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LANDSKAPSANALYS PITEÅ KOMMUN

FÖRORD
För att kunna bedöma de förfrågningar angående vindkraft och andra anspråk på mark och vatten
vilka riktas mot landskapet och som ställs till Piteå kommun behövs ett generellt förbättrat kunskapsunderlag avseende landskapet som resurs.
Denna landskapsanalys omfattar hela Piteå kommun och är den första kommuntäckande landskapsanalysen för Piteå kommun. Analysen har genomförts utifrån den europeiska landskapskonventionens
syn på landskapet, som ett gemensamt ansvar och en gemensam tillgång att förvalta och utveckla.
Landskapsanalysen har utförts av landskapsarkitekt LAR/MSA Elina Söderström från
E-City Landscape & Art på uppdrag av och i samarbete med Miljö - och byggkontoret i Piteå.
Landskapsanalysen består av två delar samt en bilaga.
Del 1 utgör ett allmänt underlag för kommunal fysisk planering.
Del 2 utgör underlag för arbetet med att ta fram en vindkraftsplan för Piteå kommun.
Analyserna fokuserar här på landskapets tålighet och lämplighet för vindkraftsetablering.

En flygbild över Lillpitedalens värdefulla kulturlandskap där den småskaliga bebyggelsen, odlingsmarker och vägar ligger samlade och följer landskapets naturliga riktning mot havet. Flygbild : Miljö- och Byggs bildarkiv
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DEL 1
1. INLEDNING
Bakgrund
Den föreliggande landskapsanalysen ingår i ett arbete med att
ta fram en Vindkraftplan för Piteå kommun men utgör också ett
kunskapsunderlag vid bedömning av anspråk som riktas mot
landskapet generellt. Andra utredningar som ska utgöra underlag
för Vindkraftplanen och som pågått parallellt med landskapsanalysen är en demokratistudie, rovfågelinventering och en
fiskeinventering.

DEL 1 – 1. INLEDNING

Syfte
Syftet med landskapsanalysen är att beskriva det landskap som
är i Piteå i ett helhetsperspektiv och att studera landskapet så
förutsättningslöst som möjligt. Analysen omfattar hela kommunens yta och är på grund av detta hållen på en relativt översiktlig
nivå. Delar av analysen påminner om en ortsanalys, vilket är ett
medvetet val för att kunna göra beskrivningen av landskapets
uppbyggnad mer komplett.

Metod
Arbetet med landskapsanalysen påbörjades med en utredningsfas innehållande litteraturstudier, studier av befintligt kartmaterial, flygbilder, ortofoton och GIS-data från kommunen, Länsstyrelsen i Norrbotten och Skogsstyrelsen etc. Kunskaper från
det studerade underlagsmaterialet har kompletterats sedan med
fotodokumentering och iakttagelser under ett antal fältbesök runt
om i kommunen.
Markanvändning beskrivs i huvudsak i kartform. Avsnittet
handlar om dagens markanvändning, hur landskapet brukas idag.
Ett särskilt avsnitt ägnas om besöksnäringen, som är en växande näringsgren, som aktivt använder landskapet i Piteå i sin
marknadsföring och som resurs.
Resurser för natur, kultur och friluftsintressena - och riksintressen redovisas på en karta däri även lokalt intressanta
miljöer för natur-, kultur- och frilufts- liv redovisas. Inte så
sällan är de lokalt värdefulla miljöerna de viktigaste för kommuninvånarna. Mer information om olika intresseområden finns
i kommunens Översiktsplan.

kulturella och sociala skäl, för att det har miljövärden och för att
det ligger till grund för ekonomisk utveckling. Konventionens
parter erkänner landskapets stora betydelse som uttryck för en
mångfald av natur- och kulturarv och som grund för vår identitet.
För att slå vakt om landskapet och då även det så kallade
vardagslandskapet – områden som saknar utpekade värden, men
som är viktiga som människors närmiljöer – behövs riktlinjer för
skydd, förvaltning (skötsel) och planering.
Det som är typiskt för ett landskap ska identifieras och förändringar övervakas. Kvalitetsmål för utvecklingen i olika områden ska sättas upp. Människors medvetenhet och kunskap
om landskapet ska öka och göra insyn och medverkan i beslut
möjlig. (källa: naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se)
Landskapsbilden beskriver den visuella upplevelsen av landskapet med andra ord vårt vardagslandskap. I landskapsanalysen
har landskapsbilden en central roll.
Landskapsbildsanalysen utgår från hur landskapet är uppbyggt och hur det ser ut, utifrån strukturer, riktningar och
element i landskapet samt dess karaktärer och skala. Analysen är
baserad på Kevin Lynch analysmetod, dock något anpassat till
ändamålet. Syftet med att använda sig av en analysmetod är att
kunna göra en så objektiv analys som möjligt.

Figuren beskriver arbetsprocessen med landskapsanalysen.

Den visuella upplevelsen av landskapet (de individuella upplevelsevärden) har kompletterats med en bakgrundskunskap om hur
landskapet används (dess bruksvärden) samt hur det har bildats,
bl.a. en kort beskrivning om ortens geologi och historia som
beskriver landskapets kunskapsvärden.
Landskapskaraktärer sammanfattar och beskriver det som
kommit fram under upprättande av landskaps- analysen. Avsnittet beskriver de olika landskapskaraktärernas grunddrag, den
struktur och det innehåll som kännetecknar ett landskapsavsnitt och som skiljer det från andra angränsande områden samt
områdenas visuella tålighet. Riktlinjer för fortsatt arbete är det
som hela analysen mynnar ut i och som förs vidare till Vindkraftplanen

Vårt vardagslandskap som omger oss har formats under
årtusenden. För att bättre kunna slå vakt om betydelsen av det
omgivande landskapet har det inom Europarådet arbetats fram
en europeisk landskapskonvention som omfattar de länder som
är medlemmar av Europarådet. Landskapet är viktigt för oss av
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Figuren beskriver hur allting är länkad i ett landskap där påverkan ofta är ömsesidig, en förändring kan påverka flera
faktorer och värden och t.o m ändra på karaktären i ett landskap.
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DEL 1 – 1. INLEDNING

För närvarande bor det 40 902 invånare i Piteå på en yta av 3087 km2, vilket ger
en befolkningstäthet på ca 13,1 pitebo/km2.
Centrala Piteå består av Piteå, Öjebyn, Framnäs, Bergsviken, Munksund, Hortlax
och Pitholmen. Av kommunens invånare bor 32 % personer inom landsbygden
och det finns inte mindre än över fyrtio byar av olika storlekar inom kommunen
bl.a. byarna Norrfjärden, Bertnäs, Roknäs – Sjulnäs, Jävre, Hemmingsmark,
Blåsmark, Svensbyn, Lillpite, Bölebyn, Sjulsmark, Sikfors, Arnemark, Holmträsk,
Nybyn, Långnäs, Storlångträsk, Sjulnäs – Lillpite, Bertnäs, Rosvik och Gråträsk.
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2. PRESENTATION AV PITEÅ
Läget och befolkning				
Piteå är en mellanstor norrbottnisk kuststad, belägen vid Bottniska viken. Staden grundades redan år 1621 samtidigt med Luleå
och Torneå. Namnet Pite förmodas härstamma från samiska
ordet Bitam som på svenska blir Pita. Dess betydelse är något
oklar men ordet kan syfta på något karaktäristiskt ljud eller på
någon strömformation i älven - ”Pitu” ~Pitufloden som Piteälven
kallades för tidigare.

D E L 1 – 2 . P R E S E N TAT I O N A V P I T E Å

Piteå kommun är vidsträckt och till ytan större än t.ex. hela
Blekinge län. En stor del d v s nästan 2/3 av kommunens yta är
täckt av skog, ungefär lika mycket som utgörs av kusten och av
skärgården tillsammans.
Kommunen ingår i den s.k. fyrkanten som omfattar Piteå, Luleå,
Boden och Älvsbyn kommun. Samtliga är bland de befolkningstätaste kommunerna i Norr- botten. För närvarande bor det
40 902 invånare i Piteå på en yta av 3087 km2, vilket ger en
befolkningstäthet på ca 13,1 pitebo/km2.

Näringsliv
Piteå är känd för sin kust och skärgård som har en stark attraktionskraft och bara till Pite Havsbad söker sig en miljon
besökare varje år. Upplevelse - och besöksnäringen är ett näringslivsområde som har ökat stadigt under de senaste åren, liksom
handeln.
En stor del av kommunens landyta är täckt av skog. Piteå är en
av landets viktigaste skogskommuner med skogsindustri, framför allt pappersindustri, som en av sina viktigaste näringsgrenar.
Industrin har en stark roll i samhället och förutom basindustri
finns även livsmedels-, metall-, bygg- och byggmaterialindustri
i kommunen. För framtiden finns förhoppningar om fler arbetstillfällen inom sektorerna forskning, multimedia, musik och
förnyelsebar energi (bioenergi och vindkraft).
Kommunen har stora områden med högklassig jordbruksmark.
Ett aktivt jordbruk höjer attraktionsvärdet på landsbygden
genom att landskapet hålls öppet och byarna levande. Fiske och
rennäring är andra areella näringar som utövas i kommunen och
sätter sin prägel på landskap och omgivningar.

Industrilandskap i Munksund. Foto: Elina Söderström

Blåbärsskog på Mjoön. Foto: Eina Söderström

Handeln är en växande näring. Vy över gågatan i Piteå.
Foto: Elina Söderström

Högklassig jordbruksmark kring Hortlax. Flygbild: Miljö- och Bygg
bildarkiv.

Olika evenemang lockar tusentals besökare till Piteå varje år.
Bild från www.pdol.se.

Pite havsbad. Flygbild: Miljö- och Bygg bildarkiv.		

Centrala Piteå består av Piteå, Öjebyn, Framnäs, Bergsviken,
Munksund, Hortlax och Pitholmen. Men, trots att största delen
av befolkningen och service har koncentrerats till centrala Piteå,
så har landsbygden fortfarande en stark position inom kommunen.
Av kommunens invånare bor 32 % personer inom landsbygden
och det finns inte mindre än över fyrtio byar av olika storlekar
inom kommunen bl.a. byarna Norrfjärden, Bertnäs, Roknäs –
Sjulnäs, Jävre, Hemmingsmark, Blåsmark, Svensbyn, Lillpite,
Bölebyn, Sjulsmark, Sikfors, Arnemark, Holmträsk, Nybyn,
Långnäs, Storlångträsk, Sjulnäs – Lillpite, Bertnäs, Rosvik och
Gråträsk.
		
De flesta av piteborna (ca 70 %) bor i villor med egen trädgård,
vilket också präglar stadsbilden i kommunen. Pittoreska trähusmiljöer och småstadsatmosfären är kännetecknande för Piteå.
Bilden förstärks av att stadsdelar med stora höghusområden
saknas helt. Några enstaka höghus finns i centrum.		

Kommunikationer
Många pitebor arbetspendlar till de närmaste städerna Luleå och
Skellefteå som ligger ca 55 km norr om respektive 80 km söder
om Piteå. Till huvudstaden Stockholm är det 876 km. Dit tar
man sig med flyg på ca en timme via Kallax flygstation i Luleå.
Närmaste tågstationen ligger i Älvsbyn, andra närliggande tågstationer är Bodens och Luleås tågstationer. Buss från/till Luleå
tar ca. 60 min. I Piteå finns också ett eget flygfält för affärs- och
skolflyg i Långnäs och en djuphamn för sjötrafik i Haraholmen.
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3. LANDSKAPETS
UPPBYGGNAD
Geologi
Ett landskap byggs upp av olika naturgivna faktorer varav geologin är den grundläggande. I Piteå är berggrundens höjdplatå
tydligt orienterad i nordväst-sydostlig riktning, något som skapar
huvudriktningen i landskapet. Denna är densamma som senaste
inlandsisens riktning när den drog sig tillbaka vid avsmältningen. Åsarna, myrarna och vattendragen följer alla denna riktning
i landskapet.

Ungefär hälften av Piteå kommuns landyta ligger nedanför högsta kustlinjen (HK = Högsta kustlinjen, den högsta nivå dit havet
nådde under och efter senaste istiden). Högsta kustlinjen ligger
i Piteå nära den nuvarande kustlinjen, som närmast 2,5 mil in i
landet. Idag kan man på många platser tydligt se nivån för högsta kustlinjen genom kraftigt svallade partier på bergssidorna.
Kalahatten +241 är havets högsta nivå i Pitebygden.
Berggrunden i Piteå består av urberg som är Sveriges vanligaste och äldsta berggrund. Med hänsyn till ålder, geologisk
utveckling och bergartsutbildning indelas urberget i fem provinser. Piteå ingår i den så kallade Sveko-karelska provinsen som är
2,5 – 1,8 miljarder år gammal. Huvuddelen av denna berggrund
utgörs av granit (i allmänhet sur och svårvittrad) men i Piteå
dominerar de sedimentära bergarterna (ff a gnejs med skiffer
med basiska mineral) vilka är relativt vanligt förekommande
utmed kusten runt hela Bottenviken. Se bergartskarta fig .

Topografi och landformer
Landformerna sammanfattar ett landområdes geologi och
topografi och karaktäriseras i Pitebygden av:
•

Vid och nedanför högsta kustlinjen är finmaterialet ofta ursvallat
från moränen. Detta gör jordarten mera näringsfattig och blottade berghällar och blockmarker är vanliga.
•

Ovanför högsta kustlinjen är jordarterna opåverkade av havets
vågor och svallprocesser, finmaterialet finns kvar och vegetationen är därför rikare. Det tydligaste exemplet på detta är de så
kallade kalottberg, ex vis Kalahatten. De högst belägna delarna
(kalotten) av dessa berg sticker upp över högsta kustlinjen
medan bergsidorna har svallats av vågor.

•

Inom området sträcker sig Piteälvsåsen som en tydlig geologisk
enhet i landskapet. Den börjar i skärgården som smala holmar
och åsryggar (ex vis Stenskär, St. Sandskär) och behåller sin
sträckning utmed Piteälven som distinkta åsryggar med ett
utpräglat grusigt material.

•

Jordarternas sammansättning är en avgörande faktor för vilka
växter och djur som kan leva på en plats och för hur vi människor kan använda marken. Mäktiga sedimentlager finns i större
dalgångar framför allt utmed Pite älvdal och längs kusten. I de
flacka, kustnära områdena har den bördiga jorden en gång varit
fina havssediment som lyfts av landhöjningen sedan istiden. I
dessa områden lämpar sig jordarna utmärkt för odling medan andra mer näringsfattiga moränjordar utnyttjas bäst för skogsbruk.

•

Kustzonen - flack slätt med vidsträckta sedimentområden.
I Piteå skjuter utlöpare av mera kuperad terräng fram ända
mot den nuvarande kustlinjen. Över slätten reser sig strödda
bergshöjder över 100 m höga. De större vikarna med verkligt slättland finns i kustområdet Vallen-Rosvik-Norrfjärden,
omkring Infjärden och Piteå stad samt vid Hortlax.
Kustzonen fortsätter i skärgårdens vidsträckta grundområden (mindre än 20 m djupa) som genomskärs av tydliga
djuprännor, 50 m djupa i linje med de yttersta skären.
Djuprännorna utgör Pitedalens och Alterälvdalens submarina
fortsättning.
Pitedalen – en sänka i berggrunden som bildar en klar enhet
i landskapet med älvfåran djupt nedskuren i sina egna avlagringar. Älvens mynning låg som högst uppe vid Granholmen
i Älvsbyns kommun. Jämte älven löper Piteälvsåsen. Fallhöjden inom kommunen är 28 m.
Pitedalen utgjorde en fjord-, vik- och skärgårdszon i det senglaciala havet och framsvallat berg i dagen finns på alla berg
och bergshöjder som kantar älvdalen.
Höglandet i västra delen av kommunen – terrängen stiger
ganska tvärt från kustzonen och bildar ett vidsträckt högland
med flackt böljande moränlider och svackor helt ovanför HK.
Åbyälven rinner mitt igenom höglandet i en svagt markerad
dalgång. Mot öster sker avrinningen mot Lillpite älv och
Rokån.

Faktaruta
Topografi och landformer (geomorfologi)
Slätt – relativ höjd under 20 m
Bergkulleterräng:
Relativ höjd 20-50 m, undernamn kullig terräng, ofta
isolerade bergkullar över en planare slätt.
Relativ höjd 50-100 m, undernamn kullig terräng,
tätare avstånd mellan kullarna / bergen.
Relativ höjd > 100 m sk Norrlandsterräng,
karaktäriseras av intill varandra liggande berg.
Bergsryggar med höjdvariationer större ön
100 m. Reliefen kan vara betydande med bergshöjder
över 400 m ö h.
Bergkulleslätt – slätt på högre nivå över havet med
uppstickande berg med relativ höjd större än 100 m.
Nordiska Ministerrådet:
‘Naturgeografisk regionindelning i Norden’
‘Terrängformer i Norden’

Vår bergrund har varit land i flera hundra millioner år men de
lösa jordlagren och landytans detaljutformning har formats
under olika istider, speciellt av den senaste inlandsisen som
försvann för ca 9 000 år sedan.
De vanligaste förekommande jordarterna i Piteå är morän –
den vanligaste, svallsediment (t.ex. klapper, svallgrus och sand)
och finkorniga havs- och sjösediment (t.ex. silt och lera) vilka
alla bildats under istiden. Se jordartskarta fig.
När inlandsisen rörde sig över landytan, följde löst material och
bitar av berggrunden med - material som sedan avsattes som en
ny jordart, morän. Moränens ytform följer oftast den underliggande bergytans former. Moräntäcket är tunnast i höjdlägen och
har större mäktighet i terrängens lägre partier.

Vy över Pitsundet. Foto: Eina Söderström
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Åbyälven rinner genom höglandet. Foto: Eina Söderström
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Landskapets yttopografi har till stor del formats under de olika
istiderna och framför allt under den senaste. De omdanande processerna i landskapet pågår ständigt under, i mänskligt tidsmått
mätt, oändligt långa tidsrymder. I kustområdet omformas
dock landskapet snabbt. På grund av landhöjningen förskjuts
strandlinjen utåt. Höjningen är ca 1m på 100 år i Pitetrakten.

Det är dock inte ovanligt att moränen ansamlats i kullar och
ryggar och därmed fått egna former, oberoende av den underliggande berggrunden. Moränens former överstiger sällan 10 m.
Drumliner, rullstensåsar, dödisgropar samt ändmoräner, bl.a.
De Geer-moräner i Piteå skärgård, är alla landskapsformer som
skapades när inlandsisen och smältvattnet från isen eroderade
och sorterade underlaget.

DEL 1 – 3. LANDSK APE TS UPPBYGGNAD
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De vanligaste förekommande jordarterna i Piteå är morän, svallsediment och finkorniga havs- och sjösediment, vilka alla bildats under istiden. Jordarternas sammansättning är en avgörande faktor som avgör vilka växter och djur som kan leva på en plats och hur vi
människor kan använda marken. Mäktiga sedimentlager finns i större dalgångar framför allt utmed Pite älvdal och längs kusten. I de
flacka, kustnära områdena har den bördiga jorden en gång varit fina havssediment som lyfts av landhöjningen sedan istiden. I dessa
områden lämpar sig jordarna utmärkt för odling medan andra mer näringsfattiga moränjordar utnyttjas bäst för skogsbruk.

Berggrunden i Piteå består av urberg som är Sveriges vanligaste och äldsta berggrund. Piteå ingår i den så kallade Sveko-karelska
provinsen som är 2,5 – 1,8 miljarder år gammal. Huvuddelen av denna berggrund utgörs av granit men i Piteå dominerar de sedimentära bergarterna, vilka är relativt vanligt förekommande utmed kusten runt hela Bottenviken.

Frodig vegetation löngs Piteälvens nedre del. Foto: Eina Söderst
röm
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Vid och nedanför högsta kustlinjen är finmaterialet ofta ursvallat
från moränen. Foto: Eina Söderström

Vy över ett frodigt jordbrukslandskap med en speciell bergsformation i bakgrunden. Foto: Eina Söderström
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Gråträsk kapellet. Foto: Eina Söderström
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Människan i landskapet			
De första människorna sökte sig till trakten förmodligen för
ca 8000 -10 000 år sedan under stenåldern. Sannolikt kom de
österifrån från nuvarande Finland och västerifrån från Atlantkusten, eftersom landvägarna därifrån först blivit isfria. Forntidsfolk rörde sig i öst-västlig riktning mellan Uralbergen i öster
och Atlantkusten i nuvarande Norge i väster. De var jägare och
samlare som livnärde sig på det som naturen kunde ge. Spår
efter stenåldersfolk finns på flertal platser bl.a. i Manjärv i Älvsbyns kommun där stenåldersgravar från äldre stenålder, 7000 –
4200 f Kr hittats.

Under bronsåldern låg kutslinjen ca 35-40 meter högre upp
än idag och bygden bestod av ett skärgårdslandskap. Kustlinjen
gick då ungefär vid Stockbäcken, Roknäs och Mjösjön - Bodsjön i Svensbyn. Fler människor sökte sig till trakten. Spår från
bronsåldern finns i Jävre, där brons- åldersgravar (stenrösen) och
arkeologiska fynd på Sandholmsberget berättar bl a om långväga
kontakter.
Under yngre järnålder 700 – 1050 e Kr, utvecklades nya
former av boplatser med en värme- och ljuskälla inuti. Den
samiska kulturen började ta form liksom bruket att hålla tamrenar. Gråträsk i Piteå är sen gammalt ett samiskt område med det
samiska namnet Jeärbmure.
Vikingatiden brukar benämnas tiden som utspelade sig under den skandinaviska järnålderns sista period och som en
del av tidig europeisk medeltid, cirka 790-1050 e. Kr. Under
vikingatiden utvecklas boningshusen och det finns fynd runt
om i Norden som visar att man använde timringsteknik och att
boningshuset värmdes av en ugn.
Under medeltiden (1050-1500 e Kr) formades den svenska
statsmakten. Kyrkan organiserade bygden i socknar. Tidigare var området runt Norra Bottnen ett oreglerat land, liksom
övriga landsdelar norr om Ångermanälven där birkarlarna styrde
handeln. Den första samlade bebyggelsen i Piteå utvecklades
förmodligen kring en handelsplats vid Piteälvens utlopp mellan
Bölebyn och Långnäs.
Nuvarande Piteå centrum låg på den tiden fortfarande under
vatten. Det sägs att den första kyrkan byggdes där – därav
namnet Kyrkbyn. Befolkningen i bygden var välmående och
relativt förmögen, handel bedrevs av birkarlar och av ditresta
hantverkare och samer.

vecklas, ett flertal ångsågar och järnbruk anlades i trakten i slutet
av 1800-talet. Nya arbetstillfällena lockade fler att flytta till Piteå
och befolkningen ökade.
Järnvägen kom till Piteå först i början av 1900-talet och nya
samhällen växte upp. Koler stationssamhälle etablerades i samband med att järnvägen drogs genom Markbygden i mitten av
1890-talet.
Under 1940–70-talet expanderade industrin, både SCA och
ASSI utökade sin verksamhet i Piteå. En ny wellpappfabrik
uppfördes på Lillänget och SCA byggde ut sin anläggning i
Munksund.

