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SAMMANFATTNING  

Kommunfullmäktige i Laholms kommun gav den 26 juni 2012 (§ 105) miljö- och byggnadsnämnden 

i uppdrag att ta fram en grönområdesutredning för kommunens kustområden – Skummeslövsstrand 

och Mellbystrand. Syftet med denna utredning är att utgöra ett verktyg vid bedömning av diverse 

framtida planeringsfrågor.  

 

Ett grönområde har definierats som en yta detaljplanelagd som natur eller park, alternativt inte detalj-

planelagd men uppenbart ett grönområde. Totalt innebär detta att 230 grönområden har identifierats i 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Dessa grönområden har klassificerats utifrån åtta olika kate-

gorier, exempelvis naturvärden, översvämningsrisk eller om området berörs av strandskydd. I respek-

tive kategori har grönområdena delats in i upp till tre klasser. 

 

Det sammanställda och sammanfattade resultatet av utredningen är att 100 av 230 grönområden 

(43,5 %) är av högsta klass (klass 1) i minst en kategori. 127 områden (55, 2 %) saknar den högsta 

klassen, men är klassificerade till klass 2 i minst en kategori. Enbart tre grönområden (1,3 %) saknar 

såväl klass 1 som klass 2. 
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D e grönområden som idag finns i Mellbyst-

rand och Skummeslövsstrand är karaktär-

istiska för Laholmskusten och det påpekas ofta 

att de bör skyddas från exploatering. Samtidigt 

utsätts dessa grönområden för ett allt ökat ex-

ploateringstryck och önskemål om att skapa 

tillväxt i kommunen. Av denna anledning beslu-

tade Laholms kommunfullmäktige (2012-06-26 

§ 105) att ge miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att göra en grönområdesutredning för 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand. 

 
1.1 Syfte 
Syftet med grönområdesutredningen är att ut-

göra ett verktyg som kan användas vid bedöm-

ning av olika planfrågor. Utredningen ska kunna 

användas som faktaunderlag vid framtida arbete 

med fördjupad översiktsplan för kustområdet 

och även med den kommunövergripande över-

siktsplanen. Utredningen ska även fungera väg-

ledande vid detaljplaneärenden och andra poli-

tiska beslut beträffande kustområdet. 

 
1.2 Geografisk avgränsning 
Utredningen omfattar området mellan Laholms-

buktens strandkant i väst och E6:an i öst, samt 

mellan kommungränserna till Halmstad i norr 

respektive Båstad i söder. I Skummeslövsstrand 

utgör även Västkustbanan en del av den östra 

gränsen för utredningsområdet. På motsvarande 

sätt utgör Lagan en del av gränsen längst i norr 

(se figur 1). 

 

Denna avgränsning grundas i nord-sydlig rikt-

ning på att hela Laholms kustområde ska inklu-

deras. I öst-västlig riktning grundas avgräns-

ningen främst på att det är kustens tätorter som 

är av relevans; kustområdet är av riksintresse 

för friluftslivet och är också en högexploaterad 

kust, vilket  innebär att en bebyggelseutveckling 

enbart avses ske i anslutning till redan befintliga 

tätorter. Detta motiverar de mindre avvikande 

detaljer som kan synas i avgränsningen, exem-

pelvis att Västkustbanan används som gräns mot 

jordbruksmarken i söder eller att två jordbruks-

fastigheter längst i norr är utanför avgränsning-

en. 

 

 

1.3 Begreppsdefinition och urval 
Begreppet grönområden kan innefatta många 

olika kategorier, exempelvis parker, stränder, 

kyrkogårdar, trädgårdar och idrottsplatser. I 

denna grönområdesutredning avser begreppet 

grönområde en allmän plats med nu gällande 

detaljplanebestämmelse NATUR/PARK samt 

icke detaljplanelagda områden som idag anses 

vara grönområden. Exempel på det sistnämnda 

är större, obebyggda områden bestående av 

skog, gräs och/eller jordbruksmark. Denna defi-

nition har uteslutande legat till grund för urvalet 

av vilka grönområden som inkluderats i utred-

ningen. 

 

Indelningen i områden har följt befintliga fastig-

hetsgränser vid samma tidpunkt som användes 

för begreppsdefinitionen ovan. 

 
1.4 Metod 
Vart och ett av kustens grönområden har analy-

serats utifrån hur viktigt grönområdet är för ett 

antal kategorier. Dessa kategorier är följande: 

 

 Natura 2000-områden 

 Naturreservat 

 Strandskydd 

 Åkermark 

 Naturvärden 

 Rekreationsvärden 

 Översvämningsområden 

 Närhet till farligt gods-led. 

 

Ett grönområdes betydelse för respektive kate-

gori har bedömts med hjälp av olika kriterier, 

unika för varje kategori. Kriterierna beskrivs 

under respektive kategoris avsnitt. Bedömning-

en av grönområdena har resulterat i en klassifi-

cering av dessa i en, två eller tre klasser. Detta 

har sedan sammanställts i en övergripande klas-

sificering för att ge en helhetsbild över grönom-

rådenas betydelse i förhållande till varandra. De 

tre olika klasserna redogörs för nedan. 

 

Klass 1 (mycket viktigt) 

Grönområden av klass 1 bedöms inte lämpliga 

att förändra och mycket viktiga att bevara. Om 

ett grönområde är klass 1 utifrån minst en kate-

INLEDNING 
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Figur 1. Streckad röd linje visar  grönom-

rådesutredningens geografiska avgränsning; 

hela Mellbystrand och hela Skummes-

lövsstrand. 
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gori har det också getts klass 1 i den samman-

ställda klassificeringen.  

 

Klass 2 (viktigt) 

Klass 2 innebär att grönområdet är viktigt, men 

att det efter kompletterande utredningar kan visa 

sig möjligt att förändra, helt eller delvis. Om ett 

grönområde är klass 2 utifrån en majoritet av 

kategorierna, har det också getts klass 2 i den 

sammanställda klassificeringen.  

 

Klass 3 (mindre viktigt) 

Klass 3 innebär att grönområdet bedöms lämp-

ligt att förändra. Denna lägsta klass finns enbart 

i en del av kategorierna, men kan sägas motsva-

ras av ingen klassificering alls i övriga katego-

rier. Om ett grönområde är oklassificerat eller 

klassificerat till klass 3 i en majoritet av katego-

rierna, har det även getts klass 3 i den samman-

ställda klassificeringen.  

 

Grönområdenas olika klassificeringar redovisas 

dels i text i denna rapport, och dels som ett antal 

digitala kartskikt. 

 
1.5 Den sammanställda klassificeringen 
Som nämns under 1.1 Syfte ska denna utredning 

utgöra ett underlag till bl.a. kommunens fram-

tida översiktsplane– och detaljplanearbete. 

