkning)
Nej
Ja
Ja (miljögifter kan lokalt utgöra ett miljöproblem på
grund av industrier, förorenade områden och transporter)
Ja (signalkräfta, sjögull och Kalmus)
Ja (reglerad i utflödet av Genarps kraftverk)
Definitivt vandringshinder i utflödet av Genarps
kraftverk
Vattenståndet regleras
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Helge å vid Ö. Genastorp
Status
Ekologisk status
Kemisk status
Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Riskbedömning
Risk att ekologisk status inte uppnås 2015
Risk att kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås
till 2015
Miljöproblem
Försurning
Övergödning
Miljögifter
Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Främmande arter
Vattenuttag
Flödesförändringar
Kontinuitetsförändringar
Morfologiska förändringar

God
Uppnår ej god
God
Risk
Ingen risk

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ej klassad ( Vattendom LstM- 1304/1996, kopplad
till vattendom A-21/1971)
Ja (kraftverk)
Ja (tre vandringshinder)
Ej klassad (delar av vattendraget saknar tillräckliga
och funktionella skyddszoner)
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Skeingesjön
Status
Ekologisk status
Kemisk status
Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Riskbedömning
Risk att ekologisk status inte uppnås 2015
Risk att kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås
till 2015
Miljöproblem
Försurning
Övergödning
Miljögifter
Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Främmande arter
Vattenuttag
Flödesförändringar
Kontinuitetsförändringar
Morfologiska förändringar

Måttlig
God
Risk
Ingen risk

Ja (sjön är målområde för kalkning)
Ja
Ja
Nej
Ja (signalkräfta, gös ev. regnbåge)
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Bilaga 3: Planeringsunderlag
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