Från Kyrkbyn till Öjebyn och Häggholmen
Det första sockencentrumet Gamla Kyrkbyn flyttades kring
år 1408 till Öjebyn. Landhöjningen hade gjort att hamnen vid
Piteälvens utlopp blivit obrukbar. I Öjebyn byggdes en stenkyrka
och en ny handelsplats upp- stod. År 1413 hade socknen redan
30 hushåll och ca 165 invånare. Under 1500-1600-talet stärktes
statens makt ytterligare. Jordeboken från år 1543 kan ses som ett
bevis på statsmaktens noggrannare kontroll över levnadsförhållanden och tillgångarna i bygden. Under 1500-talet hade socken
vuxit till 260 hushåll och ca 1800 invånare. Men livet var hårt
med nödår, krig och ökat skattetryck.

Kommunbildning					
I början av 1900-talet bodde ca 2645 människor i Piteå Stad och
17951 människor i Piteå Landsförsamling. Kring 1916 delades
Piteå Stad upp i Piteå Stad och Landskommun (Piteå Gammelstad ~Öjebyn). Dessa återförenades igen kring 1967, då landskommunerna införlivades i den utvidgade Piteå Staden.
År 1970 antogs en ny generalplan som har haft en stor betydelse
för stadens utformning under de senaste 30 åren. Planen innefattade hela Piteå kommun. Piteå stad fortsatte att växa i samband
med att industrin expanderade, mer folk flyttade in och nya
bostads- områden byggdes.
Kommunen i sin nuvarande form tillkom år 1971 i samband med
att beteckningen Piteå kommun som omfattade både staden och
landskommunen infördes.

Under 1600-talet grundades ett flertal städer längs Norrlandskusten bland dem Piteå Stad år 1621 som i början låg i Öjebyn
men flyttades kring 1668 till Häggholmen, på grund av att den
centrala staden kring kyrkan i Öjebyn hade förstörts i en svår
brand och landhöjningen hade gjort att hamnförhållandena
försämrats. Hamnen har alltid varit viktig för bygden som till
stor del livnärde sig av export av bl.a. fisk, smör, tjära och skogsprodukter som skeppades till Stockholm.

DEL 1 – 3. LANDSK APE TS UPPBYGGNAD

Under stenåldern låg Piteå till stora delar fortfarande täckt av
vatten. Inlandsisen hade börjat smälta och drog sig tillbaka och
i öster låg havet redan fritt från is. Den högsta vattenlinjen låg
ca 240 meter högre än idag och av berg som Kalahatten såg man
bara toppen sticka upp i den dåvarande yttre skärgården.

Kolonisation var ett sätt för stat och kyrka att få kontroll över de
norra landsdelarna. Statsmakten ville fastslå vilka områden som
var svenska och mota bort östliga intressen. I Norrland hade man
av tradition starka band österut till Novgorod som var ett centrum för en omfattande skinnhandel. Kungen och kyrkan ville
skapa kontroll över handeln genom att styra det via Stockholm.
I kolonisationspolitikens spår kom det människor från mellersta
Sverige, från Hälsingland och Mälardalen till Piteå och bygden
”försvenskades”. Medförda nya metoder anammades av ortsbefolkningen och jordbrukskulturen utvecklades.

Pitebygdens rika slåttermyrar och tillgång till bra betesmarker
gjorde att man kunde ha förhållandevis mycket kreatur och
boskapsskötseln var länge den viktigaste inkomstkällan i trakten.
Fisket var också viktigt, det gav mat och inkomster, särskilt i
skärgården (även säljakt) och längs älven och i sjöarna i inlandet.
Bruken och industrialiseringen			
Under 1700-1800-talet kom bruken till Piteå, järnbruk och även
ett glasbruk vid Långviken grundades i trakten. Bruken var små
miniatyrsamhällen med särpräglad stil. Återigen kom det nya
människor och seder till Piteå.
Sverige förlorade kriget mot Ryssland 1809 och blev därmed av
med Finland och en stor del av Västerbottens län. Detta ledde till
att Norrbottens län bildades. Residenset låg mellan 1818-1856 i
Piteå men flyttades sedan till Luleå.
Hela Norrland genomgick en ekonomisk och social strukturomvandling vid mitten av 1800-talet. Innan var det främst
bönderna som sågat virke till husbehov. Den nya sågverkstekniken möjliggjorde större produktion av sågat virke vilket
fick sågverk och skogsnäring att blomstra. Piteå fortsatte att ut-

Vy från Högberget och Arkeleogstigen. På den tiden de första människorna sökte sig till Piteåtrakten bestod landskapet av ett öppet
hav där bergstopparna av de nuvarande kalottbergen utgjorde enstaka öar. Här satt man på strandkanten och blickade ut mot ett öppet hav där vi idag ser ett skogslandskap. Foto: Piteå kommuns Miljö - och Bygg bildarkiv.
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Befolkningsutveckling i Norrbotten under medeltiden ur skriften Agrarhistorisk landskapsanalys
över Norrbotten 1998.

miljöerna, det öppna, flacka odlingslandskapet i
landsbygden, fiskelägen i skärgården och de pittoreska
trähusmiljöerna, en stor betydelse.

SLUTSATSER
•

Bruk -och masugnar under 1600-1700-talet i Norrbotten ur skriften Agrarhistorisk landskapsanalys över Norrbotten 1998.
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Dagens landskap har skapats under årtusenden av
naturliga och kulturella faktorer. Här uppe i norr spelar
de naturliga förutsättningarna en avgörande roll. Dessa
har i sin tur påverkat hur och var de kulturella processerna har kunnat utvecklas.

•

Vi har bosatt oss och brukat jorden där det har funnits
de bästa förutsättningarna för det. I Piteå är bosättningen sedan gammalt i huvudsak koncentrerad i de
bördiga älvdalarna och längs kusten men även vid
gynn-samma lägen i inlandet finns bebyggelsekoncentrationer, t.ex. vid insjöar som Gråträsk.

•

Jordbruket har under århundraden format landskapet
och utan det skulle det heller inte finnas något öppet
landskap.

•

För landskapsbilden i Piteå har de gamla kultur-

•

Piteå Stad grundades år 1621 och låg i början i Öjebyn
men flyttades kring 1668 till Häggholmen

•

Under 1700-1800- talet tillkom bruken i Piteå och
under 1800-talet utvecklades sågverkstekniken vilken
hade stor påverkan i samhällsutvecklingen i kommunen. Skogsbruket och förädling av skogsprodukter
märks idag tydligt i landskapet i form av industrianläggningar och av stora arealer med produktionsskog.

•

Skalan var förr mer anpassad till människan.
Därför upplever vi de gamla bruksmiljöerna, fiskelägen, husen och gårdarna som gemytliga och greppbara. De moderna industriella anläggningarna är
ofta väldigt stora och har en skala som gör att de blir
väldigt dominerande i landskapsbilden.

LANDSKAPSANALYS PITEÅ KOMMUN

4. RIKSINTRESSEN
Områden av riksintresse är utpekade områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan
vara utpekade av olika skäl som till exempel naturvärden eller
kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för
hela landet. Det kan också röra sig om områden som är viktiga
för någon form av exploatering som till exempel väg, järnväg
och vindkraft eller viktiga områden för näringar som till exempel rennäring eller fiske. Bestämmelserna om riksintresse finns i
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.
Utpekade riksintressen kan bara få någon betydelse när det gäller
ändringar i markanvändningen. Hänsyn till riksintressen måste
tas av den som fattar beslut om ändrad markanvändning. Huvudregeln är att ändringen i markanvändningen inte kan få tillstånd
om det skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse.

•

Hortlax kyrkstad
Piteå - torget med omgivande miljö (bebyggelsen runt
torget, rådhuset).
Öjebyn kyrkstad med omgivande miljö.

•
•
•
•
•
•
•

Norrfjärden, kyrka och kyrkstugor
Kyrkbyn, medeltida handelsplats
Lillpitedalen, bebyggelse, odlingslandskap
Jävre, fornlämningsmiljö
Rosvik, fäbodstugor
Sjulsmark, odlingslandskap, bebyggelse
Rosfors bruk, bruksmiljö

Infrastruktur
Vägar: Väg E4 och väg 94 utgör riksintresse.
Följande vägar kan komma att hävdas som riksintresse:
•
•
•

Kustområdet och skärgården i Piteå är med hänsyn till de naturoch kulturvärden som finns i området i sin helhet av riksintresse.
Inom det området skall turismens och friluftslivets, främst det
rörliga frilufts- livets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön. Riksintresset gäller land- och vatten- områden från
Bondöfjärden och norrut och från väg E4 och österut över havet.

Rennäringen. Rennäringens behov av betesområden utgör ett
riksintresse, liksom svåra passager, huvudflyttleder och rastbeten. Riksintresseområden för rennäringen innefattar stora
delar av Markbygdenområdet samt områden vid kusten och i
skärgården. Se kartan över Riksintressen.

Rosfors Bruk, odlingslandskapet är utpekat som riksintresse för
naturvård och Rorfors Bruk, bruksmiljö som riksintresse för
kulturmiljövård.
Följande objekt i stadsbygden är utpekade som riksintresse
för kulturmiljövården:

Piteå har en lång historia och därmed finns det också
många objekt både i stadsbygden, landsbygden och
i skärgården som är utpekade som riksintresse för
kulturmiljövård.

•

Det finns komkurrerande intressen inom flera områden i kommunen exempelvis kolliderar rennäring
ofta med infrastruktur och vind bruk.

•

Det största riksintresseområdet i Piteå utgörs av
kustområdet och skärgården som med sina höga
natur- friluftslivs - och kulturvärden omfattas i sin
helhet av riksintresse.

•

I skärgården finns utpekat områden av riksintresse
för vindkraft, vilket i för sig inte betyder att de ska
nyttjas för det om det samtidigt finns andra intressen
i området som anses viktigare.

Väg 506, 505, Pitsund-Pitholmsheden-Haraholmen.
Järnvägen Piteå-Älvsbyn utgör ett riksintresse
Hamnen i Haraholmen och korridor för Norrbotniabanan
kan komma att hävdas som riksintresse.
Stambanan genom Övre Norrland och banan mellan Älvsbyn och Piteå utgör riksintresse.

•

Områden och objekt av riksintresse för naturvården:
• Stenskär,
• Stor-Räbben,
• Piteälven samt utlöparen av Piteälvsåsen i havet utpekade.
Stor-Räbben är även av riksintresse för kulturmiljövården.
• Sjulsmark, odlingslandskapet med bebyggelsemiljö är avsatt
som riksintresse för naturvård och kulturmiljövård.

•

Följande objekt i landsbygden är utpekade som riks- intresse
för kulturmiljövård:

Områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv
och kulturmiljövård

Utpekade områden av riksintresse för friluftsliv är
• kusten och skärgården samt Piteälven

Slutsatser

DEL 1 – 4. RIKSINTRESSEN

I Piteå kommun finns flera riksintressen. Nedan följer en lista
över riksintressen i kommunen. Objekten finns redovisade på
kartan Riksintressen. Mer information om riksintressen finns i
kommunens översikts- plan samt i bilagan Riksintressen i slutet
av denna rapport.

•
•

Totalförsvaret består av det militära och civila försvaret.
Det militära försvaret består av Försvarsmakten. Totalförsvarets mark - och vattenbehov utgör riksintresse enl. miljöbalken.
Anläggningar av betydelse kan vara skjutfält, övningsområden,
flygplatser, vägar, järnvägar, anläggningar för elförsörjning,
tele-, radio - och TV-kommunikation.
Vindbruk. Områden av riksintresse för vindbruk redovisas på
kartan på föregående sida. Riksintresseområden för vindkraft innefattar stora delar av Markbygdenområdet samt några områden
i skärgården.
Yrkesfiske. Piteå skärgård är av riksintresse för yrkesfisket
(3 kap. 5 § MB). Vattenområden som har betydelse för yrkesfisket ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra näringens bedrivande. Det är Fiskeriverket som
pekar ut de viktigaste fångstområdena av fisk baserat på fångstuppgifter.
Sjöfart, områden av riksintresse, se kartan över Riksintressen.

“Vägrenar”. Foto: Elina Söderström
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5. RESURSER FÖR NATUR, KULTUR
OCH FRILUFTSLIV
Nedan följer en kort beskrivning av viktiga resurser för natur,
kultur och friluftsliv. Resurser som är viktiga för vår livskvalitet
och som i ett långsiktigt tids-perspektiv lägger grunden för
utvecklingsmöjligheter i Piteå inom exempelvis besöksnäringen. Dessa resurser redovisas geografiskt på kartan ”Resurserna
natur, kultur och friluftsliv” på nästa sida. Mer information finns
även att läsa i kommunens Översikts- plan.

Piteå rymmer många fina natur- och friluftsområden med upplevelsevärden och olika karaktär. Den örika och spännande
skärgården med sina landhöjningsstränder utgör tillsammans
med ladriket, slättbygden och skogslandet samt med vår egen
nationalälv Piteälven bara en del av innehållet i Piteås varierade
natur. De mest värdefulla naturområdena är skyddade i naturreservat eller biotopskydd, se kartan ”Markanvändning”. Naturskyddet omfattar 1,2 procent av kommunens landareal. En hel
del värdefulla naturområden saknar varaktigt skydd men utgör
trots det resurser som bör hanteras varsamt och hushållas med i
ett långt tidsperspektiv exempelvis:
•
•
•
•

Tetberget
Bondöudden
Ögruppen Näsgrundet, Trutgrundet, Yxvättingen m fl öar.
Bertnäsfjärden-Näsudden-Slumpviken

I de naturskyddade områdena finns oftast anlägg- ningar
som underlättar att vara i området och ökar tillgängligheten
till sevärdheter och upplevelsevärden. Med detta menas
exempelvis eldplatser, ved, naturstigar, informationstavlor
och -broschyrer.

Naturskyddade områden är därför en viktig resurs för utveckling av upplevelse- och naturturism, friluftsliv och pedagogisk
verksamhet som exkursioner och naturvägledning/-guidning.
Efterfrågan på oexploaterade och ”exotiska” miljöer med möjligheter till naturupplevelser ökar alltmer.

Flora
De naturliga lövträden i Piteå är björk, asp, gråal, hägg, rönn
och sälg. Bland barrträden är det tall och gran. Norrbottens
landskapsblomma är åkerbäret. Det tillhör en av de mer utsökta
bärsorterna och förekommer i stort sett bara i övre Norrland.

Det finns flera skäl till att Piteå är särskilt intressant ur
florasynpunkt. Den stora variationen av naturtyper med landhöjningsstränder, skärgård, sjöar och vattendrag, aktivt odlingslandskap på bördiga marker och blandade skogstyper gör att det
finns förutsättningar för olika växtarter och vi får en artrik flora.

Många växter och deras utbredning är dåligt kända i kommunen.
Inte minst gäller det våra vattenlevande växter, lavar, mossor
och svampar. Bland matsvampar är stenmurklan, Karl-Johan och
trattkantareller vanliga i Piteå.

En annan anledning till den rika floran är att Piteå även har en
randflora där vissa arters utbredningsgräns slutar i trakterna
kring Piteå. Blåsippan är ett exempel på detta då den har sin
nordligaste kända växtplats i landet just i Piteå kommun. Fler
växtarter i Piteå med en mer sydlig karaktär och spridning är
örnbräken, klibbal, fyrflikig jordstjärna och underviol. I Piteå
finns även växter som bara finns längre norrut. Röd trolldruva
är en sådan växt som har sin sydgräns i Piteå. Finnmyrten är ett
exempel på en östlig art som är vanlig i Finland och Ryssland
men som finns i Piteå men inte längre västerut.

Den nyligen utgivna floran över Norrbottens landskap berättar
att 1654 olika växter har hittats i landskapet. Åtta växter är helt
nya för vetenskapen. 27 växter är nya för Sverige. Tre växter är
nya för Europa och 606 stycken är inte tidigare kända från landskapet Norrbotten. Bakom dessa resultat finns många arbetstimmar av ideella krafter.

Stora orörda vatten- och markområden som inte är påverkade
eller enbart obetydligt påverkade av exploatering eller andra
ingrepp skall enligt 3 kap. 2§ MB skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär.
De största obrutna, orörda områdena i Piteå finns i yttre
skärgården. I vissa delar av Markbygden och vid Rosfors finns
ansamlingar av naturområden med naturvärden och relativt låg
påverkansgrad, se kartan “Stora orörda områden och avstånd
från väg”. Kartan redovisar även avstånd från väg. Vi kan konstatera att få platser i kommunen ligger längre än 3 km från en
väg. Eventuellt kan kartan vara en vägledning i var i kommunen
vi har vildmarksområden eller områden med känsla av vildmark,
ostördhet och tystnad. Sådana kvaliteter söks alltmer och det är
även i dessa områden vi kan hitta förekomster av örnar, rovdjur,
utter och andra störningskänsliga djurarter.

Även Länsstyrelsens och Piteå kommuns inventeringar visar att
mycket finns att upptäcka i Norrbotten. Det handlar om stora
arealer mark och vatten som ibland är svårtillgängliga och det
finns fortfarande områden som inte besökts eller beskrivits med
tanke på naturförutsättningar och värden.
På flera håll i kommunen finns det en särskilt rik flora, bl a ute
i skärgården. På Tetberget och Skarpljugaren samt i Lustgården
och vid Torrbergstjärn kan intressanta exkursioner genomföras
bland orkidéer och spännande växter.

Piteälv. Foto: Elina Söderström

Piteå är även platsen för en del endemiska växtarter. Dessa arter
har mycket begränsad utbredning i världen. Bottnisk malört,
strandögontröst och gultåtel är endemiska växter som bara finns
längs sandstränder i Bottenviken och ingen annanstans i världen.
Nornan är en orkidé som har sitt huvudutbredningsområde i
världen inom Norr- och Västerbotten. Nornan är en av våra ansvarsarter och vi har ett särskilt ansvar för dess växtplatser i Piteå.

Skärgården är ett populärt rekreationsområde och besöksmål samt har de högsta naturvärdena i kommunen. Foto: Gudrun Åström
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Dalgångarna är ofta viktiga flyttstråk samt jaktmarker för
rovfåglar. Här häckar bl a kungsörn, fiskgjuse, storlom och
tjäder. Trana och sångsvan är andra arter som häckar här och
som riskerar att kollidera med vindkraftverk.
3.

I övriga delar av kommunen bedöms fågellivet ha normal
känslighet för vindkraft. Det innebär ändå att det finns risk
för störning av enskilda häckningar eller att mer vanliga
arter riskerar att drabbas.

Piteås skärgård och havsmiljöer har även stor betydelse för
existensen av ovanliga och sällsynta fåglar som havsörnen, tordmulen, tobisgrisslan, kustpiparen och fiskgjusen.
Många av de viktigaste fågelkolonierna i Piteå kommun finns i
befintliga naturreservat och fågelskyddsområden.Skyddsvärda
arter i Piteå skärgård är t.ex. skräntärna, silltrut och stjärtand och
på land fjälluggla, jaktfalk, vitryggig hackspett.

Kartan visar större orörda områden i Piteå. Karta: Peder Ljungqvist, Miljö - och Byggkontoret,

Fauna
Piteås djurliv är karaktäristiskt för den norra landsändan. Djur
som är vanligast förekommande i kommunen är bland andra älg,
ren, björn, räv, skogshare och ekorre. Mindre synbara djur är
mård, varg, lo och järv. Det vanligaste marina däggdjuret längs
Norrbottenskusten är gråsäl och vikare. Tumlaren är rödlistad
och numera sällsynt i Östersjön och den förekommer inte längre
regelbundet i norrbottniska vatten. Uttern har dock ökat på
senare år.
Bottenvikens speciella miljö med landhöjning och bräckt vatten ger mycket speciella förutsättningar för djurlivet. Den låga
salthalten beror på sött vatten från älvarna och låg avdunstning.
I Bottenviken finns ändå havsdjur som vikaresäl, gråsäl och
strömming tillsammans med sötvattensarter som gädda, sik och
abborre. Den speciella siklöjan med den dyrbara rommen finns
också i Bottenviken.

Förutom de vanligt förekommande arterna, de rödlistade eller
endemiska arterna finns det i Bottenviken också ishavsrelikter.
En ishavsrelikt är ett djur eller växt som förekommer isolerad i
främst sjöar utanför det arktiska området men har sin huvudsakliga utbredning i arktiska hav. I Bottenviken finns ishavsrelikterna vikare, nors och hornsimpa samt ett antal kräftdjur, av vilka
skorv (ishavsgråsugga) och vitmärla är de mest kända.

