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Strandskydd och LIS-skäl
Inom LIS-områden kan det bli lättare 
att bygga bostäder och etablera 
verksamheter i strandskyddsområde 
på grund av de två ytterligare skälen 
till dispens.
Strandskyddet behålls dock inom 
LIS-områdena fram till den dag en 
dispens beviljas, eller strandskyddet 
upphävs i detaljplan.
Mark inom LIS-områden kan vara 
olämplig att bebygga eller kräva 
anpassning på grund av andra 
orsaker som exempelvis olika 
risker (översvämning med mera), 
skydd (generellt biotopskydd, olika 
riksintressen med mera),  eller andra 
orsaker som finns i lagstiftning eller 
översiktsplanens olika delar.  Dessa 
faktorer handläggs som vanligt, 
utöver strandskyddsfrågan.

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)
De sex särskilda skälen till strandskyddsdispens som redovisas i faktarutan 
på sidan 48 gäller överallt i hela Sverige. Utöver dessa finns det ytterligare 
två särskilda skäl inom områden som är utpekade för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS-områden) i kommunens översiktsplan. Det ena 
skälet till strandskyddsdispens är att bebyggelse i LIS-området bidrar 
till utvecklingen av landsbygden, exempelvis en näringsverksamhet eller 
en lokal för det lokala föreningslivet. Det andra innebär att byggnaden i 
LIS-området är ett enstaka en- eller tvåbostadshus som uppförs i anslutning 
till befintliga bostadshus.

Orsa kommun omfattas av vissa begränsningar i möjligheten att peka ut 
LIS-områden. Kommunen ska vara restriktiv med att peka ut LIS-områden 
om det råder högt bebyggelsetryck:

 - I och i närheten av tätorter
 - vid Orsasjön, Skattungen och delar av Oreälven

Orsa kommun bedömer att kommunens landsbygdskaraktär gör att 
LIS-områden kan pekas ut i hela kommunen. Då det ska råda större 
restriktivitet i en stor stad än i en liten tätort bedöms inte kravet på 
restriktivitet innebära några inskränkningar i utpekandet av LIS-områden 
i Orsa tätort på grund av tätortens storlek och allmänhetens goda tillgång 
till strandområden. Vid Orsasjön bedöms det finnas ett så pass högt 
bebyggelsetryck att LIS-områden ska pekas ut med högre noggrannhet och 
restriktivitet än i övriga delar av kommunen. Vid Oreälven och Skattungen 
bedöms inte bebyggelsetrycket vara högt och LIS-områden kan därför pekas 
ut i dessa områden utan krav på restriktivitet.

Med landsbygdsutveckling menas i detta kapitel åtgärder som bidrar till ökat 
underlag för service eller fler arbetsplatser på landsbygden. Det kan röra sig om 
både bostäder, arbetsplatser och åtgärder som ökar attraktiviteten för turister. 
För att nya bostäder ska kunna bidra med positiva effekter behöver de ligga 
i anslutning till befintlig bebyggelse, nära kollektivtrafikstråk, infrastruktur 
och service. De behöver också ligga i lägen som är attraktiva för människor 
att bosätta sig på. LIS-områden kan också pekas ut för  besöksnäringen, 
exempelvis för att möjliggöra utvidgning eller nyetablering av anläggningar.

LIS-områdena har olika syften, och olika karaktär. Några är utpekade vid 
större sjöar och vattendrag, exempelvis vid Oreälven och Orsasjön, andra 
omfattar mindre vattendrag, till exempel bäckar inom byar.
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LIS vid små vattendrag
Orsa kommuns bergiga landskap och jordbruksbygder genomkorsas av 
många små bäckar. Vissa har bara vatten under våren, och i vissa fall är det 
svårt att avgöra om det är en bäck eller ett dike. Många diken mynnar i 
bäckar och vice versa. Många av småvattnen kan omfattas av strandskydd, 
och detta gör det svårt att förtäta i byar och bostadsområden eftersom en 
stor del av marken därmed kan omfattas av strandskydd.

