
Mellankommunal planeringssamverkan 
av havet i Höga Kusten



Vad ska vi berätta om?

• Varför ett gemensamt projekt?

• Vad har vi gjort tillsammans?

• Vad händer framöver? 



Geografiskt läge



Miljöer i Höga Kusten



Varför ett gemensamt projekt?

• Gemensamt område att ta hand 
om och utveckla

• Havsplaneringsprocess

• Kommunernas vision och mål

• Inledande dialog mellan 
kommunerna

• KOMPIS ansökan





Vision – Vart vill vi nå?

Genom en hållbar fysisk planering av 

kust och hav, bidra till att bevara och 

skydda de unika värden som finns i 

Höga Kusten samtidigt som förutsätt-

ningar skapas för en levande skärgård 

för alla som bor, verkar och besöker 

området. 



KOMPIS-projektet - delmål

KOMPIS, delmål 1:

Rapport

• I rapportform med tillhörande GIS-skikt 
beskriva och kartlägga ekosystemtjänster 
och övriga intressen som finns i kust- och 
havsområdet. 

KOMPIS, delmål 2:

Dialogprocess 

• Genomföra dialoger/workshops med 
berörda politiker och tjänstepersoner från 
båda kommunerna. 

• Identifiera ett geografiskt avgränsat kust-
och havsområde där det finns särskilda 
utmaningar eller behov av 
ställningstaganden. 

• Göra en avgränsning av vilka frågor som 
projektet ska fördjupa sig särskilt i. 

• Ta fram gemensamma ställningstaganden 
eller riktlinjer för det geografiskt 
avgränsade området. 



KOMPIS-projektet – delmål 1 (rapport)
• Ullångersfjärden (B)

Området kring Ullångerfjärden 

skulle kunna utvecklas 

ytterligare för friluftsliv och 

rekreation och möjligen 

fritidsbebyggelse eftersom 

naturvärdena i viken är 

begränsade till ett fåtal platser.

• Ulvön (H)

Ulvön är värdefull på grund av 

sina höga kulturvärden och 

värden kopplade till turism och 

rekreation och verksamheten i 

området skulle kunna 

utvecklas ytterligare. Dock bör 

hänsyn tas till de höga 

naturvärden som finns 

framförallt på Ulvöns utsida. 

• Barstaviken (J)

Vissa delar av Barstakusten har 
redan naturskydd men ett utökat 
skydd av området skulle 
rekommenderas för att skydda 
naturvärden och kulturvärden 
från framtida exploatering.

• (Söder om Skagsudde) (G)

Fiskeregleringen i området bör 
ses över för att långsiktigt 
säkerställa bevarandet av 
populationsstorleken och för att 
minska påverkan på det 
potentiella Natura 2000-
habitatet. Möjlig påverkan av 
klimatförändringar (försämrade 
förutsättningar och därmed ökad 
stress) bör utredas i samband 
med översyn av fiskereglering.



KOMPIS-projektet – delmål 1 (rapport)

Ur kunskapsunderlag: Rekommendationer –

fokusområden för den kommunala K&H-planeringen

• Bottenstörande aktiviteter

Bottenstörande aktiviteter bör begränsas i områden med hög 

koncentration av kulturmiljövärden och i områden med höga 

naturvärden (marina biotoper, natura 2000-habitat och 

grundområden som utgör lekområden för fisk)

• Fiskodling

Ytterligare satsningar på fiskodling bör göras med försiktighet 

och med hänsyn till spridning av näringsämnen och patogener. 

För utveckling av sektorn rekommenderas därmed endast 

lokaler med god vattengenomströmning och grundliga 

utredningar av påverkan på MKN.

• Havsbaserad energi

Det finns potential att utveckla havsbaserad vindkraft inom 

området, men det finns inget planstöd för vindkraft i 

kustområdet hos någon av kommunerna, då det anses medföra 

störning för bland annat friluftsliv och kommande 

bostadsutveckling.

• Oljeutsläpp

Det finns utvecklade åtgärder för att minska risken för oljeutsläpp, 

exempelvis användning av lots vid infart till hamnar och i trånga passager 

etcetera.

• Strandnära exploatering

Eftersom de skyddade vikarna i Höga kusten området är relativt få ökar 

vikten av deras funktion och exploatering i dessa områden bör därför 

undvikas. Strandnära bebyggelse minskar också tillgängligheten för 

besökare.

• Turistnäringen

Utveckling av turistnäringen bör ske under förutsättning av bevarande av 

natur- och kulturvärden, till exempel genom instiftande av natur- och 

kulturreservat vilket ökar områdets attraktionskraft. Vid instiftande av 

marina naturreservat kan attraktionskraften ökas ytterligare till exempel 

genom snorkelleder med skyltar som beskriver de marina naturvärdena i 

området. 





KOMPIS-projektet – delmål 2 

(dialogprocess)

1. Under dessa dialoger identifieras ett geografiskt avgränsat 

kust- och havsområde där det finns särskilda utmaningar eller 

behov av ställningstaganden.





KOMPIS-projektet – delmål 2 

(dialogprocess)

1. Under dessa dialoger identifieras ett geografiskt avgränsat 

kust- och havsområde där det finns särskilda utmaningar eller 

behov av ställningstaganden.

2. I samband med detta görs också en avgränsning av vilka 

frågor som projektet ska fördjupa sig särskilt i.



Vilka är intressekonflikterna?

Boende -

Turism

Boende -

Kulturmiljövärden

Boende –

Samhällskostnad

Näringsliv -

Naturmiljövärden

Turism - Natur- och 

kulturvärden



KOMPIS-projektet – delmål 2 

(dialogprocess)

1. Under dessa dialoger identifieras ett geografiskt 

avgränsat kust- och havsområde där det finns särskilda 

utmaningar eller behov av ställningstaganden.

2. I samband med detta görs också en avgränsning av vilka 

frågor som projektet ska fördjupa sig särskilt i.

3. Gemensamma ställningstaganden eller riktlinjer tas 

slutligen fram för det geografiskt avgränsade området…



Definiera 
problem/behov 

Fastställ 
urvalskriterier

Identifiera 
riktlinjer/strategier

Utvärdera 
riktlinjer/strategier

Val av relevanta 
riktlinjer/strategier

KOMPIS-projektet – delmål 2 

(dialogprocess)





Vad händer framöver?

• Ny översiktsplan Kramfors kommun

• Ny översiktsplan Örnsköldsviks kommun

• Dialogen fortsätter 



Sammanfattning

• Varför ett gemensamt projekt om kust- och havsplanering?

• Vad har vi gjort?

- Rapport ✓

- Dialogprocess ✓

• Vad händer framöver?



Tack för att fick vi dela med oss!