Generellt finns områden med förhöjd känslighet vid:

Störningskänsliga djurarter söker sig till lågexploaterade och
ostörda områden. För kungsörnar, havsörnar, utter, lo och andra
rovdjur är områdena i skärgården, till havs och svårtillgängliga
delar av markbygden såsom höjdlägen och bergstoppar viktiga
och avgörande för den långsiktiga överlevnaden. Nya inventeringar har visat att det finns överraskande många kungsörnar i Piteå
och att de har sina boplatser i höjdlägen.
Rosfors är ett större naturskogsområde med flera naturreservat
och ekopark. Rosfors är vildmarkspräglat och mycket bördigt
och har en rik flora och fauna. Tätheterna av älg, hare, tjäder,
järpe, björn mm är höga.

Områden med förhöjd känslighet förekommer enligt följande:

Piteå.

•

•
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Viktiga flyttfågelsträck eller rastplatser där det finns en
tydligt förhöjd risk för kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk.
Viktiga häckningsplatser för särskilt känsliga eller rödlistade arter inklusive en rimlig skyddszon.

1.

Skärgården med dess öar och kustens skogs- och odlingslandskap har mycket hög känslighet. Området är ett viktigt
flyttstråk för ett stort antal fågelarter. Känsliga och rödlistade arter som häckar här är bl a havsörn, fiskgjuse, brun
kärrhök, berguv, storlom och smålom. Rovfåglarna jagar i
skärgården och i kulturlandskapet.

2.

Delar av skogslandet, särskilt partier med ostördhet, naturskogar, berg och vidsträckta våtmarker har hög känslighet.
2012 – UNDERLAG FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING
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Piteås fauna karaktäriseras även av ett rikt fågelliv som även
uppmärksammats internationellt. Vid Stor-Räbben och Mellerstön finns ett fågelrikt område som är upptaget på den internationella CW-listan (Convention of Wetlands). I Sverige finns 51
sådana unika områden varav ett i Piteå.
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Bottenviken är ett näringsfattigt hav med låg salthalt och därtill
en långsam vattenomsättning. Föroreningar blir kvar länge och
den låga temperaturen gör att de bryts ned långsamt. Bottenvikens havsområden är naturligt artfattiga och några få arter bygger
upp och dominerar ekosystemen. Ekosystemet är stabilt men
känsligt för störningar.
Den omväxlande blandningen av vatten och land ger mycket
goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Speciella
skärgårds- och havsarter som havsörnen, tordmulen, tobisgrisslan, kustpiparen och fiskgjusen finns i skärgård och vid grynnor
och skär i det öppna havet. Även bland växterna finns specifika
havsväxter som saltarv, och havsnajas. De endemiska växterna
bottnisk malört, strandögontröst och gultåtel finns bara på stränderna i Bottenviken och inte någon annanstans i världen.
De största obrutna, orörda naturområdena i Piteå finns i ytterskärgården och i öppet hav. Det är också i dessa delar av kommunen vi har de högsta naturvärdena.
Fria stränder är en naturresurs som har attraktions- kraft och
ger utvecklingsmöjligheter för bebyggelse, rekreation och turism. Stränder omfattas av strandskyddet som finns längs hela
kuststräckan, öarna samt alla sjöar och vattendrag i kommunen.
Strandskyddet gäller för land- och vattenområdet intill 100 meter
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Enligt rapporten ”Våra stränder” (Piteås Miljö - och byggkontor)
är mer än hälften av våra fastlandsstränder vid havet konsumerade för bebyggelse eller annat. I första hand har stränder av
”fastmarkskaraktär” tagits i anspråk. Dessa stränder är attraktiva
även för friluftslivet, vilket gör att betydelsen av kvarvarande
fria stränder stärkts.

Kungsörn Foto: Jörgen Wiklund

Havsörn och kungsörn
Under 2008-2010 har kommunen låtit genomföra inventeringar
av havsörn och kungsörn för att öka kunskapen om arternas
utbredning i Piteå kommun. Inventeringarna redovisas i en
särskild underlagsrapport “Örnar och vindkraft i Piteå kommun”
(2010). Under inventeringarna lokaliserades 13 havs- och kungsörnsrevir i eller strax utanför kommunen. Dessutom hittades
indikationer och uppgifter om ytterligare 8 revir, men dessa
kunde inte säkerställas vid inventeringarna.
2009 observerades totalt två bon av havsörn i Piteå skärgård
varav ett var känt sedan tidigare. I bägge bona häckade havsörn
och minst en unge vardera sågs i dessa bon. I Luleå kommun
finns fyra kända häckningar. Två nya häckningar konstaterades,
en i Kalix kommun och en i Haparanda kommun vilket innebär
att vi nu har häckande havsörn längs hela Norrbottens skärgård.

2012 – UNDERLAG FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING

Detta stärker ytterligare de talrika uppgifterna om att havsörnen
ses allt oftare i Piteå och Norrbottens skärgård.

områdens känslighet. Örnreviren ligger i områden med förhöjd
känslighet. Havsörnen har sina revir i skärgård och kust.
Kungsörnen är knuten till ostörda markområden med inslag av
naturskogar och berg.

Kungsörnens häckningsplatser är i samtliga fall knutna till områden med höga naturvärden. Ett liknande mönster gäller även
för havsörn. Kungsörnens häckningsplatser ligger i kommunens
västra del nästan uteslutande på höjder över 300 meter över
havet med vindrika förhållanden. Ostördhet och goda jaktmarker
är andra faktorer som gör Piteås västra delar till ett attraktivt
område för både häckande och flyttande kungsörn. Ny kunskap
om örnars flyttstråk gör gällande att Markbygden eventuellt kan
vara ett huvudstråk för flyttande örnar till andra delar av landet
och grannländerna.

Piteås skärgård, särskilt ytterskärgården har de högsta
naturvärdena i kommunen. I skärgården påträffas de sista större
sammanhängande opåverkade naturområdena med urskogar och
ovanliga, hotade växt- och djurarter. Där finns också en speciell
kvalitet – den fria horisonten.
På fastlandet är naturlandskapet mer påverkat och uppsplittrat av
areella näringar och där påträffas värdefull natur som öar eller
rester från ett ursprungligt naturlandskap. Väglösa områden,
bergs- toppar, orörda myrområden och vissa vattendrag
är sådana exempel.

Den nya kunskap om kungs- och havsörnsförekomster som
framkommit i inventeringarna stärker resonemangen om olika
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Stränderna har ofta ett rikt biologiskt liv och är en källa till naturupplevelser. Havsstränderna i Piteå skärgård präglas av vinden,
havets vågor och landhöjningen som hela tiden frambringar nya
landytor ur det bräckta vattnet. Genom dessa processer och det
faktum att det rör sig om ett arktiskt hav skapas en varierad natur
med ett unikt växt- och djurliv.
Fiskbestånden
I Piteå finns goda förutsättningar för fiskbestånden i sjöar,
vattendrag och längs kusten. Livskraftiga fiskbestånd är en
förutsättning för vårt yrkesfiske, husbehovs- och sportfiske.
Särskilt viktiga är lek- och uppväxtområden eftersom rom och
yngel har specifika krav på sin omgivning för att överleva och
utvecklas till vuxna fiskar. Kommunen och länsstyrelsen har
gemensamt bekostat en sikyngelinventering som har genomförts
i samarbete med finska forskare.
Generellt sett kan grundområden ned till 6 meters djup anses
vara viktiga områden för ett flertal fiskar för deras lek, uppväxt och födosök. När det gäller strömming finns det vissa
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kunskapsluckor när det gäller deras lek- och uppväxtområden.
Fiskeriverkets intervjuer med fiskare tyder på att grundområden
ända ned till 15 meters djup kan vara viktiga för strömmingens
lek och uppväxt. Liknande uppgifter återkommer i Piteå kommuns egen intervjuundersökning. Miljö- och byggkontoret har
under 2009-2010 genomfört en intervjustudie med yrkes- och
fritidsfiskare i kommunen.

Den goda tillgången på skog gjorde att skogsbruket etablerades
tidigt runt om i kommunen. I anslutning till sågverken i Bergsviken och Storfors, Munksund och Lövholmen växte hela brukssamhällen upp. Norrbottens första ångsåg startade i Bergviken
1858. Idag står ett par byggnader i trä och tegel kvar som vittnen
efter den stora anläggningen som sysselsatte ett helsamhälle.
Industriverksamheten genom tiden präglar än idag hela staden.

Kulturmiljö
Piteå kommun har en lång och rik historia
Inom kommunen finns kulturhistoriska lämningar från lång
tid tillbaka. Här finns arkeologiska lämningar såsom gravar,
tomtningar och härdar, inlandets odlingslandskap, gårdar och
fäbodar, skärgårdens miljöer såsom fiskelägen och fyrplatser,
kyrkstäder, industriminnen i form av lämningar efter varv, sågoch barkverk och rester efter flottningen.
De arkeologiska lämningarna berättar om människors
levnadsförhållanden och kulturella sammanhang under perioder i historien som saknar skriftliga källor. Gravarna ligger
på höjder i landskapet som var dåtidens kustlinje. De består av
flacka stensättningar eller hela rösen. Exempelvis så finns det i
Markbygden ett stort antal fornlämningar kring byarna Gråträsk,
Långträsk, Koler och Storsund. I Jävre finns fler bronsåldersgravar än någon annanstans i Norrbotten.

Vy ut mot skärgården från Norra Berkön. Foto: Elina Söderström

Vildmark kring Sördubbla. Foto: Lennart Lindelöf

Odlingsmarkerna ligger koncentrerade runt Inre fjärden och
älvdalarna. Gårdar med stora mangårdsbyggnader s.k. Norrbottengårdar ligger utspridda på höjderna mellan odlingsmarken
och skogen. Den så karaktäristiska rundlogen fick ett större
genomslag i Pitebygden än någon annanstans i Norrbotten. Både
Sjulsmark och Lillpitedalen är utpekade som Riksintresse för
kulturmiljövården för sina odlingslandskap och sina gårdar.
I Piteå skärgård ligger autentiska fiskelägen såsom på StorRäbben och på Stenskär. Här har man sedan tidig medeltid
nyttjat mer skyddade lägen för bostäder under perioder av fiskeoch säljakt. Fiskelägena har höga pedagogiska värden samt
höga upplevelsevärden. Fyrar och båkar är tydliga landmärken i
skärgårdslandskapet.
Religionens betydelse och dess spår i landskapet visar sig
främst genom koncentrationen av kyrkstäder i kommunen. Mängden är som störst i Norr- och Västerbotten och enbart i Piteå

I bilden en vy över ett fiskeläge på Stenskär. Närmast i bilden en medeltida stenlabyrint. Foto: Peder Ljungqvist
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Längs kusten förekommer strömming, siklöja, abborre, gädda,
kust- och älvlekande sik, havslekande harr, lake, lax , havsöring
samt olika karpfiskar. Den havslevande harren är en unik företeelse för Bottenviken och den är beroende av grund för sin lek.
Ansamlingen av vuxen fisk i lekområden eller på
vissa platser vid lekvandringen har alltid inneburit
att fisket efter många arter varit särskilt intensivt
just på dessa platser.

kommun finns tre välbevarade kyrkstäder. I Öjebyn finns delar
av det medeltida vägnätet runt kyrkstaden kvar tillsammans
med den medeltida kyrkan och kyrktornet medan kyrkstäderna i
Norr-fjärden och Hortlax är något modernare och visar på kontinuiteten i användandet av kyrkstäder. Alla tre är utpekade som
riksintressen för kulturmiljövården.
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Regionala karaktärsdrag i landskapet och s.k. betydelsebärare som särskilt tydligt förmedlar området historia är viktiga
delar av den lokala kulturmiljön. Exempel på sådana karaktärsdrag i Piteå är Jävre bronsåldersgravar, rådhuset, kyrkstäderna,
turiststationen i Jävre, odlingslandskapet runt Inre fjärden och
rundlogarna i Sjulsmark, Sikfors kraftstation samt båkar och
fyrar i skärgården för att nämna några.

•

Kulturmiljön är en del av vårt kulturarv som ger oss den
nödvändiga bakgrunden till dagens och morgondagens utveckling och förståelse för sambandet med tidigare epoker. De flesta
landskap som omger oss har på ett eller annat sätt påverkats
av människan. Helt opåverkade områden eller rena vildmarker
är ytterst ovanliga. Piteås kulturmiljöer beskrivs i kommunens
kulturmiljöprogram Husera. Husera finns att läsa på webben,
www.pitea.se/Husera. Ett par av kommunens kulturmiljöer finns
också medtagna i länets kulturmiljöprogram Norrbottens synliga
historia.

•

Järnvägsbron Sikfors. Järnvägsbron över Piteälven togs i
bruk 1915. Den är utförd med dåtidens modernaste konstruktioner, två parallella plåtbalksbågar över vattnet, med
sidospann av betong och påmurade sidor.

•

Kraftstationen i Sikfors. Kraftstationen började byggas 1911
och redan 1912 började ström levereras till Luleå träsliperi.
Kraftstationen byggdes delvis i för tiden helt modern armerad betong och traditionellt byggnadstegel. Kraftstationen i
Sikfors var tillsammans med kraftverket i Porjus den första
större elproducenten i Norrbottens län. Uppströms älven ligger dagens kraftverk. Att det gamla kraftverket ligger kvar
bredvid det nya ger en historisk förankring åt platsen.

Byggnadsminnen
I Piteå Kommun finns fyra stycken byggnadsverk som anses så
värdefulla att de blivit utnämnda till byggnadsminnen. Rådhuset
från 1830-talet som ligger i de centrala delarna av Piteå. Turiststationen i Jävre. Järnvägsbron och kraftstationen i Sikfors som
är byggnadsverk belägna på landsbygden.
•

Rådhuset. Piteås gamla rådhus, idag museum. Byggnaden
uppfördes på 1830-talet och var länge ett av de största, mest
påkostade, byggnaderna i staden. Arkitekturstilen är starkt
influerad av den rysk-finska empiren.

Öjebyns medeltida kyrka. Foto: Elina Söderström
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Jävre turiststation. Turiststationen i Jävre ritades av arkitekt
Gunnar Lehtipalo 1965 och invigdes 1966. Konstruktionen
är originell och utseendet medvetet futuristiskt. Byggnaden
var ett uttryck för den framtidstanke och den ökande tilltro
som fanns för privatbilismen, semesterfirande och det nya
moderna livet. Turiststationen i Jävre var tänkt som en
inkörsport till Norrbotten.

Som rekreationsområde är skärgården något utöver det vanliga. I Piteå skärgård finns 550 öar och 10 naturreservat. Öarna
präglas av inlandsisen och landhöjningen. Skärgårdens unika
kulturmiljöer och det rika djur- och fågellivet lockar besökare
från när och fjärran.
Nya skär bildas hela tiden då landhöjningen pågår fortfarande
med upp till ca 9 mm per år. Kusten och öarna är låga och
kallas därför också för “Låga kusten”. Aktiviteter som sker i
skärgården är båtliv i olika former, stugboende, jakt, fiske, långfärdsskridskor, skidor, skoter mm.
Det finns totalt 18 organiserade kajakleder i Piteå skärgård.
Dessutom finns sjösättningsplatser i skärgården kring Jävre,
Pitsund, Bondön, Trundön, Vargön och Rosvik.
På vintern plogas en isbana i skärgården som man kan färdas på.
För fritidsbåtsägare erbjuder skärgården flera smultronställen
med varierande miljöer. Gästbryggor finns på exempelvis Stenskär, Stor-Räbben, Mellerstön, Vargön och Baggen. Bastu och
stugor finns att hyra på flera av öarna. Om man inte har egen båt
kan turbåten vara ett alternativ för att ta sig ut i skärgården.

Friluftslivet och rekreationsområden

Det finns ett flertal olika cykel-, vandrings-, rid- och
skoterleder i kommunen. Bland cykelleder finns förutom Markbygdsleden, Infjärden runt och Älvdalsleden även kortare leder
i centrala Piteå. Nasaleden är en vandrings-, rid - och skoterled
som går genom Markbygden till Arvidsjaur. Arkeologistigen i
Jävre och Eliasleden vid Svensbyn är andra populära vandring-

I Piteå finns fina bär - och svampskogar, jaktmarker och fiskevatten. Allemansrätten ger oss möjligheten att ströva fritt i landskapet, så ur den synvinkel kan hela kommunens yta betraktas som
ett rekreationsområde. Skogen, skärgården, odlingslandskapet,
älvar, insjöar, berg och myrar erbjuder varierande utflykts- mål
under alla årstider.

Järnvägsbron över Sikfors.Foto: Elina Söderström
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sleder. Ett flertal ridstigar ligger i anslutning till ridanläggningar.
Snöskoteråkning är ett populärt nöje bland piteborna. En ny
vinterledskarta med leder för skoter, skidor och andra vinteraktiviteter har tagits fram av Piteå kommun inför den kommande
säsongen.
Fritidsfiske är en av de största fritidsaktiviteterna i Piteå. Sportfiskebaserad turism ökar i hela landet och i Piteå har man ytterst
goda förutsättningar till det. Attraktiva platser för sportfiske
finns i samtliga älvar och i de flesta insjöar samt i skärgården

Slutsatser
•

De lokalt värdefulla kultur-, och naturmiljöerna samt
områden för rekreation och friluftsliv är en viktig
komplement för riksintresseområden.

•

Skärgården anses vara det värdefullaste rekreationsområdet i kommunen. Dessutom har Ytterskärgården de
högsta naturvärdena.

•

I Piteå finns ett välutvecklat nätverk av leder för både
sommar - och vinterbruk

•

Tecken på förfluten tid i form av kulturmiljöer; byggnadsverk, odlingslandskap, fornlämningar etc. kan
fortfarande hittas i Piteå, vilket skapar en känsla av
kontinuitet i landskapet.

•

Största koncentrationen av odlingsmarker ligger
koncentrerade runt Inre fjärden och älvdalarna.Tillsammans med regionala karaktärsdragen och unika
naturvärden skapas originella, tilltalande och identitetstarka landskapsmiljöer som lockar besökare.

•

De största obrutna, orörda områdena i Piteå finns i yttre
skärgården och i vissa delar av Markbygden.

•

Stora orörda vatten- och markområden som inte
är påverkade eller enbart obetydligt påverkade av
exploatering eller andra ingrepp skall enligt 3 kap. 2§
MB skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär.

•

Orörda och otillgängliga områden är viktiga för örnar
men även för andra störningskänsliga djurarter som
t.ex. utter och större rovdjur.

•

Häckande örnar är ytterst störningskänsliga och behöver en stor buffertzon kring sina häckningsplatser.
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6. MARKANVÄNDNING
Allmänt
Markanvändningen i Piteå har tidigare redovisats utförligt i ett
flertal rapporter, skrifter och i kommunens Översiktplan. I den
följande sammanfattande beskrivningen och kartan ”Markanvändning” på nästa sida behandlas den enligt oss mest betydande
markanvändningen i detta sammanhang.

Infrastruktur
Vägnätet i kommunen utgörs av dels det nationella vägnätet
med E4, som går längs kusten och övriga allmänna vägar som
tillhör det regionala vägnätet. Väg 374 Piteå – Älvsbyn och Väg
373 Piteå- Arvidsjaur ingår i det primära länsvägnätet. Väg E4
samt väg 94 (Älvsbyn – Antnäs) utgör riksintresse. Förutom
dessa finns det ett omfattande nätverk av enskilda vägar och
skogsbilvägar i kommunen.

Flygplatser- och korridorer. I stort sett sker all reguljär flygtrafik av person- och godstrafik via Luleå flygstation i Kallax.

Jordbruk bedrivs i huvudsak inom områden med de bästa
förutsättningarna för odling, i dalgångarna och i kustlandet. Av
hela Piteås landyta på 311 200 ha utgörs 9000 ha av åker - och
betesmark och 243 000 ha av skogsmark.
Jordbruksområdena har odlats i flera hundra år och är värdefulla
kulturmiljöer. Jordbruket är idag rationaliserat och gårdarna
har blivit färre fast större trots att mjölkproduktionen har ökat.
Många lantbruksföretagare är samtidigt skogsägare och tillsammans äger de ca 32 procent av den totala skogsarealen i Piteå.
Den övriga skogen ägs i huvudsak av SCA och Svea Skog enligt
uppgifter i ÖP för Piteå kommun.

Kraftledningar. I Piteå finns dels befintlig stamledning och
regionledning, se kartan på nästa sida.
Hamnar. Piteå hamn är Bottenvikens ledande skogsprodukthamn med närhet till skogsindustriområdena runt Bottenvikens
kust. Hamnen ligger strategiskt vid Haraholmen, ca 12 km
sydost om staden i det yttre havsbandet.

Rennäringen i Piteå bedrivs av samebyarna Västra Kikkejaur,
Östra Kikkejaur, Ståkke, Semisjaur-Njarg och Luokta-Mavas.
Förutom dessa så har även Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon samt
Udtja samebyar rätt till vinterbete i kommunen. Rätten att utöva
rennäring regleras av Rennäringslagen. Viktiga områden för
rennäringen finns på olika platser i kommunen vilket framgår av
kartan ”Markanvändning”. Även skärgården, där Mellerstön är
en naturlig samlings plats för renar, har betydelse för rennäringen. I huvudsak finns dock renskötselområdena i kommunens
inland. Se även under avsnitt Riksintressen.

Skyddad natur finns i naturreservat och biotopskydd som är
ett slags ”minireservat”. Gemensamt för dessa områden är att
naturskyddet är bindande och ger ett långsiktigt skyd wd åt de
natur- och friluftsvärden som finns där.
I kartan ”Markanvändning” kan man utläsa att de riktigt
stora sammanhängande områdena med skyddad natur ligger i
skärgården. I Rosfors, Lillpite och i Markbygden finns exempel
på skyddade naturskogsområden. Skyddad natur på kartan utgörs av befintliga och pågående naturreservat samt biotopskydd.
Skyddade naturområden i landskapet bildar ett nätverk, en grön
infrastruktur, som är tillgänglig för alla och ger stora chanser till
rika naturupplevelser.

Näringar i landskapet

Skogsnäringen med pappersindustrin och träförädlingsindustrin har under de senaste hundra åren varit den i särklass största
näringen i kommunen. Skogsbrukets behov och nyttjande av
skogsmarken är omfattande vilket också syns i landskapsbilden
genom hyggesområden, skogsbilvägar och de storskaliga industrianläggningarna med höga skorstenar vid kusten.
Piteå kommun har en bevarandeplan för naturvärden på kommunägd mark. Kommunfullmäktige har låtit miljöcertifiera
kommunens skogsbruk och har sett till att ganska stora
delar av den kommunägda marken ingår i naturreservat eller
brukas på ett naturvårdsinriktat sätt.