Småvattnen och den närmaste zonen runt dem kan vara viktiga för djur 
och växter, och hur stor den zonen är måste avgöras genom platsbesök. 
Småvatten kan även vara värdefulla för rekreation och lek, och tillgång till 
de värdena bör värnas vid byggnation. Marken i de utpekade LIS-områdena 
längs småvatten är översiktligt inventerad, och ingen naturvärdesinventering 
är utförd. För några av dessa småvatten gäller det generella biotopskyddet 
och detta gäller fortsätt även om området pekas ut för LIS. Generellt 
biotopskydd gäller för småvatten, våtmark och källor i jordbruksmark, se 
sidan 40 för information om generellt biotopskydd.

Inom områdena kan det finnas mark som omfattas av andra 
skyddsbestämmelser, exempelvis generellt biotopskydd för stenrösen 
eller alléer, eller skydd för fornlämningar, med mera. Dessa bestämmelser 
påverkas inte av att området pekas ut för LIS, utan gäller fortsatt.

Det kan också förekomma mark som av andra orsaker är olämplig att bebygga 
eller kräver anpassning, exempelvis på grund av dåliga grundförhållanden 
eller befintliga ledningar, eller för att värna utsikt. Allt detta behandlas som 
vanligt i bygglov- eller detaljplaneprocessen.

Vid byggnation i LIS-områden gäller principen att hänsyn ska tas till 
befintligt bebyggelsemönster och bebyggelsen ska passas in i byns eller 
bebyggelseområdets karaktär, se avsnitten Bebyggelse, Arkitektur och 
Kulturmiljö sidorna 66-75.

Bilden visar ett exempel på hur stor del av en by i kommunen som kan omfattas av strand-

skydd. Stora delar av de blåmarkerande områdena upplevs troligen inte som stränder. 
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Fokus-områden för LIS
Orsa kommun har valt att fokusera utpekandet av LIS-områden till fyra 
områden i kommunen där  ökade möjligheter att bygga nära vatten bedöms 
kunna åstadkomma landsbygdsutveckling; Orsasjön, Siljansringen, Norra 
Orsa och Ämåsjön. Utöver dessa fokusområden så har LIS-områden pekats 
ut vid mindre vattendrag i anslutning till befintlig bebyggelse i byar, se 
föregående uppslag.

Översiktlig naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av de största vattnen och 
vattendragen inom respektive fokusområde. Naturvärdesen är översiktlig 
och visar förekomst av höga naturvärden i området närmast stranden. 
Om naturvärdesinventeringen visar höga naturvärden i ett LIS-område 
måste en dispens eller ett upphävande av strandskyddet föregås av en mer 
detaljerad naturvärdesinventering för att kunna avgöra om en dispens eller 
ett upphävande kan tillåtas, se även riktlinjer för LIS-områden.

Översikt över fokusområden för utpekande av LIS-områden i Orsa kommun,

1 Orsasjön, 2 Norra Orsa, 3 Ämåsjön, 4 Siljansringen. Se beskrivningar sida 56-65.´
0 10 205 Kilometers

Teckenförklaring

Kommungräns

Ämåsjön

Norra Orsa

Orsasjön

Siljansringen

1

3

4
2
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Orsas vision berättar att kommunen är en naturnära plats där folk trivs 
och vill bo. För att avgöra vilka områden i kommunen som är lämpliga 
som fokusområden för LIS så har kommunen tittat på flera faktorer. 
Det har vägts in om det finns intresse av att bygga i området, och om 
det förekommer obebyggda tomter avsedda för småhus eller fritidshus. 
Områdena har någon eller flera av följande egenskaper:

Bebyggt
Ett särskilt skäl till strandskyddsdispens inom LIS-ormåden  är att  
byggnaden är ett enstaka en- eller tvåbostadshus som byggs i anslutning 
till befintliga hus. Detta får som följd att bebyggelse längs stränder hålls 
samlad, och obebyggda delar blir sammanhängande. Detta anknyter bland 
annat till kommunens strategi "Med utsikten, vildmarken och vattnet", 
samt till riktlinjer för befolkning och bostäder om nya bostäder i södra 
Orsa och boende i byarna sida 75.

