
Textförändringar i tematiskt tillägg för LIS. 

 

Det som är ändrat är: 

Sid 18-19, område 3 - Åsbro-Estabo - Tisaren i Askersunds kommun. Texten under "Natur-, kultur- 
och fritidsvärden" samt under "LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets syften" 
har ändrats.  

  

Den nya texten lyder enligt följande: 

- Området  lämpar  sig  som  LIS-område  om  hänsyn  tas inom vissa delar av området. 

Skogen  på  Vikaudden  och  tallskogen  på  Byggesudden (A resp. C), liksom nyckelbiotopen,  
granskogen  och  ravinen  (I,  H  och  J)  bör undantas ur naturvärdessynpunkt, och område E för att 
det är en fast fornlämning som ej får  skadas.  Längs  med  hela stranden bör en frizon lämnas för 
att bevara 

gamla  träd  och  stigar  som används i friluftslivet. Vid exploatering bör hänsyn även tas till bäckar 
och biotopskyddade diken. 

Stor  hänsyn  ska  tas  till  skogen öster om Talluddens camping (D) vilken nyttjas   som   
strövområde  för  campingens  gäster  och  här  bör  främst verksamhetsutveckling  gälla. I 
Kasteviken består strandområdet av sankmark och  sumpskog  (B)  och  är  därför  inte  lämplig  för  
exploatering. Även tallskogen  (K)  bör  visas  hänsyn  då  höga  naturvärden  kan  komma  att 
utvecklas. 

Hänsyn  bör  också  tas  till  bäckmiljön  omkring  Ängabäcken som mynnar i asteviken.  Utanför  
LIS-området finns en bäckravin längs samma vattendrag vilken är klassad som nyckelbiotop och 
naturvärdesområde av Skogsstyrelsen. 

Delar av ravinen är också biotopskyddad. 

Det dike som mynnar ut i Byggeviken omfattas också av biotopskydd och får inte läggas igen 
eftersom det rinner igenom odlingsmark. En fast fornlämning finns i anslutning till bebyggelsen vid 
Aspudden i söder. Denna består av en forntida bosättning och flera flintföremål har hittats i 
området. 

  

- Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse för strandskyddets syften och är 
lämpligt som LIS-område med följande kommentarer: 

- att hänsyn tas till bäcken, genom att förlägga bebyggelse ett 20-tal meter ifrån den.  

 - att hänsyn tas till de naturvärden som finns närmast stranden och att bebyggelse förläggs 50-70 
meter från stranden. 



  

- att stor hänsyn tas till H, I och J. 

 

Sid 76, område 12 - Ullsand - Unden inom Laxå kommun. Texten under "Natur-, kultur- och 
fritidsvärden" har ändrats. 

Den nya texten lyder enligt följande: 

Hela området är ett isälvsdelta och domineras av finkornig sand och mo. Naturvärdena är främst 
kopplade till äldre träd och de öppna sandytorna som kan hysa en rik insektsfauna. På stranden 
inom område (A) växer äldre tallar och här finns även äldre gran, en och björk samt torrakor och 
lågor. Väster om campingen finns en fin bäckmiljö och ett skogsområde närmast stranden med 
relativt gammal talldominerad skog (D). 

 En kulturhistorisk lämning i form av en fångstanläggning för fiske ligger i utloppet av bäcken som 
rinner i utkanten av campingplatsen. 

Sandstranden vid campingen är unik i kommunen med sin breda fina, långgrunda strandremsa (C). 
Sandstranden smalnar av och fortsätter söder om campingområdet (B). 

 