D E L 1 – 6 . M A R K A N VÄ N D N I N G

Järnvägstrafiken i Piteå kommun sker idag på Stambanan
genom Övre Norrland och på Piteåbanan. På Stambanan genom
Övre Norrland bedrivs persontrafik i form av nattåg. Resecentrum för persontrafik saknas inom kommunen. Norrbotniabanan
är en planerad 27 mil lång ny kustnära järnväg mellan Umeå
och Luleå, en förlängning av Botniabanan. Syftet är att öka
kapaciteten för godstransporter och göra persontågstrafik efter
Norrlandskusten möjlig. Det finns två alternativ för järnvägskorridoren genom centrala Piteå. Den ena korridoren löper parallellt
med E4 med ett resecentrum vid Lomtjärn. Den andra korridoren
går över Pitholm med ett resecentrum i centrala Piteå.

För boende i Gråträskområdet är det närmare till flygplatsen i
Arvidsjaur. En mindre andel resenärer väljer Skellefteå flygplats.
I Långnäs finns en liten flygplats som används för sportflyg samt
av taxi- och affärsflyg för näringslivets behov.

Yrkesfiske bedrivs av ett fåtal utövare. Resultaten från intervjuerna med verksamma och tidigare yrkesfiskare i Piteå visar
att lax, strömming, sik och siklöja är och har varit viktiga fiskarter för yrkesfisket längs kusten. Främst fasta redskap används
för fisket efter lax och sik medan trål är vanligast för fångst av
strömming och siklöja. Bra förvaltning av fiskbestånden och
deras livsmiljöer är en förutsättning för att yrkesfiske ska kunna
bedrivas också i framtiden.

			

De areella näringarna utgjorde under lång tid basen för försörjningen i kommunen. I dag är dem inte lika dominerande men
inom kommunen kan ca 24 procent av sysselsättningen knytas
till de areella näringarna.

Skärgården är en vacker men tuff miljö och flera gamla
fiskelägen runt om i skärgården bevittnar gångna tiders leverne
på öarna. Idag används de gamla bosättningarna i huvudsak som
fritidshus på sommaren. Skärgården är en värdefull naturmiljö
och ett friluftslivsområde som används flitigt året runt, se även
under avsnittet Riksintressen.
För besöksnäringen i Piteå är skärgården viktig både för deras
image och som resurs. Besöksnäringen är numera en avsevärd
inkomstkälla och en växande näring i kommunen. Besöksnäringen tillsammans med handel, IT, media, musik och dans är
näringar som förväntas öka i framtiden.
Den största koncentrationen av “nöjesindustri” i kommunen
är förstås Pite havsbad som erbjuder nöjen året runt. En växande
gren är upplevelseturism baserad på natur- och kulturupplevelser. Viktiga miljöer för sådan besöksnäring finns i områden med
natur- och kulturvärden men är särskilt påtagligt i skärgården.
Under avsnittet Besöksnäringen beskrivs näringen och dess
behov mer utförligt.

Klubbälven - en liten oas vid Klubbfors. Foto: Elina Söderström

Hästhållning hjälper till att hålla landsbygden levande och landskapet öppet. Bilden är från Norrfjärden. Foto: Elina Söderström
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Slutsatser
•

Piteå utgörs till stor del av ett kulturlandskap som
människan har format under en väldigt lång tid.
Brukandet av landskapet har inte bara format vår omgivning utan även våra värderingar genom tiderna.

•

De areella näringarna utgjorde förr den dominerande
markanvändingsformen. Idag har jordbruket koncentrerats inom områden med de bästa odlingsförutsättningarna.

•

Både jordbruket, skogsnäringen, yrkesfisket och
rennäringen har idag rationaliserats, vilket även
påverkar de miljöer som används i utövande av resp.
näring. Exempelvis gamla ängslador behövs inte
längre, vilket leder till att de försvinner ur landskapsbilden.

•

Olika industri- och verksamhetsområden samt
infrastukturmiljöer som väg-, flyg-, järnvägs- och
kraftledningskorridorer har förändrat landskapsbilden
i huvudsak under efterkrigstiden.

•

Energiproduktion med vindkraft är en relativt ny
markanvändningsform som kommer att starkt påverka landskapsbilden särskilt under de kommande
åren.

•

Genom att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer
kan man dock försäkra sig om att även de kommande
generationerna kan läsa historien i land- skapet och
njuta av orörda, unika maturmijöer.

D E L 1 – 6 . M A R K A N VÄ N D N I N G

MARKANVÄNDNINGSKARTAN

Energiproduktion
Vindkraft är det senaste tillskottet vad gäller energiproduktion i
Piteå. De två äldsta vindkraftverken på Pitholmen med totaleffekt på 1,32 MW sattes upp i slutet av 90-talet. Dessa är förhållandevis låga verk. På Bondön finns 14 verk med en totaleffekt
på 35 MW. På Dragaliden etablerades nyligen 12 verk med
totaleffekt på 24 MW.

omfattar upp till 500-1101 vindkraftverk med en totaleffekt på
2500-4000 MW. Dragaliden är en del av Markbygden liksom
även Stor-Blåliden där 8 vindkraftverk beräknas ge en totaleffekt på 24 MW. Ytterligare ansökningar finns och fler är på väg.
Energiproduktion med vattenkraft sker i ett större vattenkraftverk i Piteälven i Sikfors där normalårsproduktionen uppgår till
ca 185 GWh. I Lillpiteälven finns två minikraftverk i Lillpite och
Råbäcken.

Normalårsproduktionen för de två kraftverken är totalt 4 GWh.
Jämfört med de två låga vindkraftverken på Haraholmen som
producerar ca 2,9 GWh per år kan vi konstatera att vattenkraftverk i mindre vattendrag är av blygsam betydelse för elproduktionen. En konsekvens av utbyggnaden är att fiskvandring av
öring, lax m fl fiskarter har omöjliggjorts i Lillpiteälven vilket
försämrar fiskets utvecklingsmöjligheter.

Fler vindkraftparker planeras i kommunen och i grannkommunerna. Den största planerade anläggningen är Markbygden som
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Lill-Pitedalen. Älvdalarnas flacka, näringsrika marker har brukats
under en väldigt lång tid. Foto: Elina Söderström
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ett par år tillbaka finns fungerande fiskvandringsväg i
älvens enda vattenkraftverk, Hednäs, i Västerbotten. Detta
innebär att havsvandrande öring och lax nu vandrar upp
längs älven och in i Piteå kommun.
•

•

”Norrbottens skärgård, med en vidsträckt övärld, upp till 4 mil bred, bestående av
låga skogsklädda sandöar, skär och grusrevlar, utgör ett i landet unikt kustområde”.
citat ur Hushållning med mark och vatten (SOU 1971:75)

Lillpite älv – En vacker och spännande skogsälv med
höga värden som i sin helhet ligger inom kommunen.
Området har stor potential att kunna användas inom naturoch sportfisketurism. Älven kan utgöra ett komplement till
Piteälven som lekområde för havsöring och lax men det
förutsätter att det skapas fiskvandringsvägar förbi de två
minikraftverken i Lillpite och Råbäcken.
Långträsk – Sjöar och vattendrag som ingår i Natura
2000-området för Byskeälven. Förutsättningar för naturbaserad turism finns i området.

Det som framgår av svaren var att det finns en stark tro på
en ljus framtid inom besöksnäringen i kommunen. Efterfrågan
på genuina natur- och kulturupplevelser i världen ökar alltmer
men samtidigt finns bara ett fåtal länder i Europa som fortfarande kan erbjuda vildmarksupplevelser. Norra Sverige är ett av
dem.
För att kunna utveckla upplevelseturism i kommunen krävs
det, enligt verksamma inom besöksnäringen, att man lämnar
kvar områden där man kan erbjuda lugn och ro, vacker utsikt,
tystnad och orörd natur alltså det som turisterna är villiga att
betala för.
Det finns redan långtgångna planer och omfattande ekonomiska
satsningar på att utveckla skärgårdsturismen t.ex. sälsafari,
måvälupplevelser, kajakvägar etc. som skulle förstöras av storskalig exploatering.

DEL 1 – 7. BESÖKSNÄRING

För att skapa oss en bättre bild på vad folk engagerade inom
besöksnäringen anser om vindkraften, skickades några enkätfrågor till personer som aktivt arbetar med turismfrågor. De
inkomna svaren finns i sin helhet att läsa i en bilaga Besöksnäring.

Stor-Räbben i Piteå skärgård. Foto: Peder Ljungqvist

7. BESÖKSNÄRING
Turismen är en starkt växande näring då efterfrågan på
natur- och kulturupplevelser i världen ökar. Mängden turister
som söker efter vildmarksupplevelser och tystnad förväntas öka
i Norrbotten och turismberoende branscher förväntas sysselsätta
allt fler i framtiden.
Ur en turistisk och internationell synvinkel har skärgården
i Bottenhavet väldigt mycket att ge. De flesta av de sista
kvarvarande områden med orörd natur i Piteå finner man i den
yttre skärgården. Tystnad, orördhet, det speciella ljuset i form av
midnattsolen, middagsmånsken, den världsunika bräckvattenmiljön samt det rika växt- och djurlivet är speciella egenskaper
och viktiga faktorer för utveckling av upplevelseturism i Piteå.

•

För att kartlägga vilken potential och möjligheter som finns för
att utveckla upplevelseturismen på landsbygden genomfördes ett
projekt under 2005-2006 med namn ”Upplevelseturism i Piteå
Landsbygd” . Projektet bedrevs av Piteå kommun i samarbete
med företaget Stämningsrum i Norr.
I översiktplanen för Piteå kommun - Fördjupning för Landsbygden redovisas några exempel på områden som kan vara
intressanta för utveckling av naturbaserad turism i olika former.
•

Rosfors – 3 naturreservat och en ekopark. Rosfors herrgård med möjligheter till inkvartering och mat. Rosfors är
därutöver ett viltrikt område med en ovanligt stor älgstam.

•

Pite älv – Natura 2000 och nationalälv. Pite älvs ekonomiska förening arbetar på att förbättra fisket och skapa
förutsättningar för fisketurism i älven.

•

Åby älv – Natura 2000 och en av våra större skogsälvar.
Relativt opåverkad och orörd. Höga naturvärden. Sedan

Det finns en mängd olika områden i Piteå som är turistiskt
intressanta:
•

skyddade områden förväntas att komma spela en allt större
roll i framtiden.

•

stadsbygden med sina kulturhistoriska miljöer, skärgården
med sina vackra och lugna naturmiljöer och intressanta
kulturmiljöer samt

landsbygden med både kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader och värdefulla naturområden har stor
potential för att utveckla upplevelser i form av kultur, natur,
lärande, avkoppling och rekreation i Piteå.

Rådhustorget i Piteå centrum. Foto: Elina Söderström
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DEL 1 – 7. BESÖKSNÄRING

Slutsatser
•

Värdefulla natur- och kulturmiljöer sammanfaller ofta
med områden som är intressanta för besöks- näringen
och som rekreationsområden. Detta är naturligt eftersom det som är unikt, vackert eller intressant lockar
även besökare.

•

Inom Sverige är Piteå kanske mest känd för sin
kust. Landhöjningen medför att skärgården ständigt
förändras genom att nya jungfruliga marker reser sig
ur havet.

•

Skärgården i Piteå är det landskap som upplevs
som allra viktigast och värdefullast ur besöksnäringens synpunkt. Detta världsunika landskap med sitt
känsliga natur har starka värden och utgör ett viktigt
friluftslivs - och rekreationsområde.

•

Efterfrågan på genuina natur- och kulturupplevelser
i världen ökar alltmer och samtidigt finns det bara ett
fåtal länder i Europa som fortfarande kan erbjuda vildmarksupplevelser. Norra Sverige är ett av dem, vilket
i sin tur kan leda till att skärgårdsmiljöer får ökad
turistisk dragningskraft.

Badstranden vid Kolersjön. Foto: Elina Söderström
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8. LANDSKAPSBILD
			

Allmänt om landskapet			
Enligt Nordiska ministerrådets natugeografiska indelning ligger
Piteå inom den mellanboreala, norrbottniska vegetationszonen.
Landskapet i Piteå är varierande med både skog och hav, berg
och skärgård, dalgångar, sjöar och myrar.
Landskapet kan grovt delas in i kustlandet, dalgångar,
skärgården och inlandet. Inom dessa områden finns förstås
variationer men å andra sidan finns det även starka gemensamma
nämnare.
Kustlandet och dalgångar med finsediment karakteriseras av
slätter och vågig terräng med låga kullar och goda odlingsförhållanden. Älvarnas mynnings- områden utgörs av deltaområden i
den flikiga kusten.

Den vanligaste förekommande skogstypen i Piteå är den
mossrika blåbärsskogen med gran och/eller tall samt med ett
fältskikt av mossor, blåbärsris och skogsblommor bl.a. skogsstjärna och midsommarblomster.

Granskog och lövskogar förekommer på näringsrik jord d v s
där jordarterna är finkornigare och marken fuktigare bl.a. i dalgångar, sänkor och kring fjärdar.

De flesta kvarvarande orörda områden ligger i skärgården, särskilt i den yttre. Även i kommunens inland i Markbygden finns
några orörda naturmiljöer kvar.

Det finns en förhållandevis liten andel lövskog i Piteå på grund
av den stora andelen produktionsskog. Lövträd finns i huvudsak
bara i anslutning till bebyggelse, i skogsbryn, igenvuxna åkrar
samt vid vattendrag och sjöar. Det vanligaste lövträdet är björk
men även asp och al förekommer, al framförallt vid havsstränder.

Landskapsbildsanalys
Landskapet har studerats och analyserats med hjälp av en landskapsbildsanalys för att kunna klargöra olika landskapskaraktärer
i Piteå . Genom att använda sig av en analysmetod strävar man
mot en så objektiv analys som möjligt. Analysen omfattar hela
kommunen.

Landskap är ett resultat av ett samspel mellan naturen och
människan. De grundläggande formerna och riktningarna, den
fysiska omgivningen utgörs av geologi, jordarter, vegetation och
klimat. Genom människans påverkan har landskapet sedan utformats genom markanvändning och bosättning. Människan levde
länge i samklang med naturen och spåren efter människan från
historisk tid är väldigt små jämfört med de spår vi har lämnat
efter oss i vårt landskap under de senaste tvåhundra åren.

Några begrepp som har använts i den föreliggande landskapsbildsanalysen är landskapets skala, topografi, landmärken, riktningar (stråk), utblickar, landskapsrum (rumsgräns, siktbarriär)
och landskapets komplexitet.
Landskapet byggs upp av olika landskapselement som t.ex.
vägar, fält, vegetation, bebyggelse etc. Samverkan av dessa
landskapselement bildar en struktur som tillsammans med
landskapets värden ger landskapet dess karaktär. Men karaktären
är inte bestående utan har skapats under en längre eller kortare
tid och kommer att förändras även i framtiden. Därför är det
viktigt att känna till historien i landskapet, de naturgeografiska
förutsättningarna och studera landskapsbilden för att kunna
avgöra dagens landskapskaraktär.

I Piteå är landskapet präglat av skogsbruk men även av jordbruk och industri. Upplevelsenäring och handeln har de senaste
decennierna ökat kraftigt som näringar men deras påverkan på
landskapsbilden är relativt liten.
I framtiden kommer storskalig energiproduktion med vindkraft
att starkt prägla landskapsbilden. Även stora infrastrukturprojekt
som t.ex. Norrbotniabanan kommer i framtiden “lämna sina
spår” i landskapet i Piteå.

Vy mot sydost över det storskaliga, öppna, flacka landskapsrummet Sör– Björklidmyran. Foto: Elina Söderström.
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Topografin skapar de tydligaste skillnaderna mellan inlandet
och kustlandet. Den flacka kusten med öppna odlingsmarker
övergår sakteligen till ett böljande barrträds dominerat skogslandskap i Markbyg-denområdet. Ju högre upp i kommunens
inland man kommer desto kargare blir landskapet. Bergkullterrängen breder ut sig som ett böljande hav. Bergen har i huvudsak
rundade former men blir kantigare vid kommungränsen till Älvsbyn resp. Arvidsjaur. Som jämförelse kan nämnas att i kustlandet når enstaka kullar t.ex. Degerberget, bara ca. 100 m.ö.h när de
högsta bergstopparna i inlandet i väst ligger mer än 500 m.ö.h.

Kartan “Stora orörda områden” visar att det finns få större
orörda områden i kommunen. Helt orörd natur finns i Piteå
egentligen endast kvar på platser som har varit otillgängliga eller
ointressanta för skogsbruk.

Tallen dominerar i områden där marken består av grov morän
och sorterade jordarter bl.a. på Piteälvsåsen samt på hällmarker
t.ex. på berg som Degerberget och Ursberget.

En flygbild över industrihamnen i Haraholmen. Flygbild: Miljöoch Byggs bildarkiv.
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Vy över det öppna odlingsfältet i Sjulsmark. Foto: Elina Söderström
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Ett samspel mellan det slutna och det öppna är viktigt för vår uppfattning
om hur landskapet är uppbyggt och hur vi ska orientera oss i det.

DEL 1 – 8. LANDSKAPSBILD

KARTA SLUTET ÖPPET
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oss i det. Som ett begrepp har “rum” funnits väldigt länge. I ett
landskap finns olika stora “rum” som är mer eller mindre väl
definierade.
Nedan följer en beskrivning över olika miljöer och landskapsrum i Piteå.
Den täta skogsmarken utgör i sig ett stort landskaps-rum. Dock
är den inte lika väldefinierat som en öppen glänta mitt i skogen
eller en dalgång som avgränsas av höjdryggar. Skogen kan dessutom vara genomkorsad av skogsbilvägar och kraftledningsgator som splittrar och delar upp landskapsrummet i mindre
delområden.

Öppningar som utgörs av hyggesområden och täkter kan ibland
vara relativt omfattande men är inte naturliga i sin karaktär och
ger inte samma skönhetsupplevelser som de av naturen skapade
landskapsrummen.

Vy från Kalahatten över Pitebygden. Foto: Elina Söderström

9. UPPLVELSEN AV ETT
LANDSKAP				
Ofta har vi en känslomässig relation till ett landskap. Vi förknippar platser med händelser, ljud och dofter som får oss att minnas
och återuppleva t.ex. barndomslandskapet i våra tankar om igen.
Hur man betraktar och upplever ett landskap beror på betraktarens egna värderingar och relation till landskapet eller
platsen. Olika studier har visat att när människor betraktar ett
landskap gör de snabbt en känslomässig bedömning, mer eller
mindre omedvetet. Man antingen gillar eller inte gillar det man
ser. Har man dessutom en känslomässig relation till en plats, är
t.ex. uppvuxen i det aktuella landskapet, förknippas platsen även
med olika personliga minnen. Detta ger landskapet ännu djupare
mening som är svår att värdera i pengar eftersom det handlar om
mjuka värden som känslor och välbefinnande hos en människa.
Dessa upplevelsevärden är individuella till skillnad från
allmänna värden som är värden i landskapet som många människor uppfattar som värdefullt t.ex. friluftsområden, värdefulla
kulturlandskap, biotoper etc.

Det sjörika området mellan Storsund och Långträsk innehåller
flera öppna landskapsrum. De stora öppna vattenytorna och flacka myrar mellan bergkullar bildar välkomnande, ljusa öppningar i den för övrigt barrskogstäckta terrängen i Markbygden.

I Boverkets handbok “Planering och prövning av vindkrafts
anläggningar” används förutom de ovannämnda begrepp även
begrepp för landskap som innehar kunskapsvärden som t.ex.
utgörs av enstaka värdefulla byggnader eller fornlämningar och
landskap som har ett bruksvärde exempelvis områden som
används eller kan användas för jord- och skogsbruk, för undervisning, för turism mm.

Dalgångar och infjärdar i Piteå som t.ex. miljöerna kring
Svensbyfjärden och i Lill-Pitedalen har odlats och varit bebyggda i hundratals år. Gamla kulturlandskap som dessa är viktiga
traditonsbärare med ett högt symbolvärde som visar kontinuiteten i landskapet, vilket ger dessa miljöer en speciell och
gemytlig atmosfär.

Öppet – slutet
Den bilden de flesta troligen har om landskapet i Piteå beskriver
en norrländsk kuststad med pittoreska trähusmiljöer, odlingsbygd, en lång och solig sandstrand, hav och skärgård.

I dalgångarna som exempelvis Piteälv-, Lillpiteälv - och Alterdalen skapar topografin landskapsrummets “väggar” däremot har
människan med hjälp av kreaturen skapat det öppna landskapsrummet i form av odlings- och betesmarker. I dess övre delar
skär dalgångar genom en böljande skogsterräng och ju närmare
kusten man kommer desto flackare och öppnare blir landskapet.
I kustlandet ringlar älven fram genom det flacka landskapet och
det bildas sel i älven där vattnet flyter långsamt som t.ex. i Alterälven. I horisonten i väst ser man bergen som ett blått, vågigt
band, vilket ytterligare förstärker rumskänslan i dalgången.

Men faktum är att den största delen av kommunens yta är täckt
av barrskog, särskilt i kommunens inland där skogsmarken inom
stora områden bildar sammanhängade, slutna landskaprum.
Detta framgår tydligt på kartan “Slutet - Öppet landskap” på
föregående sida.