Attraktivt
Områden som är attraktiva att bo eller verka i på grund av sitt läge, utblickar 
eller närhet till populära rekreationsområden. Närhet till naturupplevelser, 
goda fiskevatten, skidåkning med mera, bidrar till att uppfylla kommunens 
strategier "Nära och enkelt" och "På gränsen mellan vildmark och 
kulturbygd", se även sida 75 riktlinjer för befolkning och bostäder.

Besöksnäring
Områden som är intressanta för att utveckla besöksnäringen i kommunen, 
exempelvis camping intill vatten eller andra verksamheter. Anknyter till 
kommunens strategi "Musik- och turistkommunen", samt till riktlinjer för 
besöksnäring sida 104-105.

Infrastruktur, kollektivtrafik och service
Närhet till befintlig infrastruktur, verksamheter, service och/eller 
bebyggelse. Då trenden är att det sker en utflyttning från landsbygden ska 
områden för landsbygdsutveckling först och främst syfta till att underlaget 
för service inte sjunker, och i andra hand bidra till ett ökat underlag för 
service. Närhet till infrastruktur och befintliga kollektivtrafikstråk för 
pendling kan i vissa fall ersätta en flytt vid nytt arbete eller vid studier. 
Ny bebyggelse längs befintliga kollektivtrafikstråk kan bidra till ett ökat 
underlag för kollektivtrafiken och övrig service. Se även riktlinjer för gång- 
och cykeltrafik, samt för vägar och kollektivtrafik sida 81-87, samt för 
grundläggande service sida 78-79.
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Fokusområde för utpekande av LIS-områden vid Orsasjön. 1A. Näsudden, 

1B.Bunk, 1C.Orsa camping, 1D.Styversbacken.

1. Fokusområde Orsasjön
LIS-områden: Näsudden vid Bäcka, Bunk, Orsa camping,  Styversbacken, 
samt små vattendrag (se sida 53, LIS vid små vattendrag).

Syftet med de LIS-områden som pekas ut inom fokusområdet Orsasjön 
är att kunna erbjuda attraktivt boende nära pendlingsstråk och plats för 
verksamheter inom besöksnäringen vid Orsasjön, samt att möjliggöra 
nybyggnation i områden som omfattar många små vattendrag.

Hela fokusområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2 § Miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. Miljöbalken på 
grund av de goda förutsättningarna för natur- och kulturstudier och friluftsliv. 
Kulturbygden och vattendragen är viktigast att bevara inom riksintresset. 
Orsasjön omfattas av riksintresse för naturvård för sina biologiska värden och 
sitt värde för fisket.

Orsasjön är i miljöbalkens 7 kap. 18 e § omnämnt som ett område där 
kommunen ska vara restriktiv med att peka ut LIS-områden om det råder 
stor efterfrågan på mark för bebyggelse, se sida 52. LIS-områden har därför 
endast pekats ut i anslutning till befintlig bebyggelse, för att värna de områden 
där strandlinjen är fri från bebyggelse, eller där bebyggelsen idag är gles. Vid 
upphävande av strandskyddet ska särskild hänssyn tas till möjligheten till 
fri passage till stranden från allmän väg eller naturområden. Vid byggnation 
inom Orsasjöns strandskyddsområde krävs en noggrann utredning av platsens  
förutsättningar för att säkerställa att åtgärden inte har negativ inverkan på 
strandskyddets syften.

Orsa

Oljonsbyn

Slättberg

Stackmora

Maggås

Hansjö

Holen

Styversbacken

Höglunda

Kungshaga

Torrvål

Bjus

´
0 2 41 Kilometers

Teckenförklaring

Kommungräns

Höga naturvärden (Oldhammer)

LIS

Norra Orsa

Orsasjön

Siljansringen

1A 1B
1C

1D
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1A Näsudden vid Bäcka
På och vid Näsudden nära Bäcka herrgård finns äldre igenväxande ängen 
och åkrar.  Längs uddens östra del finns lövskog som enligt den översiktliga 
inventeringen rymmer vissa naturvärden. Exploatering inom området kräver 
noggrannare inventering av naturvärdena och bedömning av hur exploateringen 
kan ske utan att värden går förlorade, se sida 54.

