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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Laholms kommun utgör kustområdet och stränderna mot Laholmsbukten och Kattegatt en viktig 

rekreationsmiljö och en attraktiv plats att bo på. 

 

I Laholms översiktsplan Framtidsplan 2030 redovisas kommunens inriktningsmål. Under Hållbar 

miljö och natur uttrycks kustens betydelse för kommunen som en prioriterad naturtillgång för 

besöks- och upplevelsenäringen. 

 

Framtidsplan 2030 innehåller även ett antal utvecklingsstrategier, varav strategin Bredda kusten 

lägger vikt vid kustens attraktionskraft i allmänhet, men även att det är en attraktiv boendemiljö 

och därför är intressant för större utbyggnadsområden. 

 

I sken av detta är det intressant att undersöka vilka gröna ytor i kustsamhällena Mellbystrand och 

Skummeslövsstrand som skulle kunna bevaras som del i en långsiktig och sammanhängande 

grönstruktur.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna PM med tillhörande kartor är att ge ett stöd i den kommunala planeringen 

genom att visa på en större sammanhängande grönstruktur för kusten. Det utgör ett underlag för 

den fördjupade översiktsplanen som ska tas fram för kusten, samt ett stöd så att enskilda 

planärenden eller exploateringsprojekt kan förhålla sig till en större sammanhängande strategi för 

kustens grönstruktur.  

 

Det finns ett högt tryck på nyexploatering längs kusten, därför inkluderar inte den 

sammanhängande grönstrukturen alla gröna ytor, utan bara sådana som funnits kunna bindas 

samman till en större gemensam helhet för boende och besökare.  

 

För att ta fram en sammanhängande grönstruktur har befintliga gröna ytor analyserats en och en. 

Detta innebär en upplösning och detaljeringsgrad som motsvarar detaljplaneringens, 

exploateringsprojektens eller de enskilda byggprojektens storlek på ytor. 
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2. METOD 

Tidigare inventeringar i kustområdet har fokuserat på att beskriva och värdera samtliga gröna 

ytor utifrån funktioner som naturvärde, rekreation och ytavrinning av dagvatten. I denna PM väljs 

ett urval av de gröna ytorna ut som tillsammans bildar en gemensam grönstruktur för 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Ytorna i grönstrukturen är prioriterade för att viktiga 

korridorer och samband kan hävdas i fortsatt planering. 

2.1 Arbetsprocess 
 

Steg 1 

Inledningsvis har de olika inventeringar som gjorts längs kusten studerats. De olika ytorna och 

deras värden är utförligt beskrivna, men sammantaget ges ingen bild av vilka ytor som kan ingå i 

en gemensam grönstruktur. Detta redovisas under 3 Befintliga värden och i Figur 2, 3 och 5 i 

vilka inventeringarnas resultat är något bearbetade och förenklade för att lättare kunna läsas.  

 

Den detaljeringsgrad som de olika grönytorna längs kusten beskrivs med lämpar sig väl för 

ställningstaganden i planärenden som rör en eller några fastigheter åt gången.  

 

Från kartstudierna av de befintliga inventeringarna kan man konstatera att vissa ytor är viktiga ur 

flera hänseenden såsom naturvärden, dagvattenhantering samt olika lagliga skydd enligt 

miljöbalken. Början till en struktur kan skönjas, men måste bearbetas för att bli 

sammanhängande.  

 

Steg 2 

Efter att informationen i befintliga inventeringar är bearbetad har en prioritering av ytor gjorts för 

att dessa tillsammans ska kunna skapa en sammanhängande grönstruktur. En sådan ger ett 

större mervärde till kusten än om de gröna ytorna ses som enskilda miljöer för det lokala 

grannskapet. Sammanbundna till en större gemensam struktur kan ett urval av gröna ytor också 

fungera som stöd för en kommande fördjupad översiktsplans bredare penseldrag. Detta gör även 

att man på sikt lättare kommer att kunna hävda gröna värden i kustens höga exploateringstryck. 

 

Mervärden som skapas är: 

• Sammanhängande gröna miljöer som kan användas för att röra sig längre sträckor till fots 

genom samhällena och mot kusten utan att behöva använda vägnätet, vilket inte minst är 

viktigt för barn 

• En grönstruktur som är allmänt tillgänglig för både boende och besökare  

• Möjlighet att långsiktigt kunna hävda spridningskorridorer och större sammanhängande 

biotoper som kan hysa en större biologisk mångfald. 

 

Slutligen  

Resultatet bildar en i stort sammanhängande grönstruktur som binder samman kustsamhällena 

och långsiktigt hävdar rekreation och naturvärden. 
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2.2 Principer för urval 
 

Prioritering och fokus i urvalet av gröna ytor har legat på att skapa en sammanhängande 

grönstruktur. Därav är det inte bara är de ytor som har högst värden avseende exempelvis natur, 

rekreation och ytavrinning som ingår. 

 

I kustsamhällena finns ett fåtal genomgående huvudvägar i nordsydlig riktning, samt ett antal 

östvästliga som binder samman bebyggelsen med havet. Därför har urvalet styrts av att 

identifiera gröna ytor som: 

• Sträcker sig i en nord-sydlig riktning, i syfte att bevara alternativa stråk att röra sig 

utöver bilvägarna 

• Även ansluter mot allmän väg, så att de är tillgängliga för många att använda   

• Har en direkt koppling mot stranden och havet. 

 

I denna PM väljs alltså gröna ytor ut för att de primärt skapar en sammanhängande struktur då 

en sådan möjliggör rörlig rekreation samt binder samman kustsamhällenas delar. Således har ytor 

som ligger isolerade eller inte har någon möjlighet att kopplas ihop med allmän platsmark valts 

bort. Exempelvis har gröna områden som ligger omslutna av enskilda fastigheter, men som inte 

är sammankopplade med gatunätet valts bort då de inte kan sägas tillgodose ett allmänt intresse. 
 