Landskapets rumslighet
Ett samspel mellan det slutna och det öppna är viktigt för vår uppfattning om hur landskapet är uppbyggt och hur vi ska orientera
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Centrala staden omfattar egentligen flera olika stora rumsbildningar som t.ex. torg, gaturum, parker, bostadsgårdar etc.
Centrum är relativt tätbebyggt där bl.a. Rådhustoget bildar ett
tydligt och välavgränsat rum liksom gågatan.
Piteås industriområden finns i huvudsak inom kustlandet.
Dessa utgör storskaliga och slutna områden som tydligt signalerar att de är verksamhetsområden och inte tillgängliga för
obehöriga.
Tätorter och byar utanför centrala Piteå består i huvudsak av
villor, gårdar och fritidshus. Bebyggelsen i landsbygden ligger
samlad och utanför den bildar åkrar, ängar och beteshagar öppna
landskapsrum som delas upp av åkerholmar och skogsdungar.
Dessa växlingar mellan slutna och öppna områden skapar
rumsbildningar i landskapsbilden. På grund av att terrängen är så
flack i kustlandet, utgörs rumsavgränsningarna inte lika tydligt
av topografin som i inlandet, utan mer av vegetation, bebyggelse
och vattenytor.
Skärgården och havet utgör ett öppet landskap där den inre
skärgården bildar flera mindre rum och den yttre skärgården
med det öppna havet bildar ett större homogent landskapsrum.
Särskilt infjärdar upplevs som välavgränsade rum. I området
närmast kusten skapas landskapsrum av skär och öar omgärdade
vattenytor. Större öar i skärgården som är täckta av skog upplever man som slutna när man befinner sig inne i skogen, dock är
känslan av närheten till havet ändå stark och så fort man befinner
sig på öns strand, öppnar sig hela skärgården med den vidsträckta havshorisonten framför en. Yttre skärgården med det öppna
havet är en fängslande syn och erbjuder en känsla av rymd och
frihet som närmast kan upplevas upp i kalfjällen.

Skala, komplexitet, topografi
Landskapets skala har stor betydelse för upplevelsen av landskapet, liksom för hur mycket och vilken form av nya inslag
ett landskapsavsnitt kan tåla innan karaktären förändras. Med
skala avses här framförallt graden av öppenhet (sikt) och med
komplexitet menas hur rikt landskapet är på olika element som
bebyggelse, vegetation etc. Där har även topografin betydelse.
På nästa sida redovisas en grov indelning av landskapet i olika
områden utifrån just landskapets skala och komplexitet. Detta
spelar en viktig roll i bestämmande av landskapets karaktär.
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Naturliga öppningar i skogen som är mer eller mindre dolda i
form av vidsträckta myrar och sjöar med en lång horisont samt
ringlande vattendrag skapar variation i skogsmarken. Dessa
öppningar skapar av skog och berg avgränsade landskapsrum
med ett annat ljus än den omgivande täta skogen. Exempel på
sådana landskapsrum i skogskandskapet är t.ex. området kring
sjön Gråträsk, där den av skogsklädda bergkullar omgärdade
sjön och bebyggelsen ligger tryggt som i en vagga. Vägen in till
Gråträsk följer höjdryggarnas riktning från nordväst till sydost,
vilket ytterligare förstärker känslan av att man träder in i ett
landskapsrum.

Kustlandet i Piteå består till stor del av bebyggda områden, tätorter, byar och verksamhetsområden. Men även inom kustområdet finns stora områden med barrskog som sträcker sig ända ut
till strandlinjen. Närmast kusten är marken väldigt sandig. Som
kontrast till skogsmarken bildar den långa sandstranden längs
Piteås kust tillsammans med det öppna havet ett ljust, öppet
landskapsrum.

D E L 1 – 9 . U P P LV E L S E N AV E T T L A N D S K A P
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Riktningar och orienterbarhet		
Landskapets riktningar utgörs dels av naturliga stråk och formationer i landskapet t.ex. vattendrag, älvdalar, skogskanter och
höjdsträckningar och dels av människan skapade s.k. kommunikationsstråk som större vägar, järnväg, kraftledningar, bebyggelse, stenmurar, alléer etc.
I Piteå går de naturliga riktningarna i landskapet i nordvästsydost riktning som utgörs av höjdryggar och dalgångar med
vattendrag. Dessa har i huvudsak uppstått under olika istider,
speciellt under och efter den senaste inlandsisen.
Bebyggelselägen och vägar d v s de kulturhistoriska huvuddragen följde länge landskapets naturliga riktning genom att den

tidiga bosättningen i huvudsak samlades i dalgångar och kring
fjärdar. Även de första vägarna, varav många fortfarande intakta,
följde de naturgeografska huvuddragen i landskapet.
Men allteftersom i samband med teknikutvecklingen i samhället
började man avvika från detta. En del av de moderna kommunikationsstråken går nästan vinkelrätt mot den naturliga landskapsriktningen.
Vi använder olika landskapselement för att kunna orientera
oss i landskapet som t.ex. markanta terrängformer, dalgångar,
landmärken (lätt kännbara eller tydligt uppstickande element)
etc. Om ett område innehåller väldigt många olika element och
riktningar kan upplevelsen av sådant område bli kaotisk, vilket
även försvårar orienteringen i det.

D E L 1 – 9 . U P P LV E L S E N AV E T T L A N D S K A P

Vy över det kuperade och småskaliga landskapet i Sikfors. Foto: Elina Söderström

Kring Gråträsk upplevs ett tydligt landskapsrum. Bebyggelsen är vackert samlad kring sjön som omgärdas av den skogstäckta bergkullsterrängen. Foto: Elina Söderström
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Landmärken, utblickspunkter
Kända, invanda landmärken, utsiktsplatser och siktlinjer
värderas ofta väldigt högt bland ortsbefolkningen. Betydelsen av
t.ex. en fin utsikt kan anses som ovärderlig och allt för ofta inser
man dess värde först när den omtyckta utsikten eller landmärket
t.ex. en byggnad eller ett speciellt, gammalt träd är borta.
I Piteå finns ett flertal olika utblicks - och utsikts- punkter som
ligger relativt jämt fördelat över hela kommunen, dock med en
viss betoning inom kustlandet och skärgården.

Exempel på landmärken som samtidigt är kända som utsiktsplatser är t.ex. Degerberget som reser sig upp söder om Haraholmsfjärden och Kalahatten väster om Svensbyn m.fl.Ett urval
av kända landmärken och utblickar i Piteå har markerats på
analyskartan på sidan intill.
Att ett flertal av utblickspunkterna ligger inom kustlandet och
kring Gråträsk kan tyda på att dessa områden används flitigt i
rekreations syfte.

Vy över strandängarna i Alterälvdalen. Dalgångar och höjdryggar skapar naturliga riktningar i landskapet som vi kan orientera oss
efter.		
Foto: Elina Söderström

Från Norrdubbla, Piteås högsta berg är utblickarna långa och man ser över hela det vida skogslandskapet i kommunens inland.
		
Flygfoto: Piteå kommun, Miljö- och byggkontoret
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Vy över den samlade småskaliga bebyggelsen i Öjebyn och det öppna, flacka odlingslandskapet. Den gamla kyrkan fungerar ännu
idag som ett landmärke i landkapet . Flygfoto: Piteå kommun, Miljö- och byggkontoret
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10. LANDSKAPSKARAKTÄRER
Allmänt
Det här avsnittet sammanfattar hela landskapsanalysen. Utifrån
de kunskaper och intryck som inskaffats under analysarbetet,
har vi kommit fram till sex landskapskaraktärer i Piteå. Det finns
förstås en mängd olika mellan- och underkaraktärer men de
landskapskaraktärer som redovisas här har en någorlunda tydlig
utbredning i kommunen.

De olika landskapskaraktärerna ger en relativt heltäckande bild
av förutom landskapet i Piteå så även av hela samhället. Vissa
områden i kommunen är så starkt präglade av mänsklig påverkan att det har lämnat sina tydliga spår i landskapet. I en del av
landskap är dessa kulturella spåren så “inbakade” i landskapet att
de blir avgörande för karaktären.
I den följande presentationen över landskapskaraktärerna i Piteå
redovisas även de särskilda värden som respektive karaktär innehåller d v s
• kunskapsvärden (vetenskapliga - eller dokumentvärden som
ofta utgörs av enstaka element eller avgränsade områden/
miljöer som skyddade värdefulla byggnader, fornlämningar
eller bio- toper)
• upplevelsevärden (landskap som ger upphov till känslor av
igenkännande, nyfikenhet, beundran, hemkänsla, exotism
osv.)
• bruksvärden (hur områden används eller kan användas för
exempelvis jord - och skogsbruk, undervisning, turism etc.)

Presentation av landskapskaraktärerna i Piteå
1. Skogsbygden - Inlandets skogslandskap med inslag av
sjöar och myrar
Landskapet karaktäriseras av ett storskaligt, böljande skogslandskap med få landskapselement. Karaktären är om inte den
vanligaste, så iallafall bland de vanligaste förekommande landskapskaraktärerna i kommunen och återfinns i området ovanför
högsta kustlinjen i Markbygden.
Det finns tre stycken större samhällen i detta skogslandskap det
vill säga Storsund, Koler och Långträsk med samlad bebyggelse,

Generellt sett, så upplevs landskapet ovanför högsta kustlinjen
något kargare än nedanför HK. Den enhetliga landskapsbilden
med tät barrskog beror till stor del på att marken i området i
huvudsak består av en och samma jordart d v s morän som utgör
ett bra växtunderlag för framför allt tall.
Utblickarna är långa ovanpå höjdryggar men nere i sänkor och
dalar är utblickarna begränsade. Särskilt när man närmar sig
kommungränsen till Älvsbyn respektive Arvidsjaur då terrängen blir mer kuperat och kantigare, förstärks upplevelsen av en
vildmark ytterligare.
Skogen består som sagt i huvudsak av barrträd, främst tall.
Lövträd finns bara som inslag i skogsbryn, på myrar samt vid
insjöar och längs vattendrag. Fältskiktet består av risvegetation
och/eller renlava och mossa.
Särskilda värden:
• Kunskapsvärden: fornlämningar, värdefulla naturområden
med rovfågel, större rovdjur, våtmarker med intressant flora.
• Bruksvärden: skogsbruk, verksamheter, renskötsel, besöksnäring och rekreation; jakt, bärplockning, sportfiske, fritidshusboende, snöskoteråkning, ridning, vandring mm.
• Upplevelsevärden: stora orörda områden med vildmarkkänsla, tidlöshet, tysthet och lugnet.

Skogsbygden. Landskapet i kommunens inland karaktäriseras av en storskalig, böljande, barrskog bevuxen terräng med inslag av
sjöar och myrar.
								
Foto:
Elina Söderström

2. Kustnära skogslandskap
Karaktären kännetecknas av den flacka eller svagt böljande terrängen med det storskaliga skogslandskapet med låg komplexitet med inslag av odlingsmark och bebyggelse och milslånga
sandstränder.
Skogsmarken sträcker sig ända ut i strandlinjem vid kusten.
Stranden karaktäriseras av ett landskapsrum som på ena sidan
begränsas av skogen men som på andra sidan öppnar sig ut mot
havet och skärgården. Milslånga sandstränder hålls öppna av
havets vågor och av människans påverkan. Den täta skogvegetationen gör att utblickarna är relativt korta inne i skogen däremot
i det öppna landskapsrummet på stranden är utblickarna långa. I
landskapet finns också stora trafikstråk som exempelvis väg E4
och även Norrbotniabanan kommer att dras genom det kustnära
skogslandskapet.
Dominerande trädslaget är gran på de näringsrika och fuktiga
lägen och tall på de sandigare markerna. Inslag av lövträd och/
eller blandskog finns främst vid vattendrag och i anslutning till
bebyggelse samt i skogsbrynet. Fältskiktet består i granskogen
av blåbärsris och mossa och i tallskogen av renlava och lingon-

Kustnära skogslandskap. Tallskogen växer nästan ända ut i till strandlinjen. Den milslånga sandstranden förenas med havet och
bildar ett öppet och storskaligt landskapsrum med långa utblickar. Flygfoto: Piteå, Miljö- och Byggkontoret

33

2012 – UNDERLAG FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING

D E L 1 – 1 0 . L A N D S K A P S K A R A K TÄ R E R

Landskapets karaktär beskriver landskapets grunddrag, den
struktur och det innehåll som kännetecknar ett landskapsavsnitt
och som skiljer det från andra angränsande områden. Gränsen
mellan de olika karaktärsområden är inte skarp utan relativt
flytande men man ska komma ihåg att indelningen av landskapet
i dessa karaktärsområden är översiktlig och sedd från ett “fågelperspektiv”. Karaktären är inte heller bestående utan den kan
förändras med tiden, dock oftast långsamt. Ibland kan någonting
i intillliggande området förändras, vilket kan förändra karaktären
även i det andra karaktärsområdet.

service och verksamheter. Dessa samhällen utgör enheter med
högre komplexitet i landskapet. Området mellan och kring dessa
samhällen är rik på sjöar och myrar, vilket skapar en avvikande
landskapsbild med öppna, flacka landskapsrum med långa utblickar i det för övrigt slutna skogslandskapet.
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ris.
Särskilda värden
Kunskapsvärden: värdefulla naturområden.
Bruksvärden: skogsbruk, verksamheter, renskötsel, besöksnäring
och rekreation; jakt, bär- och svampplockning, sportfiske, snöskoteråkning, fritidshusboende mm.
Upplevelsevärden: tystnad och orördhet i de delarna som fortfarande är relativt orörda.

Särskilda värden:
• Kunskapsvärden: värdefulla gamla kulturmiljöer och - byggnader bl.a. Rosfors bruk och Sikfors kraftstation, samt
fornlämningar och kulturmiljöer i Gråträsk, fågel- djurliv
samt växtlighet som är anpassad till detta landskap.
• Bruksvärden: jordbruk, hästhållning, rekreation, besöksnäring, skogsbruk och verksamheter
• Upplevelsevärden: i form av vackra och historiska miljöer
med höga kulturvärden.
5.Skärgården
Skärgården i Piteå delas upp i den inre skärgården och den yt-

Odlingsbygden. Vy över det bördiga slättlandskapet i Svensbyn. Flygfoto: Piteå, Miljö - och Byggkontorets bildarkiv

Landskapskaraktären återfinns i Lillpitedalen, Piteälvdalen,
Alterälvdalen, Sjulsmark, kring Infjärden, i Öjebyn, Norrfjärden
och kring Rosvik.
Särskilda värden:
• Kunskapsvärden: värdefulla kulturmiljöer, intressant fågelliv och växtlighet som är anpassad till detta öppna landskap.
• Bruksvärden: jordbruk, växtodling, hästhållning, rekreation,
besöksnäring etc.
• Upplevelsevärden: öppet och välskött odlingsbygd, vacker
kulturmiljö, trivsamt
4. Mellanbygden
Denna landskapskaraktär kännetecknas av småskaligt, småbrutet, kuperat eller starkt böljande terräng med hög komplexitet.
Landskapkaraktären finner man i Rosfors och Sikfors samt vid
kommungränsen till Arvidsjaur kring Gråträsk och Pjäsker.
De välskötta små åkerfälten och de inhägnade betes- hagarna
varvas med åkerholmar, logar och skogsdungar. Enstaka herrgårdsbyggnader och andra kulturhistoriskt intressanta byggnationer ger sin prägel åt landskapet.
Bebyggelsen ligger ofta samlad i närheten av ett vattendrag som
ringlar i en dalgång genom området eller kring en sjö. I det kuperade, småskaliga landskapet är utblickarna korta i sänkor och
dalar men långa när man befinner sig på höjdryggar.
De öppna landskapsrummen omgärdas av skog och bergkullar.

Mellanbygden. Vy över det kuperade och småskaliga landskapet i Rosfors. Foto: Elina Söderström
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3. Odlingsbygden
Denna landskapskaraktär kännetecknas av ett flackt eller svagt
böljande landskap. Ett välskött odlingslandskap med hög komplexitet där bebyggelsen är i huvudsak placerad längs byavägen
och odlingsmarkerna ligger samlade. Denna landskapskaraktär
utgörs av en småskalig kulturmiljö där åkerfälten och beteshagar
varvas med åkerholmar och enstaka gårdar, ekonomibyggnader
och villor. Detta skapar ett gemytligt landskap där utblickarna
är korta på grund av den höga komplexiteten i landskapet. Inom
en del områden som t.ex. i Sjulsmark och Långnäs utgörs dock
åkerfälten av i norrbottniska mått relativt långssträckta, öppna
landskapsrum med långa utblickar. I horisonten ser man bergkullar och skog som omgärdar det öppna landskapsrummet.
Vegetationen utgörs främst av lövträd - och buskar samt prydnadsväxter. Fältskiktet består främst av jordbruksgrödor och
ängsblommor.

Växtligheten är förhållandevis frodigt och utgörs av barrskog
och blandskog. Inslag av lövträd är högst kring bebyggelse
och odlingsmarker. Fältskiktet utgörs av jordbruksgrödor och
ängsblommor i de uppodlade markerna och av risvegetation i
barr- och blandskogen.
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tre skärgården. Den inre delen av skärgården karaktäriseras av
närheten till fastlandet, kusten och älvmynningarna. Landskapet
upplevs inte lika storskaligt och öarna närmare fastlandet ligger
lite mer skyddade jämfört med den yttre delen av skärgården där
öarna är kraftigt påverkade av havet och vinden.
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Landhöjningen som är ca 1 cm varje år tillsammans med sedimentationen av älvmynningarna förändrar ständigt landskapsbilden i skärgården. Närmast kusten kantas stränderna redan
av breda vassbälten på grund av det näringsrika sedimentetet. I
framtiden kommer landhöjningen och sedimentatioenn förmodligen att påverka farlederna och fisket i skärgården.
Den norrbottniska skärgården kallas ofta för den “Låga kusten”
på grund av öarnas låga höjd. Det storskaliga landskapet med
den låga och vida horisontlinjen skapar en speciell känsla av
rymd.
Skärgårdsöarna ligger i huvusdak i nordväst-sydost- riktning,
vilket också är den dominerande riktningen i landskapet för
övrigt. Öarnas storlek i skärgården varierar. De största öarna
Vargön, Mellerstön, Jävreholmen, Jävre-Sandön och Baggen är
bevuxna med barrskog medan de mindre öarna, särskilt i den yttre skärgården t.ex. Stor-Räbben har en karg natur. På en del öar
finns stora hällmarkspartier som t.ex. på Kluntarna och en del är
rena klippöar, vilket är ovanligt i Norrbotten.

delarna av Piteå och kännetecknas av tät bebyggelse med hög
komplexitet och hårdgjorda, relativt plana ytor som omfattar
både byggnader, verksamheter, industri, trafikytor och parker.
torg m.fl.
Skalan i stadsrum är småskalig med hög komplexitet. Även
bostadsområden i Piteå är småskaliga med hög komplexitet och
består i huvudsak av villor samt några enstaka flerfamiljehus. De
flesta av flerfamiljehusen finns i centrala Piteå.
Verksamhets- och industriområden är däremot storskaliga, med
stora byggnader och ytor. Dock innehåller industriområden ofta
många olika element och kan t.o.m upplevas som något röriga.
Trafikytor ingår också som en del av tätortslandskapet. Gaturummen i centrum har en mindre skala och högre komplexitet
än vägarna utanför egentliga centrum som är storskaliga med låg
komplexitet.
Särskilda värden:
• Kunskapsvärden: värdefulla kulturmiljöer - och byggnader
• Bruksvärden: handel, verksamheter, besöksnäring,
evenemang/nöjen, industri, trafik, evenemang-/nöjesarrangemang, vistelseytor/parker, rekreation, socialt liv
• Upplevelsevärden: stadsliv, evenemang, höga kultur- och
miljövärden, trivsamt, samvaro, möten mellan människor
Skärgården. Det storskaliga landskapet med den låga och vida horisontlinjen skapar en speciell känsla av rymd och lugn.		
Flygfoto: Piteå kommun, Miljö - och Byggkontorets bildarkiv

Gamla pittoreska fiskelägen finns på flera av öarna, även på de
yttersta. Det finns dock inget åretrunt boende, utan man vistas
på öarna i huvudsak under sommarhalvåret. Dessa småskaliga,
charmiga miljöerna på de utsatta lägen ute i skärgården har en
väldigt speciell atmosfär som lockar många besökare.
Särskilda värden:
• Kunskapsvärden: värdefulla kulturmiljöer och - byggnader,
fågelliv och växtlighet som är anpassad till detta landskap.
• Bruksvärden: yrkesfiske, skogsbruk, renskötsel, besöksnäring, rekreation/friluftsliv (sportfiske, fritidsbåttrafik,
stugliv, paddling, långfärdsskridskoåkning, vinterfiske), förr
även jordbruk och boskapsskötsel samt säljakt.
• Upplevelsevärden: vacker och unik skärgårdsmiljö med
höga kultur- friluftsliv- och naturvärden. Ljuset, tystnaden,
orördheten, lugnet
6.Tätortslandskap
Denna landskapskaraktär återfinns i huvudsak i de centrala

Tätortslandskap. Vy över centala Piteå.
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Ett landskaps tålighet för förändringar beror på de värden som
det innehåller samt på tidssamband, historiska uttryck och kontinuitet i landskapet.
		
Om t.ex en naturmijö inte synligt präglas av mänsklig påverkan
betraktas ett sådant landskap som tidlöst. Exempel på tidlösa
landskap med stora symbol - och rekreativavärden är bl.a. hav,
fjäll och vissa kuststräckor. Sådana landskap har låg tålighet för
förändringar.

Även föremålets färg gentemot sitt bakgrund påverkar hur man
upplever det nya landskapselementet i ett landskapsrum. Om
objektet dessutom har rörliga delar, kommer även detta ha betydelse, eftersom rörelse drar till sig blickarna.
Det är ofta svårt att avgöra höjden på ett föremål på långt
avstånd. I ett storskaligt landskap med låg komplexitet och få
skalrelaterade objekt kan det därför vara lättare att placera höga
föremål, eftersom höjden inte upplevs lika påtagligt som i ett
småskaligt landskap, och på nära håll.