Även om utredningen utgörs av ett antal olika 

delar ska den ses som en helhet. När ett speci-

fikt grönområde studeras är det exempelvis inte 

tillräckligt att enbart titta på den sammanställda 

klassificeringen, utan också på vilken klass om-

rådet har fått i respektive kategori. Området 

kanske är klass 2 i den sammanställda klassifi-

ceringen, på grund av att området är klass 2 i en 

enskild kategori. I alla andra kategorier kan 

grönområdet fortfarande klass 3 eller oklassifi-

cerat. 

 

På samma sätt kan ett grönområde vara klass 1 i 

den sammanställda klassificeringen, men att 

denna höga klass enbart kommer från en enda 

kategori. Enligt resten av kategorierna har 

kanske grönområdet klass 3, och i sådant fall 

kan ytterligare utredningar bli aktuella.  

 
1.6 Tidigare utredningar, program och 
planer 
Nedan presenteras ett antal tidigare genomförda 

utredningar och bedömningar av kustens grön-

områden, samt hur dessa förhåller sig till denna 

nya grönområdesutredning. 

 

Naturvårdsprogram, Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Hallands län gav i slutet på 1980

-talet ut en remissutgåva på värdefulla områden 

i Laholms kommun, Naturvårdsprogram för 

Hallands län, del 1 Laholms kommun. Detta 

program inkluderade enbart strandområdena 

samt de större sammanhängande områdena till-

lika naturreservaten Hökafältet, Skummeslöv 

Norra och Svarvareskogen. Denna begränsning, 

tillsammans med naturvårdsprogrammets ålder, 

ligger bakom Laholms kommuns bedömning att 

en ny naturvärdesinventering behöver utföras 

för kustområdet. 

 

Grönområdesutredning för kustzonen,  

Laholms kommun 2008 

Samhällsbyggnadskontoret på Laholms kom-

mun har år 2008 tagit fram en grönområdesut-

redning för Mellbystrand och Skum-

meslövsstrand, Grönområdesutredning för kust-

zonen i Laholms kommun. Då denna utredning 

fortfarande ses som ett arbetsmaterial har den 

även används som ett sådant i den nya grönom-

rådesutredningen. 

 

I 2008 års grönområdesutredning pekas ett antal 

områden ut som särskilt värdefulla att bevara, 

utifrån exempelvis dess karaktärsskapande ut-

blickar och landskapstyper. Varför de är särskilt 

värdefulla är dock något otydligt, vilket liksom 

Länsstyrelsens ovannämnda naturvårdsprogram 

skapar behov av en ny naturvärdesinventering 

av området. 

 

Naturvårdsplan 

Laholms kommun har upprättat en naturvårds-

plan som visar på hur kommunen kan arbeta för 

en hållbar utveckling där naturvärden tas till-

vara. Syftet med den är att bidra med kunskap 

till såväl kommunala tjänstemän och politiker 

som till en bredare allmänhet. Naturvårdsplanen 

är ett levande, ständigt uppdaterat dokument 

som senast antogs av kommunfullmäktige under 

2013.  

 

Naturvårdsplanen grundas dock enbart på be-

fintligt material, och inte på platsbesök och 

djupgående inventeringar. Likt ovannämnda 

program och utredningar väcker även detta ett 

behov av en naturvärdesinventering.  
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1.7 Aktuella utredningar 
Parallellt med denna grönområdesutredning har 

kommunen tagit fram en klimatanpassningsplan 

för kustområdet samt området kring Lagan 

(antagen av kommunfullmäktige 24 februari 

2015, § 19). Denna plan utgör ett underlag för 

hur framtida samhällsutveckling i dessa områ-

den kan anpassas till klimatförändringarna.  

 

Parallellt med klimatanpassningsplanen tog DHI 

fram en ytavrinningsplan för kustområdet. 

Denna redovisar framtida scenarier beträffande 

översvämningsrisker till följd av en stigande 

havsnivå, i sin tur till följd av klimatförändring-

arna. Ytavrinningsplanen visar vilka grönområ-

den som kan förväntas bli översvämmade, och 

utgör därför ett viktigt underlag för denna grön-

områdesutredning. Således utgör ytavrinnings-

planen en specifik kategori i denna utredning, 

nämligen ”Översvämningsområden”. 

 

Som pekades på under 1.6 Tidigare utredningar, 

program och planer sågs behov av en ny natur-

värdesinventering för kustområdet. En sådan har 

därmed beställts och utförts av MiNa Natur AB, 

specifikt för denna grönområdesutredning. Na-

turvärdesinventeringen inkluderar även grönom-

rådenas rekreationsvärden och utgör därmed 

underlaget till två av denna utrednings katego-

rier: ”Naturvärden” och Rekreationsvärden” (se 

1.4 Metod). 

 

1.8 Läsanvisning 
Denna grönområdesutredning fungerar utmärkt 

både som en sammanhållen rapport och som ett 

uppslagsverk, beroende på vad du söker efter. 

Om du enbart vill titta på en del av utredningen, 

rekommenderas att du först läser kapitlen Inled-

ning samt Riktlinjer för ändrad markanvänd-

ning för att förstå vilken information rapporten 

kan ge – och lika viktigt: inte kan ge. Av samma 

anledning kan det vara bra att läsa det avslu-

tande kapitlet Tillämpning. 

 

Utredningen innefattar även flertalet kartor som 

redovisar olika kategorier och klassificeringar 

av kustens grönområden, som till exempel om-

rådenas naturvärden. Det är av stor vikt att för-

stå dessa kartors detaljnivå, och vilka möjlighet-

er och begränsningar denna innebär. Här syftas 

främst på att ett grönområde enbart  kan vara av 

en klass per kategori. Grönområdena delas 

aldrig i mindre delar. Exempel: ett litet hörn 

motsvarande en femtedel av hela grönområdet 

har mycket höga naturvärden tack vare en våt-

mark. Hela grönområdet ges då högsta klass och 

påstås ha mycket höga naturvärden. Fördelarna 

med att på detta sätt förenkla redovisningen av 

grönområdena är flera: 

 

 Redovisningen av de olika kategorierna blir 

konsekvent och jämförbar samt möjliggör en 

god överblick över hela kustområdets grön-

områden. 

 Kartskalan blir rimlig i förhållande till kust-

områdets storlek. Att redovisa grönområdena 

mer i detalj hade krävt betydligt fler eller 

större kartor, på bekostnad av överblickbar-

heten. 

 Rapportens omfattning blir lagom. Den hade 

varit ofantlig om varje grönområde hade ut-

retts in i minsta kvadratmeter - grönområden 

som kanske aldrig mer hade blivit ämne för 

vidare utredningar. Blir de det nu så kan vi-

dare utredningar göras i samband med det. 