LIS-området innanför udden (markerat 1, avskilt med svart linje i kartan) 
lämpar sig för verksamheter som till exempel camping och stuguthyrning. 
LIS-området på udden (markerat  2) är lämpligt för annordningar som stärker 
tillgången till strandområdet utan att påverka naturvärden och fågelliv negativt, 
exempelvis omklädningsrum, kanotuthyrning, bastu, grillplats och anordningar 
för friluftsaktiviteter med mera.

1B Bunk
Området mellan Orsa camping och Oreälvens utlopp kring Orsas 
avloppsreningsverk Bunk är blandskog med en del grova äldre karaktärsfulla 
tallar. Längs stranden finns strandäng med viden och brakved. Nära Oreälvens 
utlopp finns ett välbesökt hundbad. Platsen används flitigt för promenader och 
cykelturer, hundpromenader, lek och fiske. Djur betar en del av marken. Det sker 
en del transporter till och från reningsverket vilket kan leda till bullerstörningar. 
Det finns en båtbrygga, och några mindre badstränder i området.

LIS-området är lämpligt för utveckling av campingens verksamhet. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till naturmiljön och allmänhetens nyttjande av 
platsen. Se även sida 54, sida 184 riktlinjer för O1 Orsa camping, och sida 182 
riktlinjer för E1 Bunk.

1C Orsa camping, se kartan för 1B Bunk
Orsa camping och strandpromenaden är den plats där Orsa tätort möter 
Orsasjön. Platsen är populär för promenader och bad. Strandsträckan består av 
sandstrand. Campinganläggningen drivs av Grönklittsgruppen, och gästas årligen 
av tusentals besökare. Särskilt barnfamiljer uppskattar sandstranden och det 
långgrunda badet. På vintern utgår plogade skridskobanor från stranden.

LIS-området är lämpligt för utveckling av campingen med hänsyn till 
allmänhetens tillgång till stranden och strandpromenaden, samt för anläggningar 
som utvecklar och stärker allmänhetens nyttjande av platsen, exempelvis 
sittplatser och promenadvägar. Se även sida 184 riktlinjer för O1 Orsa camping, 
och sida 182 riktlinjer för E1 Bunk.

1D Styversbacken
LIS-området vid Styversbacken är utpekat för att ge möjligheter till ett 
attraktivt boende nära pendelstråket mellan Mora och Orsa. Området är 
beväxt med gles tallskog med undervegetation av bland annat skvattram, 
och strandsträckan är stenig med inslag av sand.

LIS-området är lämpligt för småhus och komplettering av befintlig 
bebyggelse.

1

2

Kartor skala 1:30 000, LIS markerat i blått.

1A

1B och 1C

1D

Anmärkning med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande: 
Fritidshusbebyggelse är inte lämplig på udden, området är lämpligt endast för 
camping, området ska vara öppet för allmänheten.
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Grönklitt

Bjus

Jäsen
Fryksås

´
0 3 61,5 Kilometers

Teckenförklaring

Kommungräns

Höga naturvärden (Oldhammer)

LIS

Hornberga

TallhedRädsjön

Fokusområde för utpekande av LIS-områden i Norra Orsa. 2A.Bjustjärn, 2B.Jäsen, 2C.Rädsjön, 2D Svarttjärn

2. Fokusområde Norra Orsa
LIS-områden: Bjustjärn, Jäsen, Rädsjön, Svarttjärn, samt små vattendrag (se 
sida 53, LIS vid små vattendrag).

Syftet med de LIS-områden som pekas ut inom fokusområdet Norra Orsa 
är att kunna erbjuda attraktivt boende och plats för verksamheter inom 
besöksnäringen, samt att möjliggöra nybyggnation i områden som omfattar 
många små vattendrag. 

Större delen av fokusområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 
Miljöbalken på grund av de goda förutsättningarna för natur- och kulturstudier 
och friluftsliv.

2A

2D2C

2B
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Kartor skala 1:30 000, LIS markerat i blått.