Ett landskap där de historiska uttrycken och regionala karaktärsdragen framgår tydligt bedöms också som känsligt för förändringar. Exempel på sådana landskap är t.ex. gamla odlingslandskap
eller bruksmiljöer.
Landskap som har en relativt hög tålighet för förändringar är
exempelvis miljöer med tydlig kontinuitet med byggnationer,
verksamheter och vägar etc. från olika tider som gör att det går
att följa utvecklingen i landskapet från förr till idag. På samma
sätt är landskap som är starkt präglade av efterkrigets expansion
och teknikutveckling och därmed genomgått kraftiga förändringar som exempelvis industrimiljöer, hamnområden men även
moderna odlingslandskap kan ha en hög tålighet för förändringar
(källa: Boverkets handbok “Planering och prövning av vindkraftsanläggningar”)

Mellanbygden och Odlingsbygden utgör visuellt känsliga landskap med höga kunskaps -, upplevelse-, och bruksvärden. Bilden visar
det kuperade och småskaliga kulturlandskapet i Rosfors. Foto: Elina Söderström

Landskapets visuella tålighet avgörs av karaktären av landskapet och på vilken förändring som avses. Med begreppet visuell
tålighet menas att olika landskap tål olika mycket nya inslag.
Låg visuell tålighet innebär att det finns stor risk för att ett
områdes visuella karaktär kan gå förlorad redan med en mindre
förändring eller ett mindre ingrepp. Hög tålighet innebär att en
sådan förändring inte nämnvärt påverkar det aktuella landskapets visuella karaktär.
Möjligheten att uppleva ett landskap påverkas av olika siktbegränsande element som kullar, vegetation, bebyggelse mm.
I ett storskaligt, öppet landskap med låg komplexitet syns nya
inslag tydligt. Samtidigt finns det få element i landskapet, vilket
gör att det nya föremålet inte konkurrerar med så många andra
landskapselement som t.ex. i en miljö med många element där
bl.a. ett nytt och högt föremål riskerar att bli alltför dominant i
närheten av objekt av mer normal skala t.ex. en kyrka, vegetation eller byggnad.
Å andra sidan beroende på det nya landskapselementets storlek
och karaktär kan det ibland i ett landskap med hög komplexitet
framstå också som mindre dominant.

Från Kalahatten har man en utsikt över stora delar av Markbygden. I horisonten kan man skymta vindkraftverken på Dragaliden.
Foto: Elina Söderström
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11. LANDSKAPSKARAKTÄRERNAS
KÄNSLIGHET OCH DEN VISUELLA
TÅLIGHETEN
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Värdering av de olika landskaps- karaktärernas
tålighet
1. Skogsbygden -Inlandets skogslandskap med inslag av
sjöar och myrar
Landskapets tålighet för förändringar
I Skogsbygden finns fortfarande några naturmiljöer där man kan
uppleva tidlöshet på grund av att de inte synligt präglas av mänsklig påverkan. Se kartan över stora orörda områden och avstånd
till väg på s.20
I större obrutna orörda områden accentueras framför allt
områdets upplevelsevärden men även kunskapsvärden. För
besöksnäringen har större orörda naturmiljöer en stor beytdelse.
Upplevelsen av orördhet förstörs lätt genom mänsklig påverkan
varför orörda naturmiljöer är känsliga för förändringar.
Samtidigt utgörs största delen av Skogsbygden av ett landskap
med få motstående intressen. Befolkningen har i huvudsak koncentrarats till några få samhällen och det aktiva skogsbruket har
redan länge präglat området, vilket gör landskapet mer tålig för
förändringar.
Visuell tålighet
Detta böljande storskaliga landskap har relativt hög visuell
tålighet men samtidigt blir nya större föremål också väldigt
synliga och går inte att gömma så lätt. Å andra sidan uppstår det
inga oväntade perspektiv på grund av den relativt långa siktlinjen till skillnad från ett backigt landskap med korta utblickar.
Genom en genomtänkt placering av nya föremål kan den böljande terrängen samtidigt skapa möjligheter. De korta utblickarna när besökaren finner sig exempelvis i en dalgång eller
svacka i landskapet gör att besökaren som söker lugn och ro kan
stundvis “glömma bort” de mänskliga objekten.
2. Kustnära skogslandskap
Landskapets tålighet för förändringar
Det kustnära skogslandskapet är till hög grad präglat av mänsklig påverkan som exempelvs infrasturkturstråk, skogsbruk och
bebyggelseområden.

Kustnära skogslandskapets tålighet för förändringar och den
visuella tåligheten anses vara relativt hög framför allt inom områden som är starkt påverkade av mänsklig påverkan. Strandområdet däremot anses utgöra ett känsligt område både med tanke
på dess upplevelsevärden och den visuella tåligheten.
3. Odlingsbygden
Landskapets tålighet för förändringar
Odlingsbygdens höga värden, dess småskalighet och hög komplexitet gör detta landskap känsligt för förändringar, särskilt om
förändringen sker plötsligt och i stor skala. Odlingsbygden har
alltid varit ett levande landskap samtidigt som förändringen har
skett förhållandevis sakta och i liten skala.
Visuell tålighet
De öppna odlingsfälten erbjuder stundvis långa utblickar men
den höga komplexiteten och småskaligheten som dominerar i
Odlingsbygden gör samtidigt att siktlinjen ofta bryts av. Med
tanke på detta och de höga kulturmiljö- och upplevelsevärden
bedöms landskapets visuella tålighet som låg.
4. Mellanbygden
Landskapets tålighet för förändringar
Den gamla kulturmiljön med dess höga värden är liksom Odlingsbygden känslig för förändringar.
Vy över Stor-Räbben med det småskaliga fiskarläget i det storskaliga skärgårdslandskapet. Skärgården har låg visuell tålighet samt
låg tålighet för förändringar. Foto: Elina Söderström

Visuell tålighet
Det här kuperade landskap har en relativt låg visuell tålighet på
grund av terrängens form och den höga mängden landskapselement som skär av siktlinjen.
5.Skärgården
Landskapets tålighet för förändringar
Skärgården med dess höga upplevelse - och naturvärden har en
låg tålighet mot förändringar. Risken att den tidlösa naturmiljön
och de känsliga kulturmiljöerna påverkas om skärgården exploateras är stor.
Visuell tålighet
Nya föremål syns tydligt i detta storskaliga, öppna landskapsrummet. Den långa, fria horisontlinjen erbjuder upplevelser
som är oersättliga. Den visuella tåligheten är låg, eftersom horisontlinjen lätt bryts av i det låglänta och öppna landskapet.

Visuell tålighet
Den flacka eller svagt böljande terrängen med den täta skogvegetationen gör att utblickarna är relativt korta, vilket gör att
olika objekt inte syns så väl, förutom i områden som är öppna
som exempelvis hyggesområden, vägkorridorer eller i det öppna
landskaps- rummet på stranden där utblickarna däremot alltid är
långa ut mot havet och skärgården.
Det kustnära skogslandskapet är på många ställen starkt präglat av mänsklig påverkan och har därmed relativt hög tålighet för förändringar
Foto: Elina Söderström
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Områden med verksamheter är minst känsliga för förändringar
eftersom verksamhets- och industriområden präglas av just
förändring och utveckling.
Visuell tålighet 					
Den höga komplexiteten och småskaligheten gör att nya objekt
kan enkelt placeras så att man knappt lägger märke till dem. Å
andra sidan kan den höga komplexiteten göra att ytterligare nya
objekt i ett tätbebyggt område skapar en känsla av kaos.

Munksund. Tätortslandskap - verksamhetsområden och industriområden förändras ständigt och har därmed hög tålighet för förändringar under förutsättning att placering av de nya föremålen är väl genomtänkt. Foto: Elina Söderström

Vy över naturreservatet Roka viltvatten med vindkraftverken på Dragaliden i bakgrunden. I detta skogslandskap blir påverkan väldigt
tydlig, eftersom det är väldigt öppet och avståndet till föremålen är kort i det öppna landskapsrummet som sjön utgör. Foto: Elina
Söderström
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6. Tätortslandskap
Landskapets tålighet för förändringar
Tätorten är en miljö med mycket liv och rörelse och som är
starkt präglat av mänsklig påverkan, vilket också gör den tålig
för förändringar. Samtidigt innehåller den också värdefulla kulturmiljöer som är känsliga med låg tålighet för förändringar.
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DEL 2

DEL 2

Vy ut mot yttre skärgården från Bondöns udde. Foto: Elina Söderström
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12. VISUELL TÅLIGHET MED AVSEENDE PÅ VINDKRAFT
							
Inledning
Intresset för att bygga ut vindkraft har ökat under de senaste
åren beroende på internationella och nationella politiska mål
avseende omställning av energiproduktionen från användning av
fossila bränslen till förnybara energikällor.
Enligt det nationella planeringsmålet för en årlig produktion av
el som Sveriges Riksdag beslutat om skall vindkraften stå för 30
TWh av den totala årliga elproduktionen till år 2020 i Sverige.
Enligt Boverket innebär detta att kommunerna ska reservera
mark- och vattenområden motsvarande de ytor som behövs för
att de tillsammans ska kunna nå det uppsatta målet vad gäller
produktion av el från vindkraft.
De planer som idag finns för vindkraftetableringar i Piteå gör att
kommunen redan idag uppfyller sin del de uppsatta målen med
god marginal.
Frågan handlar nu mer om vad landskapet tål. Hur används
landskapet idag och av vem? Var och hur och kanske t o m
vilken typ av vindkraftverk kan placeras i landskapet utan att för
mycket av upplevelse - och andra, ekologiska, estetiska, sociala
och kulturella värden går förlorade? Hur ska vi se på landskapet
som en gemensam resurs i ett hållbart långsiktigt perspektiv?

Bakgrundsfakta om vindkraft
Nationella planeringsmål
Det första nationella planeringsmålet för vindkraft antogs av
riksdagen i juni 2002. Enligt planeringsmålet skulle det skapas
förutsättningar för en årlig produktion på 10 TWh el från vindkraft år 2015.
Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen att göra en
översyn av det första planeringsmålet och presenterade i december 2007 ett nytt nationellt planeringsmål för vindkraft till
år 2020. Detta presenteras i rapporten ”Nytt planeringsmål för
vindkraften år 2020”.
Ett planeringsmål för vindkraft är ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från
vindkraft på ett visst antal TWh. Det ger signaler om hur mycket
vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen i
kommunerna.’
Energimyndigheten föreslår att av planeringsmålet för vindkraft
på 30 TWh, ska 20 TWh vindkraft vara lokaliserat på land och
10 TWh lokaliserat till havs (i vattenområden). Det nuvarande
planeringsmålet är på 10 TWh år 2015. Idag producerar vindkraften i Sverige cirka 1,4 TWh el. Det innebär att antalet
vindkraftverk behöver öka från knappt 900 till 3 000 - 6 000
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stycken beroende på effekt. Potentialen för vindkraft i Sverige
överstiger dock det föreslagna planeringsmålet. (Källa: Energimyndigheten)

Begreppsförklaringar
Effektenheter
Effekt är energi per tidsenhet
Effekt anges i watt (W)
1kW (kilowatt)=1000W
1MW (megawatt)=1000kW
1GW (gigawatt)=1 000 000kW
1TW (terrawatt)=1 000 000 000 kW

Historisk tillbakablick
Vindkraften är en förnybar och miljövänlig energikälla som
människan har utnyttjat under en väldigt lång tid. Redan för tre
tusen år sedan fanns det väderkvarnar i Kina och Japan. I Europa
var väderkvarnarna viktiga energikällor ända fram till slutet av
1800-talet. Väderkvarnarna användes bland annat till att mala
säd, till vattenpumpning för att torrlägga mark för jordbruk, för
att driva sågverk och vid papperstillverkning.

Energienheter
Energi är effekt per tidsenhet
1Wh = 1W under en timme, wattimme
1kWh = 1 kW under en timme, kilowattimme
1MWh = (megawattimme) = 1000kWh
1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh
1 TWh (terrawattimme) = 1 000 000 000 kwh

Tekniken idag och i framtiden			
Idag har vindkraften blivit en aktuell energikälla i hela världen.
Det ekologiska tänkandet har påskyndat planeringen av vindkraftverk. Man har försökt skapa tekniskt fungerande optimala
lösningar för utnyttjandet av vindenergin. Det största problemet
har varit att åstadkomma konstruktioner som tål belastning av
höga vindhastigheter och häftiga vindbyar samt åtminstone i
arktiska hav, isens påverkan.

Exempel på olika typer av vindkraftverk
• Konventionellt vindkraftverk
• Windside wind turbin, vindrotor
• Energytower
• Vertikalaxlad vindkraftverk
• Fler? Tekniken går ständigt framåt…

Vindkraftverk utnyttjar luftens rörelseenergi som upp står när
luften ständigt sätts i rörelse av de temperatur- och tryckskillnader som skapas genom solinstrålningen mot jordklotet. En
modern vindturbin kan ta tillvara ungefär 50 procent av vindens
energiinnehåll. Vindkraften omvandlas till el genom att kraft förs
över från vindkraftverkens blad via en axel och en växellåda till
en generator. Elen som genereras kan sedan användas för eget
bruk eller levereras ut på nätet.

Ett konventionellt vindkraftverk
• behöver 3-4 sekundmeter för att gå igång
• måste stängas av när vinden kommer upp i 25 sekundmeter
• ett stort kraftverk producerar 1-3 MW, 6 MW (prototyp)
• små och medelstora kraftverk producerar 400-600 kW
• stora kraftverk har rotordiametrar på mellan 82 och 126
meter
• finns som landbaserad eller havsbaserad
• påverkar landskapsbilden, friluftslivet, naturmiljön, markanvändning, goda vindförhållanden sammanfaller ofta med
stora naturvärden
• störningar i form av mekaniskt ljud och aerodynamiskt ljud
• skuggor, reflektioner, hinderbelysning, isbildning
• ej så lämpligt inom tätbebyggt område

De konventionella vindkraftverken är normalt i gång och producerar el vid vindhastigheter mellan 4 och 25 meter per sekund.
Vid svagare och starkare vind stoppas verket. Den maximala effekten, den så kallade märkeffekten på verket, uppnås vanligtvis
vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund. Om vindhastigheten
är högre låter man bladen ”släppa förbi” en del av vinden för att
anpassa vindens kraft till maxeffekten på verkets generator.
Vindkraftverk kan vid optimala förutsättningar producera el
under mer än 98 procent av årets timmar. Därför är det en fördel
om vindkraftverk kan placeras där det blåser mycket. Det blåser
mer under vinterhalvåret, vilket gör att vindkraftverkens produktion följer elbehovet under året.

Windside vindrotor (turbin)
• rotorn tål höga vindhastigheter, ända upp till 60 m/sek
• rotorn startar och producerar elström även vid mycket låga
vindhastigheter
• rotorn snurrar oberoende av vindens riktning
• fungerar såväl i arktisk kyla som i tropiskt heta klimat
• dyra tornkonstruktioner behövs inte
• ljudlös och ofarlig för omgivningen
• estetiskt utseende, vacker
• mångsidiga tillämpningsmöjligheter, t.ex. som elkraftverk
eller pumpanläggning
• passar in i de mest olikartade miljöer, lämpar sig utmärkt
för använding vid statliga verk, för kommuner, industrier,
egnahemshus, villor, stugor etc.

De stora kraftverken anses vara bättre därför att de kommer
upp högre i luften, där det blåser mer och med en jämnare vind.
Ett större kraftverk producerar också mer el i förhållande till
markyta än ett mindre kraftverk med effekter på över 1 MW
(1000 kW) samtidigt som små och medelstora kraftverk producerar 400-600 kW.
Källa: Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se
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•

Windside-vindrotorn innebär ett helt nytt och annorlunda
tänkesätt vid planering och konstruktion av vindkraftverk.

http://www.windside.com/
Energytower
• ett öppet torn där öppningen riktas mot vinden
• när vinden blåser in startas en cirkelrörelse
• påminner om vad som händer inne i en tornado
• igång redan vid en och en halv sekundmeters vind
• klarar vindar upp till 50 sekundmeter
• all teknik finns i tornets fundament, vilket gör tornet stabilt
och underlättar service- och underhållsarbete
• tornet kan med fördel placeras i vindfriska dalgångar och
även nära bebyggelse
• skapar inga oljud och rörliga skuggor
• ska finnas i olika storlekar; 2,5 m, 15 m, 90 m och 120 m
(ett vanligt vindkraftverk ligger oftast på 150 m)
• 50 procent högre effektuttag än konventionella vindkraftverk (ett torn på 15 meter ska kunna försörja en mindre gård
med energi)
• energiöverskottet vid starka vindar omvandlas till varmvatten och kan därigenom lagra energi eller överföra den till
fjärrvärmenätet
www.energytower.se
Vertikalaxlad vindkraftverk
• en ny vindkraftsteknik som baseras på en vertikalaxlad
turbin med en kabellindad direktdriven generator.
• turbinen behöver varken vridbara blad eller girningsmekanism och den direktdrivna generatorn eliminerar behovet
av växellåda
• robust och enkel konstruktion med färre rörliga och känsliga subsystem jämfört med traditionella horisontalaxlade
vindkraftverk
• ger högre tillgänglighet och driftssäkerhet, lägre underhållskostnader och tystare gång
• turbinen tar upp vindenergi oavsett vindriktning
• absorberar även energi från turbulenta vindar
• ska sättas upp i Falkenberg
www.eon.se
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En principskiss på ett konventionellt vindkraftverk.

Energytower

Windside vindrotor (turbin). Exempel på användingsområden för alternativa vindkraftverk inom tätortslandskap. Källa: www.windside.com

Ett traditionellt vindkraftverk . Här ett av de 149 m höga verken
på Dragaliden Foto: Elina Söderström
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Vertikalaxlad vindkraftverk
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Nuvarande och planerade vindkraftverk i regionen Vindförutsä
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Det har blivit lättare att bygga vindkraftverk. Från och med den
1 augusti 2009 försvann kraven på detaljplan och bygglov om ett
vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Det ska dock
fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i
områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse
eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den obrutna kusten.
På kartan riksintressen redovisas områden som bedöms som
riksintressanta för vindkraft. I Piteå ligger vindhastigheten i
huvudsak mellan 6 - 7,5 m/s. De högssta vindhastigheterna på 8
m/s finns långt ute i havet men även på fastlandet finns det lägen
där det blåser ca 7,5 m/s. Se även Länsstyrelsens karta över
Utredningsområden för riksintresse vindkraft i Norrbottens län.
Nedan följer en lista över befintliga och planerade vindkraftverk
i Piteå med omnejd. Uppgifterna är hämtade från Länsstyrelsen i
Norrbotten.
Befintliga och planerade vindkraftverk i Piteå
• Längs vägen till Bondön finns de två äldsta vindkraftverken
från 1998 som står på Pitholmen. Dessa är relativt små med
total effekt på 1,32 MW.
• På Bondön finns 14 verk uppförda av totalt 18 verk som fått
tillståndet med totaleffekt på 376 MW.
• På Dragaliden i Markbygen finns 12 stycken 149 m höga
vindkraftverk av typen Enercon E-82 med totaleffekt på 24
MW.
• Kraftö Vind AB ansökt om att få sätta upp 30 verk i Blåsmark i Piteå med total effekt på 60 MW och med total höjd
på 150 m.
• I Markbygden planerar Markbygden Vind AB att etablera en
mycket stor vindkraftsanläggning inom ett ca 450 kvadratkilometer stort område i de västra delarna av Piteå kommun.
Bolagets planer innefattar totalt 500-1101 vindkraftverk
med totaleffekt på 2500-4000 MW och med en höjd på
maximalt 200 meter inom ett område väster om Piteå som är
cirka tio km brett och 50 km långt. Vindkraftverken kommer
att stå på ett avstånd på minst 400-700 meter från varandra.
Satsningen är kostnadsberäknad till 50-55 miljarder kronor
och kommer, fullt utbyggd, att producera nästan lika mycket
el som hela Luleälven. Utbyggnaden kommer, om regeringen tillstyrker, att pågå under minst tio år.
Markbygden Vind AB ägs till 75 procent av Svevind Holding
AB och till 25 procent av Enercon - en av världens fyra största
tillverkare av vindkraftverk. Enbart satsningen i Markbygden
kommer att täcka Sveriges nationella planeringsmål för vindkraft för år 2015 som har fastslagits av riksdagen.
Markbygden Vind Ab har redan fått klartecken från Länssty-
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relsen till sin ansökan om att sätta upp 8 stycken stora vindkraftverk på Storblåliden som pilotprojekt. Av dessa ska två stycken
vara av typ Enercon – 126, världens största vindsnurra. Syftet
är att samla erfarenhet inför den storskaliga utbyggnaden av
vindkraft i Markbygden.

Norrbottens län
Utredningsområden för riksintresse vindkraft

Befintliga och planerade vindkraftverk i grannkommuner
• På Rånekölen respektive på Brändön i Luleå har Vindkompaniet Möbylånga AB fått tillstånd att sätta upp ett 1 MW
vindkraftverk på vardera plats.
• I Axelvik i Kalix har Kalix vindkraft AB satt upp ett verk av
totalt tre stycken verk som fått tillstånd med total effekt på
7 MW.
• På Svartskataudden i Kalix har Göran Eriksson Maskintjänst AB två verk uppförda med total effekt på 1,7 MW.
• På Seskarö i Haparanda har Denitia AB fem stycken verk
uppförda med total effekt på 6,5 MW.
• Luleå Energi AB har ansökt om att sätta upp 4-7 verk på
Svartön i Luleå med total effekt på 24,99 MW och med total
höjd på 159 m.