 

RIKTLINJER FÖR  
ÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
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G rönområden som i denna utredning ges 

klass 3 – det vill säga utredningens lägsta 

klass – ska inte automatiskt bedömas lämpliga 

för en förbehållslös exploatering. Istället bör 

grönområdenas framtida användning bedömas 

utifrån kommunens mål för utveckling och till-

växt i kustområdet. Dessa mål ska sammanvä-

gas med grönområdets betydelse för de olika 

kategorierna, och först därefter kan ett ställ-

ningstagande kring eventuell förändrad markan-

vändning tas. Självklart gäller detta även grön-

områden av klass 1 och 2. 
 

2.1. Kommunala mål för samhälls-
byggande och boende 
Kommunfullmäktige antog i mars 2012 en ge-

mensam vision för kommunen, samt gemen-

samma inriktningsmål för dess utveckling. En 

mindre justering av inriktningsmålet boende 

antogs i maj 2013. 

 

Vision 

I Laholms kommun vill vi bli fler och bättre för 

en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och 

tillväxt för en hållbar utveckling.  

 

Motivering 

Laholm ska vara en attraktiv livsplats där lahol-

marna trivs med att bo och leva och som attra-

herar nya invånare. Barn och ungdomar är sär-

skilt viktiga för Laholms framtid. 

 

Laholm ska ha tydligt fokus på utveckling och 

tillväxt som främjar befolkningsökning och 

näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt hållbart sätt. En ökad befolk-

ning och sysselsättning leder till bättre livskvali-

tet i kommunen, till ökad skattekraft, mer ar-

betskraft till näringslivet, ökad mångfald och en 

mer dynamisk kommun. 

 

De gemensamma inriktningsmålen är indelande 

i följande områden:  

 Ekonomi i balans 

 Verksamhetsidé 

 Samhällsbyggnad 

 Boende 

 Näringsliv och företagsamhet 

 Hållbar miljö och natur 

 Medborgarskap och trygghet 

 Barn och unga 

Nedan redovisas inriktningsmålen för samhälls-

byggnad och boende som är mest relevanta för 

denna utredning. 

 

Inriktningsmål för samhällsbyggnad 

En aktiv och långsiktig samhällsbyggnad ska 

garantera en levande landsbygd, en förtätning 

av Laholms tätort och en utveckling av kustom-

rådet. Samhällsbyggnaden ska bidra till hållbar 

tillväxt. Attraktiva och efterfrågade områden 

ska prioriteras. 

 

 Samhällsbyggnad, resultatmål 1: 

Skapa förutsättningar för nybyggnation för 

näringsliv och bostäder med olika boendefor-

mer och upplåtelseformer med särskilt fokus 

på unga familjer. 

 

 Samhällsbyggnad, resultatmål 2: 

Byggklar mark för bostäder och näringsliv 

ska finnas i de områden som efterfrågas. 

 

Inriktningsmål för boende 

I Laholm tar vi vara på den goda och gemytliga 

livsmiljön. Den offentliga miljön ska utvecklas 

och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig och 

känns trygg och säker att vistas i. Vi ska erbjuda 

attraktiva och differentierade boendeformer som 

attraherar så väl befintliga som nya invånare. 

 

 Boende, resultatmål 

Antalet invånare ska öka till 25 000 år 2025 

vilket innebär en ökning om ca 120 invånare 

per år. 

 

2.2 Utvecklingsstrategier enligt  
Framtidsplan 2030 
Utifrån den i januari 2014 antagna Framtidsplan 

2030 kan följande utvecklingsstrategier tillfogas 

de kommunala målen. 

 

Resurshushållning för bioekonomi 

Kommunens profil som ekokommun skall stär-

kas genom en resurshushållande inställning till 

markanvändning i fråga om jordbruk, skogsbruk 
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och energiproduktion. 

 

Nyttja stationsnära lägen 

Tätorter inom- gång och cykelavstånd från ett 

stationsläge och starka kollektivtrafikstråk, så-

väl befintligt som framtida, ska prioriteras för 

bostadsutbyggnad och serviceutbud. 

 

Bredda kusten 

Det kustnära läget ska utnyttjas för attraktiva 

bostäder samtidigt som upplevelsen av det kust-

nära ska utvidgas genom förbättrade kopplingar 

över E6:an och Västkustbanan. 

 

Förädla och tillgängliggör för besöks- och 

upplevelsenäringen 

Förutsättningarna för besöks- och upplevelsenä-

ringen förbättras genom fortsatt arbete för ökad 

tillgång till ett attraktivt friluftsliv och en fort-

satt förädling av kulturhistoriska bebyggelsemil-

jöer. 

 

2.2. Riktlinjer för ändrad mark-
användning 
Idag inrymmer Laholms kustområde främst fri-

tidshus och permanenta enbostadshus. Viss 

grundläggande samhällsservice så som skola 

och förskola finns. För att genomföra de över-

gripande målen enligt ovan krävs en rad åtgär-

der. En är att öka utbudet av boendeformer ge-

nom att uppföra flerbostadshus, som exempelvis 

erbjuder möjligheter för äldre som vill sälja sina 

hus men ändå bo kvar i kustområdet. En ut-

veckling av såväl kommersiell som offentlig 

service erfordras likaså.  

 

Nedan redogörs för ett antal riktlinjer för hur 

kommunen såväl som exploatörer och fastig-

hetsägare bör tänka kring ianspråktagande av 

grönområden som givits klass 3 i denna grön-

områdesutredning: 

 

 Grönområdet kan tas i anspråk för samhälls-

service som exempelvis förskola, skola, id-

rottsanläggning, äldreservice eller motsva-

rande. 

 

 Grönområdet kan ges en ny användning som 

servicepunkt för att stärka besöksnäringen. 

 

 Området utvecklas för det rörliga friluftsli-

vets behov enligt riksintresset för detta som 

gäller hela kustområdet. 

 

 En fortsatt balans mellan boende och turism 

bör eftersträvas. 

 

 Området används för en förtätad bebyggelse i 

syfte att utveckla bostadsmöjligheterna för 

bland annat äldre, barnfamiljer och ungdomar 

i kustområdet (se PBL 2 kap. 3§). 

 

 En omvandling till bebyggelse som rymmer 

både boende och egenföretagande är priorite-

rat. 

 

 Området planeras som en servicepunkt för 

boende som exempelvis affär, friskvårdsan-

läggning eller vårdanläggning. 

 

 Det bör beaktas huruvida en mindre exploate-

ring av ett lågprioriterat grönområde genom 

exploateringsavtal kan finansiera en upprust-

ning av andra grönområden samt vägar inom 

samma fastighet.  

 

 Vissa grönområden närmast stranden kan 

användas som ytor för dagvattenomhänderta-

gande vid kraftig nederbörd. 