2A Bjustjärn
Bjustjärn är en liten sjö vid byn Bjus, mestadels kantad av myrmark, samt 
sankmark och igenväxande ängen. Längs sluttningen ned mot västra stranden 
ligger flera gårdar och hus. I sydöstra delen av sjön finns ön Stearn, där 
byföreningen iordningställt en slogbod. LIS är föreslaget för ett område längs 
norra delen av sjön. LIS-området ingår i riksintresseområde för kulturmiljövård 
Oreälven med Skattungbyn, men inom det utpekade LIS-området finns inga 
kända fornlämningar. Den översiktliga naturvärdesinventeringen visar att 
området innehåller höga naturvärden med fågelliv som trivs mellan lövskog 
och äldre ängen. Exploatering inom området kräver noggrannare inventering 
av naturvärdena och bedömning av hur exploateringen kan ske utan att värden 
går förlorade. Vid byggnation i området bör man vara särskilt uppmärksam 
på eventuella dolda fornlämningar. Om man vid anläggning eller byggnation 
hittar något som man misstänker kan vara en fornlämning så ska man alltid 
kontakta länsstyrelsen, se även faktaruta på sidan 74.
LIS-området är lämpligt för småhus anpassade till platsens naturvärden.
Anmärkning med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande över 
utpekat LIS-område norr om Bjustjärn som genom den översiktliga 
naturvärdesinventeringen markerats med att där kan finnas höga naturvärden:  
länsstyrelsen godtar inte utpekade av LIS norr om Bjustjärn om området visar 
sig innehålla höga naturvärden.

2B Jäsen
Jäsen är en populär badsjö med sandstränder som ligger lättillgängligt 
nära väg E45. Eftersom den ligger lättillgängligt även för personer som har 
svårt att ta sig fram så nyttjas den som fiskesjö både på sommaren och 
vintern. Långfärdsskridskoåkning förekommer också. Runt sjön finns ett 
antal stugor. Platsen kan erbjuda boende nära naturen med god och snabb 
kommunikation till Orsa tätort med den service som finns där. 
LIS-området är lämpligt för småhus.
Anmärkning med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande: 
länsstyrelsens ansåg vid utställning att det utpekade LIS-området var för stort 
och hade för få breda släpp till stranden. LIS-området har reviderats inför 
antagande och minskats samt tillförts släpp.

2C Rädsjön
Rädsjön är en central plats för anläggningarna och aktiviteterna i Grönklitt.  
Sjön har en anlagd badplats i anslutning till skidstadion. Där finns även 
en båtplats med kanot- och kajakuthyrning. På vintern dras skidspår och 
skridskospår på sjöns is, och en populär skidslinga och motionsspår går runt 
sjön. Runt sjön finns flera anläggningar, som grillplatser och äventyrsstig för 
barn där barnprogrammet "Wild kids" har spelats in. Det är viktigt att inga 
exploateringar som kan riskera att påverka allmänhetens nyttjande av platsen 
negativt tillkommer på platsen, som exempelvis stugbebyggelse.

LIS-området är lämpligt för etableringar som kan stödja friluftsliv och 
idrottsutövning, exempelvis rullskidbana eller anläggning med dusch/bastu i 
anslutning till sjön för besökare av skidanläggningen och badet.

2D Svarttjärn
Svarttjärn är en liten tjärn vid Tallheds by. Tjärnen ligger omgiven av skog 
och inga tydliga stigar finns. Stränderna består till stor del av myrmark, 
utom vid sydvästra stranden där marken är fast.
LIS-området är lämpligt för småhus där markens bärighet fungerar för 
grundläggning, och för komplettering av befintlig bebyggelse.
Anmärkning med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande: 
länsstyrelsens ansåg vid utställning att det utpekade LIS-området var för stort 
och hade för få breda släpp till stranden. LIS-området har reviderats inför 
antagande och minskats samt tillförts släpp.

2A

2B REVIDERAT OMRÅDE

2C

2D REVIDERAT OMRÅDE
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Ämåsjön

Ämåsjödammen

´
0 1 20,5 Kilometers

Teckenförklaring

Kommungräns

Höga naturvärden (Oldhammer)

LIS

Ämåvallen

Fokusområde för utpekande av LIS-områden kring Ämåsjön.

3A

3B

3C

3. Fokusområde Ämåsjön
LIS-områden: norra Ämåsjön, mellersta Ämåsjön och södra Ämåsjön, 
Ämåsjödammen.

Syftet med de LIS-områden som pekas ut inom fokusområdet Ämåsjön är att 
skapa möjlighet för attraktivt fritidsboende med nära till naturupplevelser 
och ett mycket avskilt läge, samt att möjliggöra verksamheter inom 
vildmarksturism och besöksnäring.

