Hudiksvalls kommun, Plan- och bygglovskontoret tillhanda

Hudiksvall den 12 maj 2012
Yttrande över samrådshandling för LIS-områden i kommunen
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening (HNF) har tagit del av Hudiksvalls kommuns
samrådshandling för landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS områden (2012-04-23) och har
följande yttranden.
HNF vill:
 uppmana kommunen att ha en restriktiv hållning i förslag till LIS-områden
 att kommunen ännu tydligare tänker igenom begreppet utveckling i sammanhanget
 att LIS-områdena 27 och 28 på Hornslandet stryks ur planen
 att LIS-område 38 vid Långvind stryks ur planen
Vi konstaterar att samrådshandlingen verkar vara väl genomtänkt och tillfredsställande redovisad. Vi
noterar dock att antalet föreslagna LIS-områden är mycket stort. Vi vill påminna om att tanken bakom
LIS-områden är att utveckla landsbygden och inte i första hand att öppna upp strandnära lägen för mer
fritidshus- och fastboende. De flesta föreslagna områdena i handlingen fokuserar på just sådant
boende. Det finns dock goda undantag, såsom exempelvis raststugor på Olmen. Mot bakgrund av de
senaste årtiondenas kraftiga ianspråktagande av stränder för bebyggelse i kommunen anser vi det
viktigt att kommunen har en framtida restriktiv hållning till utbyggnad i strandnära lägen.
Hudiksvalls kommun är ekokommun och bör därmed ta ett speciellt stort naturvårdsansvar. Även om
LIS-områdena bara påverkar en del miljömål negativt i liten utsträckning, så är detta en rörelse i fel
riktning. Därför bör antalet LIS-områden reduceras.
Den naturvårdsplan som antogs av Hudiksvalls kommun 2010 tar på flera platser upp vikten av att
kommunal verksamhet verkar för att uppfylla grundvillkoren och de lokala miljömålen.
Vi har inte kunnat granska varje enskilt område, men några områden har vi särskilda synpunkter på:


Områdena 27 och 28. Hornslandskusten är unik bl.a. för den långa, sammanhängande
oexploaterade kustremsan och bör så förbli! Det vore olyckligt att nagga denna i kanten
genom att tillåta ny bebyggelse på Fäbodudden och Kolarviken. Det är just den låga
exploateringsgraden som lockar folk, både från trakten och från utlandet. Hornslandet som
helhet är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Detta, tillsammans med den låga
exploateringsgraden (exploateringsindikator 1-2 enligt Länsstyrelsens program för översyn av
det utvidgade strandskyddet längs Gävleborgs kust) gör ett fortsatt utvidgat strandskydd till
300 m särskilt angeläget i området. Visst har området en enorm utvecklingspotential, som det
påpekas i programmet, men det vilar ett tungt ansvar på kommunen att inte falla för denna
frestelse och exploatera området! Det finns andra sätt att utveckla turistnäringen!



Område 38 vid Långvind. Kusten vid Långvindsfjärden är ett annat område med en lång,
sammanhängande oexploaterad kustremsa. Denna har vid marina inventeringar har visat sig ha
mycket höga limniska värden. De grunda havsbottnarna har här bl.a. en mycket stor betydelse
för uppväxande fiskyngel. Därmed har området en stor betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften och alltså lämpar det sig inte för bebyggelse och LIS-område.
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