 

Dessa riktlinjer ska följas innan ett ställningsta-

gande görs till förmån för traditionella enbo-

stadshus och privatägda fritidshus.  

 

2.3. Sammanhängande grönstråk 

På flera platser längs hela kuststräckan finns det 

sammanhängande stråk där såväl djur och väx-

ter som människor kan förflytta sig helt eller till 

största delen på gröna ytor. Delar av dessa 

sträckor utgörs av smala, så kallade rågångar 

och andra delar av fullgoda, stora grönområden. 

Utöver att vara trevliga, gröna promenadstråk 

för människor kan dessa sammanhängande stråk 

utgöra livsviktiga spridningskorridorer för djur, 

växter och svampar. Att markera och inventera 

alla dessa grönstråk har inte ingått i denna ut-

redning, men det är en jämbördig riktlinje att ta 

hänsyn till tillsammans med ovannämnda rikt-

linjer. Innan grönområden tas i anspråk för 

andra ändamål ska det utredas och tas hänsyn 

till om grönområdet ingår i ett större, samman-

hängande grönstråk. 
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vändningen. Eftersom detta inte ger ett lika en-

tydigt besked utan ställer krav på komplette-

rande utredningar, ges grönområden i direkt 

anslutning till Natura 2000 klass 2.  Direkt an-

slutning innebär i denna utredning att två typer 

av grönområden ges klass 2. Den första typen är 

grönområden som ligger i direkt, fysisk anslut-

ning till Natura 2000 – för förståelse kallar vi 

dessa A-områden. Den andra typen är grönom-

råden som ligger i direkt, fysisk anslutning till 

A-områdena och/eller varandra, vilka då kan 

bilda mindre stråk av klass 2-områden från Na-

tura 2000-området. Även om grönområdet lig-

ger på till exempel andra sidan vägen från 

A-området eller Natura 2000-området, anses det 

ligga i direkt anslutning. 

 

3.2. Resultat 
I den nordligaste delen av Mellbystrand finns ett 

Natura 2000-område, i form av naturreservatet 

Hökafältet. Detta innebär att hela Hökafältet 

tillhör klass 1 enligt Natura 2000-

klassificeringen. 

 

På grund av Hökafältets Natura 2000-status får 

ett antal grönområden söderut klass 2. Undantag 

görs dock för strandområdet, som rimligtvis inte 

i sin helhet kan anses ligga så nära Hökafältet 

att det krävs tillstånd vid åtgärder. Det område 

av stranden som anses ligga i direkt anslutning 

till Hökafältet har avgränsats till cirka 1 kilome-

ter. 
 

I Skummeslövsstrand finns inget Natura 2000-

område, vilket innebär att Skummeslövsstrand 

inte berörs av denna kategori. 

N atura 2000 är ett nätverk av värdefulla 

naturområden inom EU. Syftet med Na-

tura 2000 är att värna om vissa naturtyper samt 

växt- och djurarter som medlemsländerna kom-

mit överens om att skydda. Varje land ansvarar 

för skyddet och vården av sina områden så att 

deras naturvärden bevaras. Arbetet med Natura 

2000 styrs av EU:s habitat- och fågeldirektiv. 

Direktiven är en form av lagar. 

 

För att bedriva en verksamhet eller vidta en åt-

gärd som på ett betydande sätt kan påverka mil-

jön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd från 

länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27-29 §§ miljöbal-

ken. Även verksamheter eller åtgärder utanför 

ett Natura 2000-område kan omfattas av till-

ståndsplikt. Exempelvis kan byggnation av väg 

eller hus, avverkning i eller i omedelbar närhet 

av ett område eller en åtgärd som kan förändra 

hydrologin i Natura 2000-området därmed vara 

tillståndspliktig. Den som i eller i närheten av 

ett Natura 2000-område planerar att utföra en 

åtgärd eller starta en verksamhet som kan på-

verka naturen i området, bör kontakta länssty-

relsen. 

 

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 

2000. För skydd och skötsel ansvarar länsstyrel-

serna och Skogsvårdsstyrelsen. Länsstyrelsen i 

Halland arbetar för närvarande med framtagan-

det av bevarandeplaner för samtliga Natura 

2000-områden i Halland. Planerna skall besk-

riva syftet med bevarandet samt ange eventuella 

bevarandeåtgärder. De skall fungera som en 

hjälp för den som söker tillstånd enligt miljöbal-

ken, till exempel vid upprättande av miljökonse-

kvensbeskrivningar (Länsstyrelsen i Halland). 

 

3.1. Klassificering 
Det som presenterats ovan ger tydliga besked 

om att ett grönområde som ingår i ett Natura 

2000-område inte bör förändras vad gäller mar-

kanvändning. Dessa grönområden kommer i 

denna grönområdesutredning således ges 

klass 1. Då även områden som ligger precis 

utanför ett Natura 2000-område kräver en till-

ståndsansökan vid en förändring innebär det att 

en avvägning måste göras vid varje enskilt fall 

då någon är intresserad av att förändra markan-

NATURA 2000 

KLASS 1 Grönområden som befinner 

sig inom ett Natura 2000-område. 
 

KLASS 2 Grönområden i direkt anslut-

ning till ett Natura 2000-område. 
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Klass 1 

Klass 2 



 

i naturreservat tillhör klass 1, vilket innebär att 

naturreservatet Hökafältet därmed bedöms som 

inte lämplig att förändra pågående markan-

vändning på enligt denna utredning. 

 

Skummeslövsstrand berörs av både befintliga 

och planerade naturreservat. De befintliga natur-

reservaten är Skummeslöv norra, som är beläget 

i nordöstra delen av Skummeslövsstrand; Svar-

vareskogen, som är beläget ungefär i mitten av 

Skummeslövsstrand och slutligen Skummeslöv 

södra, som är beläget i sydvästra delen av 

Skummeslövsstrand. 

 

I den sydvästra delen av Skummeslövsstrand, 

strax öster om naturreservatet Skummeslöv 

södra, finns det ett område utpekat som planerat 

naturreservat. Det finns även ett planerat natur-

reservat för i princip hela strandområdet. Det är 

beläget i den västligaste delen av Skum-

meslövsstrand och följer en nordsydlig-riktning 

för hela Skummeslövsstrandsträckan. 

 

Både de befintliga och planerade naturreserva-

ten tillhör klass 1 och bedöms därmed som inte 

lämpliga att förändra pågående markanvänd-

ning på enligt denna utredning. 
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N aturreservat är ett av de vanligaste sätten 

att långsiktigt skydda värdefull natur. Na-

turreservat är skyddade med stöd av miljöbal-

ken. 