Ämåsjön hålls vid sitt nuvarande vattenstånd genom reglering av Ämån. 
Runt sjön finns fritidshus. Platsen är attraktiv för vildmarksupplevelser 
och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som vägförbindelserna till 
platsen är goda. Fritidsboende här kan göra att fler upptäcker möjligheten 
till närhet till naturen som finns för invånarna i Orsa kommun, vilket kan 
leda till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen.

De föreslagna LIS-områdena är lämpliga för små fritidshus och 
komplettering av befintlig bebyggelse, samt verksamheter.
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3A Norra Ämåsjön
Stranden vid LIS-området är mestadels stenig. Den norra delen av Ämåsjön 
är smal, och vid LIS-området är det endast ca 60 meter till stranden på 
andra sidan som består av ett band av mindre öar eller holmar som bildar en 
smal landtunga. LIS-området ligger intill väg 1007 (kallad Ämåsjövägen). 

LIS-området är lämpligt för småhus av fritidshuskaraktär, och verksamheter.

3B Mellersta Ämåsjön
Myrbälten med blöt mark avskiljer området från fastlandet, och man tar 
sig lättast dit via den anlagda vägen. Här finns sandstränder och möjlighet 
att ha båt. Det utmärkta LIS-området hyser enligt den översiktliga 
naturvärdesinventeringen naturvärden, bland annat naturskog med 
flerskiktad sandtallskog. Exploatering inom området kräver noggrannare 
inventering av naturvärdena och bedömning av hur exploateringen kan ske 
utan att värden går förlorade.

LIS-området är lämpligt för mindre småhus av fritidshuskaraktär.

3C Södra Ämåsjön, Ämåsjödammen
I sydväst är Ämåsjön reglerad av Ämådammen, där sjön har sitt utlopp i 
Ämån. Här pekas tre mindre LIS-områden ut.

LIS-områdena är lämpliga för utveckling av verksamheter, och för småhus 
av fritidshuskaraktär.

Kartor skala 1:30 000, LIS markerat i blått.

3A

3B

3C
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Kallmora

ÅbergaKallholen

Skattungen

Torsmo

´
0 5 102,5 Kilometers

Teckenförklaring

Kommungräns

Höga naturvärden (Oldhammer)

LIS

Fokusområde för utpekande av LIS-områden från Kallholn till Skattungen.

4. Fokusområde Siljansringen
LIS-områden: Ore älv, Djurvik, Gälläng och området mellan Gravbergs 
sovhol och Långnäset, Groflässtjern vid Heden, samt små vattendrag (se 
sida 53, LIS vid små vattendrag).

Syftet med de LIS-områden som pekas ut inom fokusområdet Siljansringen 
är att kunna erbjuda attraktivt boende och att möjliggöra nybyggnation i 
områden som omfattar många små vattendrag. I området ligger ett antal 
av Orsas byar som ett pärlband längs Siljansringens dalgång. Byarnas 
placering i sluttningen och i dalen ger en stark identitet till var och en av 
dem, och också till kommunen i stort. I nordöstra delen av området ligger 
Skattungbyn som är en av kommunens servicepunkter.

Siljansringen är känd för sin speciella geologi och natur. Inom fokusområdet 
finns delar av Skattungen och Ore älv som omfattas av riksintresse för 
rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv 
enligt 3 kap.  Miljöbalken, se sida 103. I området finns också riksintresse för 
kulturmiljövården, se sida 75-76, och flera andra värden.

LIS-områdena är främst lämpliga för småhus.

4E

4F

4A 4C

4D

4B
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Texten fortsätter på nästa sida.