Områden med årsmedelvind => 6,8 m/s med undantag av:
- Obrutet fjäll
- Nationalparker
- 1000 m buffring från bebyggelse
- Vattendjup större än 30 m
- Områden som faller enligt ovanstående och är mindre än 3 km2
- Riksintresse MB 4 kap 1,2 §§
- Officiella militära skjutfält

Teckenförklaring
Gräns för ekonomisk zon
Kommungräns

Årsmedelvind => 6,8 m/s
6,8
6,8- 7,0
7,0 - 7,5
7,5 - 8,0
8,0 - 8,3

Befintliga och planerade vindkraftverk längs den finska Bottenvikskusten
• Enligt Landskapsplanen för Norra Finland d v s Lapplands
läns havs – och kustområden, så finns följande fyra områden
markerade för vindkraftparker:
• Torneå – Röyttä (befintlig vindkraftpark i hamnområdet )
• Kemi – Ajos (befinrlig vindkraftpark i hamnområdet)
• Simo –Maakrunni
• Kemi - Simo –Pitkämatala
•
Förväntad totaleffekt 1200 -1300 MW, årsproduktion el ca 4,24,3 milj. MWh)

Kiruna
)
"

Pajala
)
"
Gällivare
)
"

I Norra-Österbotten finns och/eller planeras utbygg-nad av vindkraftparker med total effekt motsvarande 3500 MW i
• Kuivaniemi
• Ii
• utanför Uleåborg på ön Hailuoto,
• Oulunsalo
• Lumijoki
• Siikajoki
• Tauvo
• Raahe och
• Kalajoki

Jokkmokk
)
"

Övertorneå
)
"
Överkalix
)
"

Arjeplog
)
"

Kalix
)
"

Haparanda
)
"

Boden
)
"
Älvsbyn
)
"

Luleå
)
"

Arvidsjaur
)
"

Enligt det Finska Vindatlas är vindhastigheterna som högst
under vinterhalvåret och som lägst under sommarhalvåret. Vid
kusten uppvisar vindhastigheten stora skillnader mellan havsoch landområden nära markytan, men skillnaderna minskar med
ökande höjd.

Underlagskartor:
LM GSD Nordenbasen vektor 1 : 2 000 000
LM GSD Oversiktskarta vektor 1 : 250 000
1:2 369 648
0

På de stora vindhastighetsskillnaderna nära gränsskiktet vid
kusten inverkar förändringen i terrängens skrovlighet (liten z0 på

25

50

100 kilometer

"Copyright Lantmäteriet 2007 Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188 BD"
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)
"
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havet, i inlandet stor z0 för skog). Skärgården, enstaka öar och
uddar och växlingen mellan dem ökar terrängens inhomogenitet
och ökar skrovligheten. Skogbeväxta öar skapar också hinder
för luftströmmarna. I allmänhet förändras luftens stabilitet även
i de lägre luftskikten när man förflyttar sig från hav till land
eller tvärtom. Vindförhållandena och luftströmmarna i Finlands
skärgård och kustområden är också särskilt utmanande och svåra
att modellera. Att med modeller beskriva vindförhållandena, för
t.ex. Finska vikens södra kust samt Tysklands och Nederländernas kustområden, är betydligt lättare.

Illustrationen visar en sammanställning över befintliga och planerade vindkraftparker kring Bottenviken. Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten och
Laplands läns förbund. Illustration: Elina Söderström

Källa: Laplands läns förbund och tidningen Pohjolan Sanomat
Översättning:
Elina Söderström
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Planerade och befintliga vindkraftverk i Norra- Österbotten
Källa: Norra- Österbottens förbund, landskapsplanen 2008.
Översättning: Elina Söderström
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Allmänt taget är vindförhållandena ur vindenergisynpunkt
betydligt bättre på öppet hav än på inlandsområden nära kusten,
särskilt när man betraktar vindförhållandena nära havs- eller
markytan; medelvindhastigheten är större och turbulensen
mindre. Å andra sidan förbättrar topografins ökande höjd vindförhållandena i inlandet; t.ex. 40 km från kustlinjen kan man
med nuvarande vindkraftverkshöjder (navhöjd 100 m) komma
till lika bra vindförhållanden som där nu fungerande mindre och
lägre verk är placerade. (ur Finlands vindatlas, www.vindatlas.fi)
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Besöksnäring kontra vindkraft		

D E L 2 – 1 2 . V I S U E L L TÅ L I G H E T M E D A V S E E N D E PÅ V I N D K R A F T

För att skapa oss en bättre bild på vad folk engagerade inom
besöksnäringen anser om vindkraften, skickades några enkätfrågor till personer som aktivt arbetar med turismfrågor. De inkomna svaren finns i sin helhet att läsa i en bilaga Besöksnäring.
Det som framgår av svaren var att det finns en stark tro på
en ljus framtid inom besöksnäringen i kommunen. Efterfrågan
på genuina natur- och kulturupplevelser i världen ökar alltmer
men samtidigt finns bara ett fåtal länder i Europa som fortfarande kan erbjuda vildmarksupplevelser. Norra Sverige är ett av
dem.
För att kunna utveckla upplevelseturism i kommunen krävs
det, enligt verksamma inom besöksnäringen, att man lämnar
kvar områden där man kan erbjuda lugn och ro, vacker utsikt,
tystnad och orörd natur alltså det som turisterna är villiga att
betala för.
Det finns redan långtgångna planer och omfattande ekonomiska
satsningar på att utveckla skärgårdsturismen t.ex. sälsafari,
måvälupplevelser, kajakvägar etc. som skulle förstöras av vindkraftetableringar.
Man anser därför att det vore önskvärt att kommunen skulle föra
en kontinuerlig dialog med verksamma turismentreprenörer.
Det önskas information om vad kommunen och vindkraftetablerare har för planer, var man tänker placera vindkraftsparker och
varför. Vidare, så vill man veta om det finns andra alternativ,
och vilka det skulle kunna vara. Ett önskemål är att kommunen
skulle ta reda på vilka fördelar det skulle kunna innebära för
Piteå kommun om man utvecklade besöksindustrin vidare. Man
anser att besöksnäringens utvecklingsmöjligheter i kommunen
kan till och med spolieras av vindkraftetableringar inom vissa
områden.
							
Det finns en oro för storskalig vindkraftsutbyggnad, så som
den presenterats och planerats fram mellan exploateringsbolag
och kommunledningen i Piteå. Man fruktar att det kommer att
innebära en industrialisering av all natur inom området så långt
området är synligt.
På grund av detta kräver man att:
•
•
•

känsliga områden,
orörd unik natur och
områden intressanta för turism lämnas utom synhåll för
vindkraftverken. För de högsta tornen skulle detta innebära
ett avstånd på 4 – 5 mil.

Man ställer sig undrande inför planerna för storskaliga vindkraftetableringar ute i skärgården, man förstår inte hur man kan
skövla dessa områden med miljön som argument. Som exempel
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världen, vilket i sin tur skulle leda till att de skärgårdsmiljöer
som förblir fria från vindkraft skulle få ökad turistisk dragningskraft.

tar man Bondön där man på ett konkret sätt kan bevisa kraftig
landskapsbildsförändring och en total skövling av marken där
urskogar med sällsynta arter i egenartade biotoper har jämnats
med marken i samband med vindkraftetableringar och man tror
att det skulle ta minst 100 år för naturen att återhämta sig även
om man skruvade ner tornen.

Småskalig vindkraft skulle enligt de tillfrågade kunna kombineras med turistiska satsningar. Man ser egentligen inget positivt med storskalig vindkraft, utan ser det som övergrepp mot
näraliggande känslig natur, närboende och de värden som man
inom besöksnäringen försöker sälja i Södra Sverige och Europa.

Havsörnen lyfts fram som en turistisk resurs som kan hotas av
stora vindkraftparker. Vidare anses det att det inte går att sälja in
upplevelser av lugn och ro, vildmark och tystnad i en miljö med
stora industrietableringar.

Vad gäller sysselsättningseffekten som vindkraftparker ger, så
tror man att sysselsättningseffekten för besöksnäringen i Piteå
skulle ske i huvudsak under uppbyggnadstiden, då företag som
bygger och anlägger är i behov av olika tjänster som boende-,
restaurang- och övrig service. Detta tros dock endast ge en temporär sysselsättningseffekt i områden som ligger i nära anslutning till vinkraftparken. Man drar paralleller med vattenkraftsutbyggnaden som bara gav en temporär effekt för besöksnäringen.

Man är också orolig för att en eventuell havsbaserad vindkraft
skulle förstöra de sedan urminnes tider välkända lekgrund för
strömming, löja och sik, samtidigt som det skulle avskräcka de
naturintresserade turisterna från Centraleuropa som söker omväxling till de industrilandskap de lever i.
Badturismen anses kan ha nått sin kulmen inom Piteåområdet
och konkurrensen mellan olika konferensanläggningar i världen
är hård.
Skärgården däremot, speciellt de yttre skären och öarna
värderas högt som något unikt och exotiskt med stora möjligheter som skulle kunna locka fler besökare till Piteå, dock under
förutsättning att skärgården inte förstörs av vindkraftetableringar.
Naturturismen tros öka i framtiden. Den här typen av turism
som sker i små grupper bygger inte på volym utan på kvalité.
Skogslandet i Piteå har hittills mest setts som en resurs för skogsindustrin. Men i södra Sverige har skogslandet redan fått ett
påtagligt turistiskt intresse från nordvästra Europa av människor
som söker stillhet och ro som kontrast mot allt större städer och
bullriga industrilandskap.
Exploatering med storskalig vindkraft i skogslandet i Piteå kommer eventuellt att begränsa möjligheter till försök att utveckla
turism i skogsbygden.
Aktivitetsturism med utbildade naturguider bygger på vildmarkskänsla som kan hotas av vindkraftetableringar. Även
områden i nära anslutning till värdefulla naturområden bör enligt
svaren skyddas med tanke på upplevelser som gästen förväntas
att få under färden till besöksmålet.
Man anser att det finns en övertro på sk. Technical visits och att
de fungerar mest som PR för det företaget som ligger bakom
etableringen. Eventuellt kan man kombinera besök på vindkraftparker med andra natur- och kulturupplevelser.
Vindkraftparker är inget unikt eftersom stora vindkraftparker
finns redan på flera ställen i Europa. Istället upplever man att
det snart kommer att bli brist på vindkraftfria naturområden i
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Slutsatser
•

Sammanfattningsvis kan konstateras att vindkraftetableringar pågår runt hela Bottenviken. Den största
koncentrationen vindkkraftverk planeras i Piteå.

•

Fast vindförhållanden är oftast bäst ute i havet, skapar
skärgårdens öar hinder för luftströmmarna, vilket
skapar instabila vindar. I inlandet kan man ofta uppnå
lika bra vindförhållanden som ute i havs, särskilt på
högre höjd.

•

De konventionella och storskaliga vindkraftverken
lämpar sig dåligt i känsliga miljöer och landskap men
tekniken utvecklas och idag finns det redan alternativa
vindkraftverk t.ex. vindrotor (turbin) som inte utgör
lika stor påverkan på närmiljön och landskapet och
lämpar sig även inom tätorter, bostadsområden etc.

•

Besöksnäringen i Piteå är inte emot vindkraften i sig
utan vill skona värdefulla områden från den här typen
av storskalig exploatering.

•

Skärgården med sina unika miljöer och höga värden
anses vara det viktigaste landskapet för besöksnäringens utveckling i Piteå. Med tanke på de
starka intressena och skärgårdens känslighet samt de
något opålitliga vindförhållanden bör man undvara
skärgården i sin helhet från storskaliga vindkraftetableringar.
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13. RIKTLINJER FÖR
VINDKRAFT
Syfte
Syftet med detta kapitel är att utifrån den kunskap som skaffats
under landskapsanalysarbetet ange riktlinjer för vindkraftetableringar i Piteå. Hänsynslös exploatering kan hastigt förändra och
förstöra ett landskap men med hjälp av genomtänkta riktlinjer
kan påverkan minskas och landskap skonas.

I den föreliggande landskapsanalysen har landskapet i Piteå
beskrivits och analyserats. Analysarbetet resulterade sedan i en
indelning av landskapet i sex olika huvudkaraktärer som ansågs
ha en någorlunda tydlig utbredning i kommunen.
De sex landskapskaraktärerna har olika hög tålighet för förändringar både vad gäller landskapets innehåll, värden och den
visuella tåligheten. De föreslagna riktlinjerna är baserade på
den kunskapen och intryck om landskap och miljöer i Piteå som
inskaffats under analysarbetet.
Landskapet i Piteå har ofta betraktats som något som ska exploateras. Detta kan förklaras med den långa traditionen som
skogsbruk och sågverksindustri har i kommunen. Men i den
europeiska landskapskonventionen lyfter man fram ett annat

Riktlinjer för de olika landskapskaraktärerna

Ett landskap betyder olika för olika människor beroende på
betraktarens bakgrund och värderingar.
Det viktiga är dock att landskap är vårt gemensamt ansvar och
ska förvaltas därefter så att även de kommande generationerna
har tillgång till de upplevelser som det erbjuder.

Skogsbygden
Skogsbygden har generellt sett en hög tålighet för vindkraft på
grund dess storskalighet och låg komplexitet. Det finns dock
betydande naturvärden, rekreationsintressen samt bruksvärden
att ta hänsyn till.

Graden av påverkan på ett vindkraftverk beror alltid på typen
av verk och deras antal samt hur anläggningen utformas och
lokaliseras. Det ligger alltid på exploatörens ansvar att undersöka och redovisa påverkan av den planerade anläggningen och
minimera dess negativa påverkan.

Vindkraftens påverkan på landskapet
Den kraftiga utbyggnad av vindkraften som pågår i kommunen
kommer att medföra stora förändringar i landskapet. Vindkraftsparker skapar en helt ny typ av landskap. Även enstaka konventionella vindkraftverk utgör alltid tydliga objekt i landskapet.
Vindkraftverkens höjd och rörliga delar drar omedvetet blicken
till sig. De medför också ljud och skuggor som kan störa. Ljus
från hindermarkeringar för luftfarten kan också innebära störningar. De konventionella vindkraftverkens storlek och synbarhet
gör att påverkan på landskapet sträcker sig längre än bara den
plats där vindkraftverken ska placeras och påverkar därmed även
intill liggande landskap.

•

Vindkraftverken ska placeras i grupper som utgörs av
likartade och lika stora verk inom grupperna.

•

Platser som utgör viktiga häckningsplatser för stora
rovfåglar som kungsörnar ska så långt som möjligt undvikas
och lämnas utanför vindkraftparken. Buffertzonerna kring
vindkraftverken ska vara tillräckligt stora för att rovfåglarna
ska kunna fortsätta att existera i området.

•

Luftledningar ska undvikas. Istället ska kablar grävas ner
i marken för att de inte ska utgöra hinder och barriärer för
fåglar.
Vid vägdragningar och placering av vindkraftverk är det

•

En obruten horisontlinje utan vindkraftverk ger en helt annan upplevelse av skärgården.Fotomontage: Elina Söderström

viktigt att skogslandskapet ej fragmenteras genom alltför
tät vägnät för att inte försvåra livsvillkoren och för att inte
skapa hinder för spridning av olika växt- och djurarter samt
för att inte ytterligare försvåra utövande av renskötsel i
landskapet.
Kustnära skogslandskap
Skogslandskapet inom kustområdet har generellt sett en hög
tålighet för vindkraft med tanke på landskapets storskalighet
och låg komplexitet. Dessutom är landskapet redan präglat av
mänsklig påverkan som lämnat sina spår i landskapet. Särskilt
lämpliga lägen för vindkraftverk i detta landskap är områden i
anslutning till infrastrukturstråk.
För övrigt gäller samma riktlinjer som för Skogsbygden.
Odlingsbygden och Mellanbygden.

I skärgårdens storskaliga landskap med få landkskapselement skapar vindkraftverken en visuell barriär som bryter av
horisontlinjen. Foto: Gudrun Åström
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Landskapets tålighet för förändringar

synsätt, nämligen att landskap är en gemensam tillgång och ett
gemensamt ansvar där många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska möts och
där mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.
Därtill kan tilläggas upplevelsevärden som blir alltmer viktiga
för både den enskilda människan och för olika aktörer framför
allt inom besöks – och evenemangsnäringar.

LANDSKAPSANALYS PITEÅ KOMMUN

Odlingsbygden och Mellanbygden
De gamla kulturmiljöerna i Odlingsbygden och Mellanbygden
utgör landskap som är känsliga för vindkraftverk både vad avser
värden i landskapet och den visuella påverkan.

DEL 2 – 13. RIKTLINJER FÖR VINDKRAFT VINDKRAFT

Det småskaliga historiska kulturlandskapet kan skadas av
moderna och storskaliga byggnationer som vindkraftverk som i
sådana här miljöer riskerar att konkurrera ut kulturlandskapets
egna landmärken och karaktärselement. Relationen i landskapet
ändras om stora verk placeras i visuell närhet till byggnader som
uppförts för att dominera landskapet, t.ex. kyrkor.
Däremot kan moderna lantbruk inrymma enstaka vindkraftverk
av mindre skala eller av alternativ typ av vindkraftverk som
exempelvis Energytower. Detta ska dock övervägas från fall till
fall.
•

Vindkraftverk av den konventionella typen får ej placeras i
dessa småskaliga, historiska karaktärslandskap eller i intill
liggande områden om verken riskerar att påverka karaktären
i det aktuella landskapet negativt.

•

Vindkraftverk får ei placeras i närhet till byggnader som
uppförts för att dominera landskapet, exempelvis Öjebyns
kyrka eller Hortlax kyrka och inte heller i närheten till andra
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

För kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader gäller
samma riktlinjer som redovisades under Odlingsbygd och Mellanbygd. Det vill säga
•

Förslag på kategorier
Avslutningsvis sammanfattas landskapet i Piteå i tre
grupper utifrån landskapskaraktärernas tålighet.

Vindkraftverk får ei placeras i närhet till byggnader som uppförts för att dominera landskapet, och inte heller i närheten
till andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

1. Landskap och miljöer som är olämpliga förvindkraft

Den konventionella typen av vindkraftverk lämpar sig dåligt
inom bostadsområden eller i stadscentrum. Emellertid kan alternativa mindre vindkraftverk användas även inom dessa miljöer,
exempelvis vinturbin eller dylikt som utgör liten påverkan på
miljön.

2. Landskap och miljöer där lämpligheten beror
på anläggningens exakta placering, typ av
verk och utformning

Däremot kan man med fördel placera konventionella och även
andra typer av vindkraftverk t.ex. Energytower inom industri -,
verksamhets-, och i trafikmiljöer på grund av att dessa miljöer
redan är tydligt präglade av mänsklig påverkan och innehåller
element från olika tider varav en stor del moderna.

3. Landskap och miljöer som anses lämpliga för
vindkraft med vissa restriktioner

Skärgården
Baserad på de kunskaper som inhämtats under analysarbetet om
Skärgården höga kultur- och naturvärden, rekreativa - samt turistiska intressen och med tanke på landskapets låga tålighet och
visuella känslighet föreslås att Skärgården i sin helhet undvaras
från exploatering i form av konventionell, storskalig vindkraftexploatering.
Definitionen för riksintresset lyder “Kustområdet och skärgården
i Piteå är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns
i området i sin helhet av riksintresse. Inom det området skall
turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts- livets,
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintresset
gäller land- och vattenområden från Bondöfjärden och norrut
och från väg E4 och österut över havet”.
•

Utbyggnad av vindkraft får ej ske inom Skärgårds området
som omfattar landskapet öster om väg E4.

Tätortslandskap
Denna landskapskaraktär omfattar en stor variation av miljöer
från värdefulla kulturhistoriska miljöer exempelvis Rådhustorget, parker, trafikrum, gaturum, moderna bostadsområden samt
verksamhets- och industriområden.
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BILAGA – FÖRDJUPADE
UNDERLAG
Bilaga 1. Riksintressen
Definitioner gällande riksintressen
Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för
bevarande- och nyttjandeintressen. Miljöbalkens 3 och 4 kap
reglerar vad som omfattas av riksintressen, det vill säga särskilda områden eller anläggningar som har så stort värde eller stor
betydelse i ett nationellt perspektiv att det inte får förstöras eller
skadas. Ett riksintresse innebär inte att man inte får göra åtgärder
i eller i närhet av området. Åtgärder som påtagligt kan skada ett
riksintresse får däremot inte komma till stånd.
Om ett riksintresse står i konflikt med ett annat allmänt intresse
ska riksintresset ges företräde. Kommunen skall i sin planering
visa på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses.
Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård
eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken).
Riksintressen för naturvård
Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med
de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra
naturvärden karakteristiska för landets olika naturgeografiska
regioner. Sedan 1 juli 2001 är samtliga
Natura 2000-områden klassade som riksintresse.
Riksintressen för friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet,
att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare.
Riksintressen för kulturmiljövård Riksantikvarieämbetet har
ansvar för att besluta om områden av riksintresse för kulturmiljövården. Kommunen skall verka för att ett skydd tillkommer
eller upprätthålls. Staten skall bevaka riksintresset.
Riksintressen för nyttjande
Riksintressen utses liksom för bevarandeintressen även för
nyttjande, t.ex. för vägar och andra infrastrukturanläggningar.
Ibland kan olika konkurrerande riksintressen enligt miljöbalkens
3:e kapitel ställas mot varandra. Det är då det ändamål som på
lämpligaste sätt främjar långsiktig hushållning som ska prioriteras. Undantagna är anläggningar för totalförsvaret som ska
ges företräde.

utseende, i dalastil, som gör dem speciella för länet. Detta
ger området ett högt kulturhistoriskt värde. Kyrkan skyddas
av KML 4 kap. Kyrkstugorna har ett visst skydd i detaljplan
från 1961 där det anges att endast kyrkstugor får uppföras
inom kyrkstugeområdet.

Områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv
och kulturmiljövård
•

•

•

Kustområdet och skärgården i Piteå är med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i området i sin helhet av
riksintresse. Inom det området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts- livets intressen särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintresset gäller
land- och vattenområden från Bondöfjärden och norrut och
från väg E4 och österut över havet.

Inom Piteå kommun har riksintresset kusten och skärgården
bestämts gälla land- och vattenområden från E4 och ut mot
havet räknat. Riksintresset berör stora delar av de markområden som ingår i stadsbygden.

•

Bebyggelsen runt torget är till största delen trähus från
1800-talet och dessa ger stadscentrum karaktären av en
småskalig trästad vilket inte finns någon annanstans i länet.
Detta ger området ett högt kulturhistoriskt och upplevelsemässigt värde. Detaljplaneändringar som till viss del
tillgodoser kulturmiljövårdens intressen upprättades 1986
och 1987. Rådhuset är byggnadsminne vilket ger det skydd
enligt KML 3 kap.