 

Miljöbalken anger följande skäl till att bilda 

naturreservat: 

 

 bevara biologisk mångfald 

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

 tillgodose behov av områden för friluftslivet 

 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 

 naturmiljöer 

 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer 

för skyddsvärda arter 

 

Naturreservaten utgör den största andelen skyd-

dad natur i Sverige. Regering och riksdag fram-

håller tydligt vikten av att skydda värdefull na-

tur och här har naturreservaten en viktig funkt-

ion. 

 

Varje naturreservat är unikt och har därför egna 

föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet 

med naturreservatet avgör vilka begränsningar 

som gäller (Naturvårdsverket). 

 

4.1. Klassificering 
Naturreservat finns för att långsiktigt skydda 

värdefullt djur- och växtliv samt tillgodose fri-

luftslivet och bör därmed inte förändras. 

 

Utefter den information som presenteras under 

kriterier görs bedömningen att ett grönområde 

som ingår i ett naturreservat har ett så pass stort 

värde att det ger tydliga besked om att man inte 

bör förändra pågående markanvändning. Likaså 

gäller för de planerade naturreservaten eftersom 

dessa anses ha ett så stort värde att de planeras 

bli naturreservat. Därför gör vi bedömningen att 

grönområden som befinner sig inom ett befint-

ligt eller planerat naturreservat lämpligast ingår 

i klass 1. 

 

4.2. Resultat 
I Mellbystrand finns det ett naturreservat, 

Hökafältet, som är beläget i den nordligaste 

delen av Mellbystrand. Grönområden som ingår 

NATURRESERVAT 

KLASS 1 Grönområden inom ett be- 

fintligt eller planerat naturreservat. 
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Klass 1 
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Klass 1 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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Klass 1 
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V id havet, vid alla sjöar och vid alla vatten-

drag omfattas mark- och vattenområdena 

närmast stränderna av ett generellt strandskydd. 

Avståndet för strandskydd är 100 meter upp på 

land och lika långt ut i vattnet. På känsliga plat-

ser kan strandskyddet vara utökat till 200 eller 

300 meter. Det finns även ett fåtal platser där 

strandskyddet av olika skäl är upphävt. 

 

Strandskyddet stärker allemansrätten vid vatten. 

– alla ska kunna komma ner till stranden, inte 

bara de som äger marken. Detta är viktig för 

friluftsliv och turism, men skyddar även växt- 

och djurlivet. För många växter och djur är 

stränderna livsviktiga skafferier och barnkam-

mare. Det är exempelvis många av våra hotade 

arter som letar mat i just strandområden. Natur-

liga stränder fångar dessutom upp övergödande 

ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och 

hav (Länsstyrelsen i Halland). 

 

Inom strandskyddat område gäller förbud mot 

att bl.a. uppföra nya eller ändra befintliga bygg-

nader och anläggningar på ett sätt som motver-

kar strandskyddets syfte. Man kan dock få till-

stånd – så kallad dispens från strandskyddet – 

att utföra ovanstående åtgärder inom strand-

skyddat område, men då krävs särskilda skäl. 

Några exempel på sådana skäl är om marken 

redan är ianspråktagen, om anläggningen måste 

ligga vid vatten eller om åtgärden är av stort 

allmänt intresse. Vidare får åtgärden inte för-

sämra för friluftslivet eller för djur- och växtli-

vet. Dispens kan lämnas av kommunen, men om 

platsen för dispens ligger i ett naturreservat, 

Natura 2000-område eller annat skyddat område 

är det länsstyrelsen som beslutar. 

 

5.1. Klassificering 
Strandskyddade områden ska vara tillgängliga 

för allmänheten samt skydda frilufts-, djur- och 

växtlivet (se ovan). Detta innebär att strand-

skyddsområden inte bör förändras. Grönområ-

den inom strandskydd ges således klass 1 i 

denna utredning. 

 

För grönområden där inget strandskydd finns 

idag men som befinner sig inom 300 meters-

zonen längs med Laholmsbukten eller 

STRANDSKYDD 

KLASS 1 Grönområden som berörs av 

strandskydd. 
 

KLASS 2 Grönområden där strandskydd 

återinförs vid eventuell planändring. 

100 meters-zonen vid ett vattendrag, kommer 

strandskyddet att införas automatiskt vid en de-

taljplaneändring. Detta innebär att det behöver 

utredas om det är lämpligt att upphäva det nya 

strandskyddet i samband med planändring. 

Dessa grönområden ges klass 2.  

 

5.2. Resultat 
Längs med Laholmsbukten gäller ett generellt 

strandskydd på 100 meter från strandkanten upp 

på land och 300 meter från strandkanten ut mot 

havet samt längs med de vattendrag man finner i 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Av olika 

anledningar finns det dock inget strandskydd på 

vissa områden i denna zon. Som nämndes under 

5.1. Klassificering ovan kommer dock detta 

strandskydd att införas automatiskt om en plan-

ändring blir aktuell. 

 

Hela Mellbystrands kustområde omfattas av det 

generella strandskyddet på 100 meter. I stort sett 

hela detta område blir således klass 1 vad gäller 

strandskydd. Även i naturreservatet Hökafältet i 

norra Mellbystrand finns en hel del strand-

skyddsområden (100 meter) kring vattendrag, 

vilket ger Hökafältet klass 1. 

 

En stor del av Skummeslövsstrand är istället 

planlagt innan det generella strandskyddet inför-

des (1975). Skulle dessa planer ändras, återin-

förs strandskyddet. I stort sett hela Skum-

meslövsstrands kust ges således klass 2. Ett un-

dantag finns i sydvästra delen av Skum-

meslövsstrand, strax väster om naturreservatet 

Skummeslöv södra. Här gäller ett utökat strand-

skydd på 300 meter på grund av en nyare detalj-

plan. Området ges således klass 1, tillsammans 

med det vattendrag i sydöstra Skum-

meslövsstrand med 100 meter strandskydd. 
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Klass 1 

Klass 2 



 

20 

Klass 1 

Klass 2 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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Klass 1 

Klass 2 
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gen blir ett grönområde klass 1 om det uppfyller 

flera (6-9) av kriterierna och också har en före-

komst av flera rödlistade arter i livskraftiga po-

pulationer. Dessa grönområdens naturvärden är 

mycket betydelsefulla, såväl lokalt som region-

alt. 

 

Naturreservat, Natura 2000-områden samt hela 

strandområdet ges utan någon djupare analys 

klass 1 vad gäller naturvärden. 

 

7.2. Resultat 
Av de totalt 230 grönområden som är inklude-

rade i denna utredning har 26 stycken så höga 

naturvärden att de ges klass 1. I dessa ingår na-

turreservaten Hökafältet i norra Mellbystrand, 

Svarvareskogen i Skummeslövsstrand samt 

Skummeslöv södra och norra. Hökafältet är 

även ett Natura 2000-område.Som nämnts tidi-

gare ingår även hela strandområdet i klass 1. 