4A och 4B Oreälven i höjd med Lintjärn och Jässi
Nedanför Skattungbyn vid Oreälven är terrängen mjukt formad av sand 
och rullstensåsar. Den är bevuxen med tallskog och ett markskikt med 
mycket lav. Delar av stränderna sluttar brant ned i älven. Vid bron vid 
sågverket finns en badplats. Längs älven finns ett stort riksintresseområde 
för kulturmiljövård betecknat Oreälven med Skattungbyn, men inom de 
utpekade LIS-områdena finns inga kända fornlämningar. Innan markarbeten 
eller byggnation påbörjas inom området så ska en noggrannare undersökning 
ske för att utesluta förekomst av fornlämningar och för att säkerställa att de 
kända fornlämningarnas sammanhang med varandra, topografin och vattnet 
inte skadas. Vid byggnation i området bör man vara särskilt uppmärksam på 
eventuella dolda fornlämningar. Om man vid anläggning eller byggnation 
hittar något som man misstänker kan vara en fornlämning så ska man alltid 
kontakta länsstyrelsen, se även faktaruta på sidan 74. Terrängens former gör 
det viktigt att anpassa bebyggelse och andra anläggningar till topografin och 
undvika omfattande schaktning och fyllning.

Anmärkning med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande över de 
delar av utpekade LIS-områden som finns norr om Oreälven: Bebyggelse 
med strandskyddsdispens med LIS som skäl bedöms kunna utföras enligt de 
bestämmelser som finns i beskrivningen för LIS-områdena 4A och 4B utan 
att riksintresset för kulturmiljöns värden påverkas negativt. Riksintressets 
värden på denna plats utgörs av att området finns inom/intill skogsbygd 
med fornlämningsmiljöer från stenålder till järnålder i fångstmark, samt ett 
medeltida uppodlingsområde.

LIS-områdena är lämpliga för småhus.

4C Djurvik
Djurvik ligger nära Skattungens utlopp i Ore älv. Längst in i viken är det 
grunt, och här finns en populär badplats med sandstrand. Runt viken sluttar 
terrängen delvis mycket brant. Här lever den sällsynta sandödlan, och 
åtgärder på platsen ska ske med hänsyn till dem. På våren färgas ödlehannarna 
vackert grönblå. Fler solbelysta sandsluttningar, mer örtvegetation (som till 
exempel äng eller trädgårdsrabatter som är bra livsmiljöer för insekter, vilka 
är ödlornas bytesdjur), och säker tillgång till stranden gynnar ödlorna.

Vid det föreslagna LIS-området finns idag fritidshus, vilka ligger på en 
naturlig terrass nedanför sluttningen. Platsen ligger nära Skattungbyn och 
den service som erbjuds där. Närmaste busshållplats med regelbunden 
trafik in till Orsa finns 3 km bort. Nyetablering av fler småhus kan ge en 
mer solbelyst strandsträcka som kan ge ytterligare goda livsmiljöer för 
sandödla. Från området når man vidsträckta skogsområden, och här finns 
mycket goda möjligheter till båtliv, fiske, bad, skidor och långfärdsskridskor.

LIS-området är lämpligt för småhus.

Kartor skala 1:30 000, LIS markerat i blått.

4A

4B

4C
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4D Gälläng
Gälläng ligger längs Skattungens södra strand, och här finns idag ett antal 
fritidshus. Stranden är mestadels stenig och brant, men det finns några 
små vikar med sand. Söder om Gälläng går järnvägen Bollnäsbanan, som 
endast trafikeras med enstaka tåg. LIS-området ger möjlighet till ytterligare 
fritidshusbebyggelse och småhus i ett ostört läge. Den branta stranden ger 
vacker utsikt över Skattungen.

LIS-området är lämpligt för småhus.

4E Mellan Gravbergs sovhol och Långnäset
Strandsträckan mellan Gravbergs sovhol och Långnäset har en något 
flackare lutning än i Gälläng, och är bevuxen med blandskog. Läget är 
mycket ostört, och det är nära ut till Skattungens enda ö Skattungholmen. 
På Skattungholmen finns sandstrand, och det är populärt att paddla, åka 
båt och åka skridskor till ön, som är obebyggd. LIS-området ger möjlighet 
till småhus med ostört läge och vildmarkskänsla.

LIS-området är lämpligt för småhus.

4F Groflässtjern
Tjärnen kantas av myr och är dyig, och har därför aldrig varit någon badplats. 
Förr på vintern användes den av närboende barn för skridskoåkning. Tjärnen 
har tidigare förbundits med älven genom en grävd kanal. Här kan finnas 
möjlighet till ytterligare  småhusbebyggelse och komplettering av befintlig 
bebyggelse.