För att förtydliga grönstrukturens funktion visas även kopplingar och värdekärnor i Figur 5. 

Kopplingarna markeras med pilar för att visa rörelsestråk som bevaras eller kan utvecklas. De 

ytor som både har klassificerats som Mycket betydelsefulla naturvärden och Mycket betydelsefulla 

rekreationsvärden i Grönområdesutredning för Laholms kust (Laholm, 2015) har markerats som 

värdekärnor för att visa var extra höga värden koncentreras, se Figur 2 och 5. 

 

Tillsammans ska valda grönytor med dess kopplingar och värdekärnor ses som en helhet som ger 

tillgänglighet till gröna miljöer för boende och besökare i kustsamhällena. 

 
Även om en yta inte anges som del av grönstrukturen kan den fortfarande ha värden som 

ekologisk mångfald, rekreation och dagvattenhantering som måste beaktas. Grönstrukturen som 

redovisas i denna PM gäller som underlag i den kommunala planeringen tillsammans med övriga 

genomförda gröninventeringar och underlag. 
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3. BEFINTLIGA VÄRDEN 

Följande underlag som har studerats som grund för att ta fram en grönstruktur för kusten (DHI 

2013, Laholm 2014 och Laholm 2015): 

• Naturvärden 

• Rekreation 

• Ytavrinning 

• Natura 2000 

• Naturreservat 

• Riksintresse Naturvård 

• Riksintresse Kulturmiljövård 

• Kattegattleden 

• Cykelspår 

• Utbyggnadsområden 

 

Dessa redovisas i Figur 2-4 på följande sidor. 

 

Riksintressen som omfattar hela aktuella kustområdet har inte tagits med bland underlagen, då 

deras utbredning gör att de inte kan användas för jämförande och värdering av olika gröna ytor. 

Dessa riksintressen redovisas därför inte heller i karta: 

• Riksintresse Rörligt friluftsliv 

• Riksintresse Friluftsliv 

• Riksintresse Kustzon 

 

 

Figur 1 Flygbild över Mellbystrand med kusten, dess bebyggelse och gröna miljöer 



Ramboll - PM grönstruktur för kusten 

 

  

 

6/12 

 

Figur 2 Karta med inventerade natur- och rekreationsvärden (Laholm, 2015) 
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Figur 3 Karta med riksintressen och områden med lagligt skydd enligt miljöbalken 
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Figur 4 Karta med ytavrinning (DHI, 2013) 
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4. GRÖNSTRUKTUR FÖR KUSTEN 

Utifrån de sammanställda kartorna över befintliga värden och den metod för urval som redovisats 

i 2.1 Arbetsprocess och 2.2 Principer för urval har en sammanhängande grönstruktur för kusten 

tagits fram. 

4.1 Slutsatser 
Inledningsvis bör det åter poängteras att den redovisade grönstrukturen bör användas som ett 

underlag bland andra underlag och vägas mot andra allmänna intressen i enskilda planärenden. 

I varje enskilt fall behöver viktiga avvägningar ske.  

 

Valet av ytor som ingår i grönstrukturen utgår från de öppna, obebyggda ytor som är tillgängliga. 

Det är således svårt att skapa en helt sammanhängande grönstruktur för kustsamhällena. Urvalet 

har inte främst skett efter de ytor som har högst natur- eller rekreationsvärde, utan istället just 

fokuserat på att hitta och sammankoppla ytor som gör att man bibehåller tillgänglighet och 

rörelse i gröna miljöer när kustsamhällena utvecklas och ny bebyggelse tillkommer.  

 

Grönstrukturen för kusten är redovisad på ett grundläggande och schematiskt sätt. Detta medför 

att ingående grönytor framöver skulle behöva studeras del för del för att få en förståelse för hur 

de verkligen kan skapa en funktionell helhet med sammanhängande framkomlighet för rekreation. 

Frågor som vegetationens täthet, behov av nya stigar, gångstråk, med mera kan lyftas. 

I Figur 5 markerar pilar tänkta kopplingar genom eller mellan olika grönområden. Röda prickar  

markerar värdekärnor avseende natur och rekreation. 

 

Vidare kan man även studera grönstrukturen utifrån dess olika lägen i kringliggande grannskap i 

syfte att identifiera centrala och väl nyttjade platser. På dessa kan platsskapande insatser ske så 

som uppförande av belysning, sittmöjligheter eller lekplatser. Även gallring eller plantering av 

vegetation kan vara aktuellt beroende på situation och behov.   

 

Slutsatsen av föreliggande analys är att man i Laholm har en grönstruktur som består av följande 

tre delar som är viktiga för bevarande och utveckling för allmänhetens rekreation: 

• Kusten –stranden utgör i många fall den närmsta större grönstrukturen för boende. 

Stranden och havet utgör den starkaste attraktionskraften och är huvudanledningen till 

att folk väljer att bosätta sig vid eller besöka Laholmsbukten. 

• De stora grönområdena – från skogspartier vid kommungränsen i söder, större 

skogsområden mellan Skummeslövs- och Mellbystrand, till Hökafältet i norr. Dessa utgör 

en mycket viktig resurs då de vid sidan om stranden är de enda större 

rekreationsmiljöerna. I övrigt är kustsamhällena omgivna av åkerlandskap.  

• Mindre grönytor – som kopplas samman för att skapa nära tillgängliga platser och gena 

vägar mellan grannskap. De mindre miljöerna och bilfria stråken är inte minst viktiga för 

barn. 
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Figur 5 Karta med grönstruktur för kusten 
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