 

104 av 230 grönområden ges klass 2, vilket be-

tyder att de är delvis möjliga att förändra. De 

kan dock ha vissa betydelsefulla naturvärden, 

lokalt och regionalt. 

 

Återstående 100 av 230 grönområden ges klass 

3, och anses ha mindre betydelsefulla naturvär-

den. Dessa är möjliga att förändra. 

M iNa Natur AB har 2014-2015 genomfört 

en natur– och rekreationsvärdesinvente-

ring på kustens grönområden, på beställning av 

Laholms kommun. Rekreationsvärdesinvente-

ringen presenteras i kapitel 7. För en utförligare 

beskrivning av naturvärdesinventeringen hänvi-

sas till rapporten Gröna värden i Mellbystrand 

och Skummeslövsstrand – för folk och fä. I 

denna finns även detaljerad information om 

varje enskilt grönområdes naturvärden. Denna 

rapport finns tillgänglig på samhällsbyggnads-

kontoret. 

 

De olika grönområdena har inventerats med 

hjälp av 9 olika kriterier som beskriver grönom-

rådets värden och kvaliteter vad gäller natur-

aspekter. Kriterierna är följande: 

 

N1 Området innehåller flera signalarter. 

N2 Området innehåller rödlistade arter. 

N3 Området innehåller många välutvecklade 

 naturtyper enligt Natura 2000-habitat. 

N4 Området innehåller värdefulla strukturer 

 som till exempel döda träd, sandblottor, 

 pollen- och nektarrikedom. 

N5 Naturvärdena är beroende av dagens sköt-

 sel av området. 

N6 Miljön har funnits minst sedan mitten av 

 1900-talet (kontinuitet).  

N7 Kulturhistoriska spår finns, till exempel  

 stenmurar, som kan omfattas av biotops-

 skydd. 

N8 Området är större än 3 hektar. 

N9 Ytan hänger samman och tjänar som 

 spridningskorridorer för djur, växter och 

 svampar. 

 

7.1. Klassificering 
Huruvida ett grönområde ges klass 1, 2 eller 3 

vad gäller dess naturvärden är avhängigt hur 

många av ovanstående kriterier grönområdet 

uppfyller. Ett grönområde ges klass 3 om det 

enbart uppfyller enstaka (1-2) kriterier och inte 

har några förekomster av rödlistade arter. Natur-

värdena är då mindre betydelsefulla.  

 

Ett grönområde ges klass 2 om det uppfyller 

några (3-5) kriterier, och naturvärdena är då 

betydelsefulla lokalt och delvis regionalt. Slutli-

NATURVÄRDEN 

KLASS 1 Mycket betydelsefulla natur-

värden, lokalt och regionalt. 
 

KLASS 2 Betydelsefulla naturvärden 

lokalt, och delvis regionalt. 
 

KLASS 3 Mindre betydelsefulla natur-

värden. 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 



 

då betydelsefulla lokalt och delvis regionalt. 

Slutligen blir ett grönområde klass 1 om det 

uppfyller flera (6-8) av kriterierna. Dessa grön-

områdens rekreationsvärden bedöms som myck-

et betydelsefulla, såväl lokalt som regionalt. 

Naturreservat, Natura 2000-områden samt hela 

strandområdet ges utan någon djupare analys 

klass 1 vad gäller rekreationsvärden. 

 

8.2. Resultat 
Av de totalt 230 grönområden som är inklude-

rade i denna utredning har 22 stycken så höga 

rekreationsvärden att de ges klass 1. I dessa in-

går naturreservaten Hökafältet i norra Mellbyst-

rand, Svarvareskogen i Skummeslövsstrand 

samt Skummeslöv södra och norra. Som nämnts 

tidigare ingår även hela strandområdet i klass 1. 

 

140 av 230 grönområden ges klass 2, vilket be-

tyder att de är delvis möjliga att förändra. De 

kan dock ha vissa betydelsefulla rekreationsvär-

den, lokalt och regionalt. 

 

Återstående 66 av 230 grönområden ges klass 3, 

och anses ha mindre betydelsefulla rekreations-

värden. Dessa är möjliga att förändra. 

26 

P recis som naturvärdena i kapitel 6 har MiNa 

Natur AB under 2014 och 2015 inventerat 

och rapporterat om grönytornas rekreationsvär-

den på beställning av Laholms kommun. För en 

utförligare beskrivning av inventeringen av re-

kreationsvärden hänvisas till rapporten Gröna 

värden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 

– för folk och fä. I denna finns även detaljerad 

information om varje enskilt grönområdes re-

kreationsvärden. Denna rapport finns tillgänglig 

på samhällsbyggnadskontoret. 

 

De olika grönområdena har inventerats med 

hjälp av 8 olika kriterier som beskriver grönom-

rådets värden och kvaliteter vad gäller rekreat-

ionsaspekter. Kriterierna är följande: 

 

R1 Området möjliggör för rekreation i form 

 av promenader, jogging med mera i en 

 bilfri miljö. 

R2 Området möjliggör för ”naturupplevelser” 

 på ett avkopplande sätt. 

R3 Ytans nuvarande användning utgör inga 

 hinder för fortsatt rekreativt användande. 

R4 Miljön har funnits minst sedan mitten av 

 1900-talet (kontinuitet). 

R5 Kulturhistoriska spår finns, till exempel 

 stenmurar, fossil åkermark, fornlämningar 

 med mera. 

R6 Området är större än 3 hektar.  

R7 Anläggningar för friluftsliv, lek eller idrott 

 finns på grönområdet. 

R8 Området är en liten yta, till exempel en 

 ”rågång”, som genom sitt läge möjliggör 

 fordonsfri kontakt med större strövområ-

 den som till exempel naturreservat eller 

 stranden. 

 

8.1. Klassificering 
Huruvida ett grönområde ges klass 1, 2 eller 3 

vad gäller dess rekreationsvärden är avhängigt 

hur många av ovanstående kriterier grönområ-

det uppfyller. Ett grönområde ges klass 3 om 

det enbart uppfyller enstaka (1-2) kriterier och 

har en mindre betydelse såväl lokalt som reg-

ionalt. 

 

Ett grönområde ges klass 2 om det uppfyller 

några (3-4) kriterier, och rekreationsvärdena är 

REKREATIONSVÄRDEN 

KLASS 1 Mycket betydelsefulla  

rekreationsvärden, lokalt och regionalt. 
 

KLASS 2 Betydelsefulla rekreations-

värden lokalt, och delvis regionalt. 
 

KLASS 3 Mindre betydelsefulla  

rekreationsvärden. 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 
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B efintliga grönområden har stor betydelse 

för dagvattenhanteringen i kustområdet. 