LIS-området är lämpligt för småhus.

Kartor skala 1:30 000, LIS markerat i blått.

4E

4F

4D



6565

RIKTLINJER FÖR LIS-OMRÅDEN

Bedömning av naturväden eller fördjupad naturvärdesinventering ska alltid utföras
Vid planläggning eller ansökan om bygglov eller förhandsbesked inom ett utpekat LIS-område ska platsens 
naturvärden alltid bedömas. Om exploateringen gäller ett område där den översiktliga naturvärdesinventeringen 
visar att höga naturvärden kan förekomma så ska en fördjupad naturvärdesinventering tas fram innan bygglov 
eller förhandsbesked kan ges.

Anpassa ny bebyggelse till befintlig
Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse, exempelvis genom materialval och byggnadstyp. 

Hänsyn ska visas till befintliga stråk och leder
Nya tomtplatser bör inte placeras på befintliga markerade stigar, elljusspår, vandringsleder, cykelleder, ridleder 
eller skoterleder. Områden avsedda för verksamheter för det lokala föreningslivet eller områden avsedda för 
turism kan placeras på befintliga markerade leder om området på ett tydligt sätt är tillgängligt för allmänheten.

Visa hänsyn till in- och utlopp, samt uddar och näs
Exploatering bör visa extra hänsyn i närheten av in- och utlopp. Lämpligt avstånd mellan nya åtgärder och in- 
eller utloppet beror på åtgärdens art och förhållandena på platsen.
Exploatering är inte lämpligt på uddar och näs. Viss bebyggelse som kan stödja allmänhetens tillgång till stranden 
och samtidigt har liten eller ingen påverkan på naturvärden, exempelvis en slogbod eller omklädningshytt, kan 
vara lämplig även på uddar och näs.

Sandstränder är viktiga för rekreation och växt- och djurliv
Sandstränder är viktiga för både allmänheten och för växt- och djurlivet varför exploatering ska undvikas i sådana 
områden. Exploatering i närheten av sandstränder ska placeras på tillräckligt avstånd för att inte störa friluftslivet 
eller växt- och djurlivet.

Fri passage och tillgänglighet till stranden
Fri passage ska alltid ordnas närmast stranden. 

I områden med befintliga samfälligheter bör detaljplan utformas med samfälld mark i den fria passagen, utlagd 
som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Det är önskvärt att inom de områden där den samfällda 
marken tagits i anspråk kunna ordna markerade stigar närmast stranden. Med en ordnad markerad stig som 
även skyltas kan allmänheten känna sig välkommen även längs stränder som i dagsläget upplevs som privata. 
Tillgängligheten till stranden kan då öka i området.

Vid vissa verksamheter, till exempel campingplatser, kan passage för allmänheten ordnas inne på verksamhetens 
område. För att allmänheten ska känna sig bekväm med att utnyttja passagen förbi en camping bör “mjukare” 
camping, exempelvis tält, placeras närmast stranden och “hårdare” camping, exempelvis husvagnar och 
campingstugor, längre bort.

Åtkomst till fri passage
Det är viktigt att kunna ta sig till den fria passagen längs stranden från allmänna vägar och närliggande naturområden. 
Om bebyggelse ligger mellan allmän väg och den fria passagen bör det finnas möjlighet att ta sig ner till den 
fria passagen med 200 – 250 meters mellanrum. Detta gäller även vid förtätning i befintlig bebyggelse. Samma 
avstånd bör även gälla om bebyggelse placeras mellan naturområde och allmän väg i närheten av strandområdet. 

LIS inom riksintresse för naturvård, friluftsliv och rörligt friluftsliv
Vid upphävande av strandskydd med LIS som särskilt skäl inom riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv 
eller naturvård så ska grunden till riksintressena beaktas.

Närzon till små vattendrag
Vid byggnation med LIS som skäl i LIS-områden vid små vattendrag ska hänsyn tas till de naturvärden (se även 
sida 40-41 om generellt biotopskydd) och lek- och rekreationsvärden som finns i närzonen till vattnet. Denna 
zons utbredning bedöms på plats i samband med handläggning av detaljplan eller bygglov.