Med hänsyn till förestående klimatförändring 

samt ett dagvattensystem som endast delvis är 

utbyggt har kustområdet redan idag problem 

med översvämningar. Mot denna bakgrund har 

DHI Sverige (Danska Hydrologiska Institutet 

Sverige) – på beställning av Laholms kommun 

– upprättat en ytavrinningsplan för Mellbyst-

rand och Skummeslövsstrand. För mer detalje-

rad information beträffande ytavrinningsplanen 

hänvisas till rapporten Y tavrinningsplan och 

översiktlig riskvärdering i samband med kraftig 

nederbörd i Skummeslöv och Mellbystrand. 

Denna rapport finns tillgänglig på samhälls-

byggnadskontoret. 

 

DHI Sverige har utfört avrinnings- och över-

svämningsberäkningar för två olika nederbörds-

scenarier. Beräkningarna är relativt översiktliga 

och utgör enbart ett underlag för fortsatt plane-

ring av bland annat dagvattenhanteringen inom 

kustområdet. De två scenarierna är följande: 

 

1. 100-årsregn under sommaren: Ett kor tva-

rigt regn med varaktigheten 30 minuter och 

torra markförhållanden när regnet startar.  

 

2. 20-årsregn under hösten: Ett ihållande 

regn med varaktigheten 4 timmar och vatten-

mättad mark när regnet startar. Den totala regn-

mängden är densamma i båda scenarierna. 

 

9.1. Klassificering 
Resultatet av ovanstående beräkningar har klas-

sificerats med utgångspunkt från konsekvenser-

na av nederbördsvolymen avseende vattendjup, 

sammanhängande översvämningsområden, yt-

avrinning och flödesriktningar. Mot denna bak-

grund har grönområdena klassificerats enligt 

följande. 

 

Klass 1: Mycket viktiga områden för  dagvat-

tenhantering och avseende översvämningsrisk. 

Områden uppstår med vattendjup större än 0,5 

meter och/eller större sammanhängande områ-

den med vattendjup större än 0,2 meter. 

 

Klass 2: Viktiga områden för  dagvattenhan-

ÖVERSVÄMNING 

KLASS 1 Mycket viktiga områden för 

dagvattenhantering. 
 

KLASS 2 Viktiga områden för dagvat-

tenhantering. 
 

KLASS 3 Mindre viktiga områden för 

dagvattenhantering. 

tering och avseende översvämningsrisk. Områ-

den uppstår med vattendjup större än 0,2 meter 

och/eller större sammanhängande områden med 

vattendjup större än 0,1 meter. 

 

Klass 3: Mindre viktiga områden för  dagvat-

tenhantering och avseende översvämningsrisk. 

Områden uppstår med vattendjup mindre än 0,2 

meter och/eller större sammanhängande områ-

den med vattendjup 0,1 meter. 

 

9.2. Resultat 
Hela strandområdet i Mellbystrand och Skum-

meslövsstrand ges klass 1 utifrån dagvattenhan-

tering och avseende översvämningsrisker. Detta 

är för att stranden är av avgörande betydelse för 

att avrinnande vatten ska kunna ta sig ut i havet, 

och inte förhindras och orsaka översvämning 

inåt land. 

 

I Mellbystrand finns ett relativt sammanhäng-

ande stråk av grönområden väster om Kustvä-

gen. På dessa samlas stora mängder vatten vid 

skyfall samtidigt som mycket av avrinningen 

österifrån passerar dessa ytor. Detta grönstråk 

kan därför påverka avrinnings- och översväm-

ningssituationen i stora delar av Mellbystrand 

och ges således klass 1. I östra Mellbystrand är 

de flesta grönytor värderade till klass 2 och 3. 

 

I Skummeslövsstrand ges stora grönområden i 

öster (exempelvis naturreservatet Svarvaresko-

gen) ges klass 1. Dessa grönområden har många 

mindre översvämningsytor,  flertalet med vat-

tendjup över 0.5 meter.  Den höga klassifice-

ringen beror även på att översvämningssituat-

ionen kan komma att förvärras betydligt om 

grönområdena i öst skulle exploateras. 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 
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Klass 1 

Klass 2 

Klass 3 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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Klass 2 

Klass 3 
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L änsstyrelsen i Halland har i meddelande 

2011:19, Riskanalys av farligt gods i Hal-

lands län tagit fram riktlinjer för samhällspla-

nering vad gäller avståndet till trafikleder (väg 

och järnväg) trafikerade av farligt gods. Syftet 

var att öka förståelsen och förmågan att hantera 

händelser med farliga ämnen.  

 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 

och produkter som kan skada människor, miljö 

och egendom om de inte hanteras rätt under en 

transport. Olyckor kan oavsett hantering ske, 

vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser för 

omgivningen som till exempel förorenade 

dricksvattentäkter, omfattande brandspridning 

till omgivande bebyggelse och i värsta fall 

hundratals skadade eller omkomna.  

 

Hallands län är med dess geografiska läge i stor 

omfattning exponerat för risker med farligt gods

-transporter. Dessa transporter sker såväl på 

E6:an som på Västkustbanan, och en eventuell 

olyckas påverkan på närliggande områden behö-

ver begränsas genom en medveten samhällspla-

nering. 

 

10.1. Klassificering 
I den ovannämnda rapporten från länsstyrelsen 

presenteras fyra zoner på olika avstånd från far-

ligt gods-leder, inom vilka olika krav och re-

striktioner ställs på samhällsplaneringen. För 

denna utredning har bedömningen gjorts att alla 

fyra zonerna inte behövs inkluderas i klassifice-

ringen. Argumentet för detta är denna utred-

nings skala – det är samma grönområden som 

berörs av den inre farligt gods-zonen som de 

som berörs av den yttre. Därför tas enbart den 

yttre zonen – riskbedömningsområde – med i 

denna utredning. Denna berör områden inom 

150 meter från farligt gods-leden. Inom detta 

område ska risker med farligt gods-transporter 

beaktas och en bedömning från räddningstjäns-

ten inhämtas innan byggnader och anläggningar 

uppförs.  

 

10.2. Resultat 
Samtliga grönområden som helt eller delvis lig-

ger inom 150 meter från E6:an och/eller Väst-

kustbanan inkluderas i denna kategori.  

NÄRHET TILL FARLIGT 
GODS-LED 

KLASS 2 Grönområden inom 150 m. 

från E6 eller järnväg (riskbedömnings-
område). 
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Klass 2 
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Klass 2 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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Klass 2 



 

meslövsstrand berörs. Kartan för norra Mell-

bystrand visas därmed inte.  
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E nligt Laholms kommuns översiktsplan, 

Framtidsplan 2030, är jordbruket en av 

kommunens viktigaste näringsgrenar. Jordbruk 

är också en näring av nationell betydelse enligt 

4 kapitlet 4 § miljöbalken. Jordbruksmark har 

dock inte riksintressestatus, och ansvaret för 

hushållning med jordbruksmarken faller på 

kommunerna. 

 

På 1970-talet genomfördes en klassificering av 

åkermarken ur produktionssynpunkt i hela Sve-

rige. Marken graderades i en 10-gradig skala, 

där 10 var den absolut bördigaste marken. Mer-

parten av jordbruksmarken i Laholms kommun 

klassificerades till mellan klass 5-7. När Läns-

styrelsen i Skåne år 2006 presenterade en rap-

port, Hushållning med åkermark? Uppföljning 

av åkerexploatering i Skåne och Halland samt 

analys av planerad exploatering i Skåne, base-

rad på 1970-talets åkermarksklassificering för 

Skåne och Halland, skrevs att åkermark i Hall-

and som klassificerats till klass 6 och högre var 

särskilt värdefull. I samma rapport konstateras 

att det är åkermark i klass 4-5 som exploateras 

snabbast i Halland. 

 

Åkermarksklassificeringen har enbart belyst 

markens produktivitet och bördighet, inte dess 

användning. Att ett område har inkluderats i 

åkermarksklassificeringen behöver således inte 

innebära att området brukas som åkermark.  

 

6.1. Klassificering 
Alla områden i Skummeslövsstrand och Mell-

bystrand som berörs av åkermarksklassificering-

en tillhör klass 5-åkermark. Detta innebär att 

marken dels ingår i den åkermark som snabbast 

exploateras i Halland samt att den ligger precis 

under den åkermarksklass som bedöms vara 

särskilt värdefull. Åkermarken har i denna ut-

redning således klassificerats till klass 2, ef-

tersom ytterligare utredningar bör göras med 

hänsyn till ovanstående.  

 

6.2. Resultat 
I Mellbystrand berörs enbart ett mindre område 

i sydost av åkermarksklassificeringen från 1970

-talet, emedan nästan en tredjedel av Skum-

ÅKERMARK 

KLASS 2 Grönområden som ingår i  

åkermarksklassificeringen från 1970-talet. 
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Klass 2 

Nästa kartas början 
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S om nämndes inledningsvis ska denna grön-

områdesutredning ses som en sammanhäng-

ande helhet. Det är inte möjligt att dra slutsatser 

efter att enbart ha tittat på en av de totalt åtta 

kategorier som har presenterats. Å andra sidan 

är det inte heller möjligt att dra allt för djupa 

slutsatser utifrån denna sammanställda klassifi-

cering; som nämndes inledningsvis under 1.8 

Läsanvisning är redovisningen av grönområ-

dena förenklad och övergripande. Ytterligare 

utredningar kommer alltid att krävas för att 

kunna dra avgörande slutsatser. 

 

Sammanställningen av alla klassificeringar kan 

dock på ett bra sätt visa alla grönområden som i 

någon kategori har ett klass 1-värde, eller om 

något grönområde är av lägsta klass i samtliga 

kategorier. Detta möjliggör en snabb överblick. 

 

11.1. Sammanställd klassificering 
Sammanställningen går ut på att varje grönom-

rådes klass i respektive kategori sammanfattas 

till en enda klass per grönområde.  

 

Klass 1 

Om ett grönområde är klass 1 utifrån en eller 

flera kategorier har det också getts klass 1 i den 

sammanställda klassificeringen.  

 

Klass 2 

Om ett grönområde är klass 2 utifrån en eller 

flera kategorier har det också getts klass 2 i den 

sammanställda klassificeringen – förutsatt att 

grönområdet inte är klass 1 i någon kategori.  

 

Klass 3 

Om ett grönområde inte är klass 1 eller 2 i nå-

gon kategori har det getts klass 3 i den samman-

ställda klassificeringen. 

 

11.2. Resultat 
Av de totalt 230 grönområden som är med i 

denna utredning är 100 stycken klassificerade 

som klass 1 i en eller flera kategorier, och är 

således av klass 1 i denna sammanställning. 

 

På motsvarande sätt saknar 127 grönområden 

helt en klass 1-klassificering men är klass 2 i en 

eller flera kategorier. Dessa är alltså även klass 

2 i denna sammanställning.  

 

Kvar blir tre grönområden, vilka saknar såväl 

klass 1- som klass 2-klassificeringar. Dessa är 

således klass 3 i denna sammanställning.  

 

Kartorna finns på efterföljande sidor.  

SAMMANSTÄLLD 
KLASSIFICERING 

”KLASS 1” Grönområden som är klass 

1 i minst en kategori. 
 

”KLASS 2” Grönområden som ej är 

klass 1, men däremot klass 2 i minst en 
kategori. 
 

”KLASS 3” Grönområden som inte är 

klass 1 eller klass 2 i någon kategori. 
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”Klass 1” 

”Klass 2” 

”Klass 3” 
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”Klass 1” 

”Klass 2” 

”Klass 3” 

Förra kartans slut 

Nästa kartas början 
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”Klass 1” 

”Klass 2” 

”Klass 3” 
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F ör en användare av denna grönområdesut-

redning är det av stor vikt att vara säker på i 

vilka sammanhang den kan användas och hur 

långt det är möjligt att dra slutsatser utifrån dess 

innehåll. Detta innehåll kan sägas vara det första 

av flera steg mot att bevara eller förändra ett 

grönområde: kunskap. Denna kunskap är däre-

mot enbart en bråkdel av all kunskap som finns 

att inhämta om respektive grönområde; månne 

är en bättre beskrivning av utredningens inne-

håll att det är konstaterande. Ett exempel på det 

är att utredningen kan visa på att yta X har 

mycket höga naturvärden. Vilka dessa naturvär-

den är behöver utredas och kartläggas ytterli-

gare, om ett behov av mer information uppstår. 

Det är med andra ord inte möjligt att utifrån en-

bart dessa konstateranden ta avgörande beslut 

om huruvida ett grönområde ska bevaras eller 

förändras i något avseende. 

 

Det relativt övergripande innehållet till trots går 

detta ”grönområdeskonstaterande” att använda 

på flera sätt. I framtiden bör utredningen till 

exempel vägas samman med övriga rapporter 

och utredningar för Laholms kustområde (till 

exempel klimatanpassningsplanen) och vävas in 

i en fördjupning av översiktsplanen, omfattande 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Fram 

tills en sådan fördjupning är färdig har denna 

utredning alltjämt flera viktiga roller att fylla. 

Dels lyfter den ett uppmärksammande finger vid 

eventuell planläggning eller annan förändring 

av markanvändningen i kustens grönområden 

och dels kan den bidra till att angelägna åtgärder 

för bostads- och serviceförsörjning inte behöver 

avvakta en omfattande översiktsplaneprocess.  
 

  

 

 

 

TILLÄMPNING 
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GRÖNOMRÅDES- 
UTREDNING FÖR 
LAHOLMS KUST 