Vad gäller Piteälven sträcker sig riksintresset fram till älvens mynning i Svensbyfjärden.

•

Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Piteälven m
fl utgör riksintresse för friluftsliv

•

Piteå skärgård är från Bondöfjärden och norrut i sin helhet
ett riksintresse för sina höga natur- och kulturvärden. I
skärgården är Stenskärs och Stor-Räbbens naturreservat
klassat som riksintresse för naturvården.

•

Riksintresset för Piteälven sammanfaller med riksintresset
för friluftsliv. Åsen bygger upp ett pärlband av öar där Stenskär utgör den yttersta ön i havet.

•

Piteälven och utlöparen av Piteälvsåsen i havet
(Bondöfjärden) är avsatt som riksintresse för naturvård.

•

Sjulsmark, odlingslandskapet med bebyggelsemiljö är avsatt
som riksintresse för naturvård och kulturmiljövård

•

Rosfors Bruk, odlingslandskapet är utpekat som riksintresse
för naturvård och Rorfors Bruk, bruksmiljö som riksintresse
för kulturmiljövård.

•

Öjebyn kyrkstad med omgivande miljö - Idag finns en
välbevarad kyrka, kyrkstad, kustlandsvägens ursprungliga
sträckning genom den senare och annan äldre, välbevarad
bebyggelse i byakärnan kvar som påminner om den centrala
roll som Öjebyn en gång spelade i bygden som kyrkligt och
merkantilt centrum. Detta samt att endast få kyrkstäder finns
bevarade i landet ger området ett högt kulturhistoriskt värde.
Kyrkan skyddas av KML 4 kap och det centrala Öjebyn
är fast fornlämning och skyddas mot markingrepp enligt
KML 2 kap. Detaljplaner gäller som tillgodoser kulturmiljövårdens intressen.

Öppenheten i landskapet har till stor del behållits och det
finns även kvar många fina gårdsmiljöer med äldre, timrad
bebyggelse. Lillpite tillhör riksintresseområde nr 56 mycket
beroende på det bevarade ängsladulandskapet. Alltför
många lador har dock försvunnit och därmed dess agrarhistoriska värde.

•

Lillpites agrarhistoriska värde ligger därför främst i att byn
fortfarande är en levande jordbruksby medöppna marker
längs älvdalarna och i de många gårdsmiljöerna med
Pitegårdar och äldre timrade ekonomibyggnader såsom
stenladugårdar, rundlogar, härbren, bagarstugor (som fortfarande används), bodar, rior. Det stora antalet fäbodlämningar visar även på den brukningsform som tidigare använts.

•

Jävre, fornlämningsmiljö. Fornlämningsområdet söder om
Jävre by domineras av de många rösen och stensättningar
från brons - järnåldern som finns här. Övriga fornlämningar
inom området är boplatsgropar, skärvstensförekomster och
andra boplatslämningar

•

Rosvik, fäbodstugor. Rosviksbodarna är en välbevarad
fäbodvall med sex stugor, två ladugårdar, ett visthus, brunn,
stengärdesgård och utedass. Viss bebyggelse på vallen är
från 1700-talet. Här finns även flera grunder efter äldre
fäbodstugor. Fäboden har varit i bruk sedan 1600-talet och
anvvädes fram till 1900-talets första hälft.

•

Sjulsmark, odlingslandskap, bebyggelse. Sjulsmark är en
kustby i övre Norrland, av medeltida ursprung. Med undantag för krigsåren under 1600-1700-talen växte byn fram till
mitten av 1900-talet. Sjulsmark har fortfarande ett levande
odlingslandskap med förhållandevis bra hävd. Jordbruket
är aktivt, med ett tiotal mjölkbönder. Bebyggelsen har alltid
varit spridd, utan gemensam bytomt. Åkrarna var länge
små, men ängarna var vidsträckta. Boskapsskötseln har
haft avgörande betydelse genom tiderna. Efter laga skiftet
skedde en kraftig uppodling varvid den gamla ängen förvandlades till åker.

•

Idag är dock många sämre åkrar övergivna och igenväxande, i likhet med betesmarken. Sjulsmark är ett levande
odlingslandskap med lång kontinuitet och förhållandevis
bra hävd. Urskiljbara element med hög ålder utgörs mest
av bebyggelselägen där många gårdar dessutom har äldre
trähusbebyggelse, utan senare inslag. På några ställen kan
gärdesbegränsningar från 1700-talets början fortfarande
urskiljas. Båda dessa företeelser är särskilt tydliga i området
SV om Aggnäsberget. Senare upptagna åkrar och gårdar
har bäddat in den ursprungliga odlingsmarken och de äldsta
gårdslägena som årsringar kring en kring en bevarad kärna.
Den äldsta åkern hävdas fortfarande, men ingår i yngre
former. Odlingsmarken visar därför väsentligen på markanvändningen efter laga skiftet.

Följande objekt i landsbygden är utpekade som riksintresse för
kulturmiljövård:

Följande objekt i stadsbygden är utpekade som riksintresse för
kulturmiljövården:
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Piteå - torget med omgivande miljö- I Piteå finns ett av
landets tre bevarade 1600-tals torg med slutna hörn kring ett
kvadratiskt torgrum.

Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Torneälven,
Kalixälven, Piteälven m fl är med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse.

•

•

•

•

Hortlax kyrkstad - Hortlax är en av länets och landets yngsta kyrkstäder. Den nyttjas vid stora kyrkhelger ännu idag.
Kyrkstadens nio stugor är välbevarade och har ett särpräglat
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•

Norrfjärden, Kyrka och kyrkstugor. Norrfjärdens kyrkby är
en av landets yngsta då den uppfördes omkring 1915. Kyrkbyn och kyrkan är belägen intill sjö med samhället runt om.
Kyrkstugorna har två våningar och är regelbundet placerade
i rader.

•

Kyrkbyn, medeltida handelsplats. Kyrkbyn är en tidigmedeltida handelsplats och Piteå stads föregångare. Idag är den
gamla handelsplatsen belägen på delvis kalhuggen hedmark,
utan bebyggelse och allt som finns kvar är husgrunder
med spismursrester och gropar. Lillpitedalen, bebyggelse,
odlingslandskap.

•

Lillpite är en av de medeltida byarna i Infjärdenområdet.
Odlingsmarker och bebyggelse sträcker sig längs med
Lillpiteälvens och Norrbodabäckens dalgångar. Byn har en
utspridd bebyggelse då expansion varit möjlig främst längs
dalgångarna. Lillpite är idag en blandning av förort till Piteå
och en jordbruksby med några aktiva storjordbrukare.
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•

Rosfors bruk, bruksmiljö. Rosfors bruk anlades av bönder
och arbetare 1838. Här tillverkades tackjärn och senare även
manufaktur för den lokala marknaden. Bruket drevs fram
till 1940. I dag finns endast en rekonstruktion av masugnen,
grunder och fundament efter bl.a. hyttan, smedjan, kolhuset
och sågen samt den gamla transportvägen och gruvhålen
kvar.

Följande objekt i skärgården är utpekade som riksintresse för
kulturmiljövården:
• Stor-Räbben. Piteå skärgårds högsta ö, vilket innebär att den
är det tidigaste nyttjade av fiskare och fångsmän i området. På ön finns stora mängder tomtningar, de äldsta från
500-talet, labyrinter, gamla vattenståndsmärken, rösen och
ett fiskeläge.

Infrastruktur
Vägar
• Väg E4 och väg 94 utgör riksintresse.
Järnvägar
• Stambanan genom Övre Norrland
• Banan Älvsbyn - Piteå
• korridor för Norrbotniabanan kan komma att hävdas som
riksintresse.
Hamnen i Haraholmen
Följande vägar kan komma att hävdas som riksintresse:
• Väg 506, 505, Pitsund-Pitholmsheden-Haraholmen.

Rennäringen
Rennäringens behov av betesområden utgör ett riksintresse,
liksom svåra passager, huvudflyttleder och rastbeten. Riksintresseområden för rennäringen innefattar stora delar av Markbygdenområdet samt områden vid kusten och i skärgården. Se kartan
över Riksintressen.

Totalförsvaret
Totalförsvaret består av det militära och civila försvaret. Det
militära försvaret består av Försvarsmakten. Totalförsvarets
mark - och vattenbehov utgör riksintresse enl. miljöbalken.
Anläggningar av betydelse kan vara skjutfält, övningsområden,
flygplatser, vägar, järnvägar, anläggningar för elförsörjning, tele, radio - och TV-kommunikation.

Vindbruk
Riksintresseområden för vindkraft innefattar stora delar av
Markbygdenområdet samt några områden i skärgården. Områden redovisas på kartan Riksintressen.

garna.

Yrkesfiske
Piteå skärgård är av riksintresse för yrkesfisket.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Sjöfart
områden av riksintresse, se kartan över Riksintressen.

Bilaga 2. Definitioner gällande nyttjande avseende naturskyddade områden

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera
oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall
försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av första stycket
får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.

Miljöbalken 3 kap 1 § Mark- och vattenområden skall användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.
2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

Miljöbalken 4 kap 1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena,
i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 1. det inte möter
något hinder enligt 2-8 §§ och 2. det kan ske på ett sätt som inte
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan skada naturmiljön.

Bilaga 3. Definitioner gällande naturskydd

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
ett rationellt skogsbruk.

Nationalparker Det är regeringen som beslutar om bildandet av
nationalparker och marken i en nationalpark ägs alltid av staten.
Naturvårdsverket meddelar föreskrifter för samtliga nationalparker.
Naturreservat Länsstyrelsen beslutar om bildande av naturreservat. Marken i ett naturreservat kan dock ägas av andra än
staten. Bestämmelserna i reservaten är mycket varierande. Det
man får göra med stöd av allemansrätten är oftast tillåtet även
inom naturreservaten.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen
eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen eller
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Natura 2000 För att skydda natur, vilda djur och växter har EU
skapat ett nätverk, Natura 2000. Nätverket består av värdefulla
naturområden som medlemstaterna har ansvar för att skydda för
framtiden. Sedan 1 juli, 2001 är samtliga Natura 2000-områden
klassade som riksintresse. Numera krävs det tillstånd om någon
vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder om på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område Inom
naturvårdsområdet utgör Natura 2000 EU:s viktigaste bidrag till
bevarandet av den biologiska mångfalden.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen
eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material
som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion,
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar
som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggnin-

Biotopskyddsområden Länsstyrelse och Skogsstyrelse kan
besluta om biotopskydd för att bevara mindre livsmiljöer med
hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet.
Djur- och växtskyddsområden Det är möjligt att skydda till
exempel häckande fåglar eller sälkolonier genom att förbjuda
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tillträde till ett område under vissa av årets månader. Rätten till
jakt, fiske och tillträde kan begränsas inom djur- och växtskyddsområden. Men det finns inga andra inskränkningar av rätten att
bruka mark eller vatten. Länsstyrelsen kan t ex bilda fågelskyddsområden där tillträdesförbud gäller under häckningsperioden.
Naturminnen Naturföremål som exempelvis stora, gamla eller
speciellt utformade träd eller små växtlokaler, kan bevaras för
framtiden genom att avsättas som naturminne. Länsstyrelsen
bildar naturminnen enligt 7 kap 10 § i miljöbalken och då skyddas själva naturföremålet samt ett lämpligt stort omgivande
markområde.
Strandskydd Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd
(strandskyddsområde).

Bilaga 4. Definitioner gällande kulturmiljö
Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer har skapat och
hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarv är ett
vidare begrepp än kulturmiljö. Det innefattar inte bara föremål,
byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner
och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer.
Kulturmiljön är i princip hela den miljö som har formats av oss
människor genom tiderna. Det kan vara alltifrån en enskild plats
eller byggnad till hela landskap.
Genom kulturminneslagen anger samhället grundläggande
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Fornlämningar är spår av mänsklig verksamhet som syns eller
finns i vår omgivning. En fast fornlämning kan vara resterna
efter en 8 000 år gammal boplats. Det kan också vara en milsten
från 1800-talet. Till fornlämningar räknas även naturbildningar,
dit sägner eller märkliga historiska minnen är knutna. Även
lämningar efter äldre folklig kult räknas hit. Det är markägarens skyldighet att känna till vilka fornlämningar som finns på
fastigheten.
Kulturreservat är en större kulturhistoriskt värdefull miljö vars
syfte är att visa hur människan på olika sätt utnyttjat platsens
naturgivna förutsättningar för sin livsföring, samt att på ett pedagogiskt sätt förmedla spåren efter detta brukande till besökare.
“K-märkt” kan betyda olika saker. Begreppet har inte något
juridisk status och fungerar mer som ett samlingsbegrepp för
byggnader med kulturvärden. Vanligast är att en byggnad som
kallas “K-märkt” har skydd i detaljplan enligt Plan- och bygglagen. Vanligast är att en byggnad som kallas “K-märkt” har skydd
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i detaljplan enligt Plan- och bygglagen. Begreppet avser ibland
en byggnad som är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Det förekommer också att sk. “K-märkta” hus inte
har något skydd utan enbart är medtagna eller värderade i en
inventering eller dokumentation som är utförd av ett museum.

Bilaga 5. Definitioner gällande friluftsliv
Allemansrätten gör att vi kan röra oss i skog och mark om
vi inte stör eller förstör. Den har vuxit fram ur en lång tradition av att vistas i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av
Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 18 § regeringsformen), men den
är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar
allemansrätten. Däremot omges allemansrätten av lagar som
sätter gränser för vad som är tillåtet. Allemansrätten gäller för
oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i
naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer
och turistnäring.
Miljöbalken 3 kap. 6 § Mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket.
MB 4 kap2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön: - Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland.

Bilaga 6. Miljömålen
Vår nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Belastningen på vår miljö ska ner till
nivåer som ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är tanken bakom de 15 nationella miljökvalitetsmål
som riksdagen slagit fast.
För att konkretisera miljömålsarbetet har riksdagen också
beslutat om mätbara delmål som ska uppfyllas till år 2010.
Ambitionen är hög och det krävs att alla samhällssektorer ställer
upp för att vi ska nå målsättningen. Landets länsstyrelser har
därför tagit fram regionala miljömål. Ett av miljömålen, mål 12
Levande skogar, har de regionala skogsvårdsstyrelserna fått som
uppgift att arbeta med på länsnivå
1. Begränsad klimatpåverkan
Definition Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på
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Definition Halterna av gödande ämnen i mark och vatten
skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
Beskrivning Övergödning orsakas av för höga halter av kväve
och fosfor i marken eller vattnet. Dessa näringsämnen hamnar
i miljön till exempel genom nedfall från luften av kväveoxider
från trafik och kraftverk.

en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig...
Beskrivning Klimatet har förändrats under de senaste 150 åren.
De flesta är överens om att det delvis beror på att koldioxid och
andra så kallade växthusgaser släpps ut i atmosfären från människans olika verksamheter.
2. Frisk luft
Definition Luften skall vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.
Beskrivning Luftföroreningar påverkar människors hälsa på
många sätt och medför i medeltal flera månaders förkortad
livslängd. Skogens träd och jordbrukets grödor skadas av ozon
vilket medför stora kostnader.

8. Levande sjöar och vattendrag
Definition Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. ...
Beskrivning Sjöar och vattendrag är viktiga för olika växt- och
djurarter – den biologiska mångfalden. Även vi människor har
nytta och nöje av dem; vi fiskar, åker båt, badar, och vi utvinner
dricksvatten och vattenkraft.

3. Bara naturlig försurning
Definition De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
Beskrivning Trots att försurningen i Sverige har minskat bedöms
mer än en femtedel av skogarna, fjällen och sjöarna vara försurade på grund av människans olika verksamheter.

9. Grundvatten av god kvalitet
Definition Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur
i sjöar och vattendrag.
Beskrivning Grundvattnet räcker inte alltid till på alla ställen
där det behövs. Tätorter och områden med fritidsbebyggelse vid
kusten är exempel på platser där det kan råda brist på naturligt
grundvatten.

4. Giftfri miljö
Definition Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Beskrivning Vi saknar fortfarande mycket kunskap om vad det
är för egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar
människors hälsa och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Definition Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall
bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. ...
Beskrivning Den biologiska mångfalden i kust- och havsområden störs av övergödning, miljögifter och överfiske. Därigenom påverkas också den marina miljöns produktionsförmåga,
det vill säga arter och individer av växter och djur i havet kan
minska i antal.

5. Skyddande ozonskikt
Definition Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger
skydd mot skadlig UV-strålning.
Beskrivning Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor
ökar risken för t.ex. hudcancer, nedsatt immunförsvar och starr.

11. Myllrande våtmarker
Definition Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande
funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.
Beskrivning I Sverige har vi ca 6,3 miljoner hektar myrmark.
Av denna areal har drygt 6 procent tagits upp i Myrskyddsplan
för Sverige, som är Naturvårdsverkets plan för hur myrar ska
skyddas.

6. Säker strålmiljö
Definition Människors hälsa och den biologiska mångfalden
skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre
miljön.

12. Levande skogar
Definition Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en
generation.
Beskrivning Skogen är en av våra viktigaste källor till förnyelsebara råvaror och har stora både ekonomiska och miljömässiga

Beskrivning I människans miljö har det alltid funnits strålning.
Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i
marken och vår egen kropp. Människan har utvecklat metoder
för att skapa och dra nytta av strålning inom forskning, sjukvård
och industri.
7. Ingen övergödning
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värden. Men det är många faktorer som påverkar skogen. Den
mest betydelsefulla kanske är skogsbrukets metoder.
13. Ett rikt odlingslandskap
Definition Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Beskrivning Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap
är resultatet av att människan har brukat jorden under flera tusen
år. I dag hotas de av den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk.
14. Storslagen fjällmiljö
Definition Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med hänsyn
till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. ...
Beskrivning Renskötseln är en förutsättning för ett storslaget
betespräglat fjällandskap. Dock kommer rennäringens behov
av stora ytor i konflikt med behovet av anläggningar för bl.a.
friluftsliv och mineralbrytning.
15. God bebyggd miljö
Definition Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till
vara och utvecklas. ...
Beskrivning Ett stort antal människor utsätts för buller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad och inomhus. Därför upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i tätorter.
16. Ett rikt växt- och djurliv
Definition Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer skall värnas. ...
Beskrivning Synen på biologisk mångfald och dess betydelse
har ändrats sedan begreppet myntades på 1980-talet. Biologisk
mångfald är gener, arter och deras samverkan samt vad de gör
till nytta för ekosystemen som att rena vatten och luft.

Bilaga 7. Besöksnäring kontra vindkraft

LANDSKAPSANALYS PITEÅ KOMMUN

Enkätfrågorna och svaren
1. Vad anser du att man borde ta hänsyn till i Vindkraftpolicyn vad gäller utveckling av besöksnäringen i kommunen?
”Storskalig vindkraftsutbyggnad så som den presenterats och
planerats fram mellan exploaterings¬bolag och kommunledningen i Piteå innebär en industrialisering av all natur inom området
så långt området är synligt. Känsliga områden, orörd unik natur
och områden intressanta för turism borde lämnas utom synhåll
för vindkraftverken. För de högsta tornen innebär det ett avstånd
på 4 – 5 mil.”
”Trenderna visar på att det finns en alltmer ökad efterfrågan på
nischade upplevelser med koppling till natur och kultur. Detta
medför att entreprenörer som arbetar med att produktutveckla,
paketera, marknadsföra och sälja upplevelser inom denna nisch,
behöver områden som kan ge de målgrupper som efterfrågar
upplevelser inom nischen full valuta för det de betalar för. Alltså
lugn och ro, vacker utsikt, tystnaden, orörd natur, genuina naturoch kulturupplevelser mm. Piteå kommun bör därför föra en
kontinuerlig dialog med verksamma entreprenörer vad gäller den
pågående utvecklingen av vindkraft i kommunen. Vad kommunen i samverkan med vindkraftsetablerare har för planer, var
man tänker placera vindkraftsparker och varför. Finns det andra
alternativ, och vilka skulle det kunna vara. Hur många entreprenörer är verksamma inom denna nisch, vilka är de, vad tycker
de, och vilka konsekvenser får de om områden nyttjas, som entreprenörerna redan är verksamma inom. Hur skapas tillväxt och
sysselsättning inom besöksindustrin med koppling till nischen
natur & kultur som är på stark frammarsch i ett globalt perspektiv och vilka fördelar skulle det kunna innebära för Piteå kommun om detta skulle utvecklas vidare. Det handlar om kustbygd,
skärgården, landsbygd och vildmarksområden.”
”Det är viktigt för kommunen att göra en konsekvensanalys vad
gäller framtida sysselsättning i valet mellan vindkraft och turism. Turism är i dag en starkt sysselsättningsberoende verksamhet som dessutom inte går att outsourca eller flytta utomlands.
En strategisk och bra satsning på turism är därför en hållbar
satsning för arbeten i framtiden. Mot detta bör ställas spolierade
turismmöjligheter och den kortvariga “arbetsökningen” under
uppbyggnad av vindkraftsparker. Framgångsrika kommuner
såsom Hällefors, Hultsfred m.fl. har lyckats ställa om sig för den
nya upplevelseindustrin och den närliggande kreativa näringen.
Piteå Kommun liksom Länsstyrelsen har upplevelseindustrin
som en viktig tillväxtfaktor. Strategiska satsningar på upplevelsenäringen kommer att vara helt avgörande för en långsiktig
hållbar utveckling av en kommun och region varför näringens
behov och krav måste noggrant beaktas vid andra typer av
etableringar såsom energiproduktion m.m.”
2. Anser du att vissa områden borde skonas från vindkraft
helt och hållet? Vilka och varför?
”Ja. Hela skärgårdsområdet ingår i Bottenviken med en flora och

fauna som är unik i världen tillsammans med världens största
landhöjning. Jag förstår inte hur man kan skövla dessa områden
med miljön som argument?”

besöksnäringen?
”Nej. Den skärgårdsturism vi kan utveckla och erbjuda bygger
på starka naturvärden och upplevelser mot bakgrund av en fri
horisont. Det vi upplever på Bondön visar att t o m landbaserad
vindkraft i skärgården innebär en total skövling av marken. Urskogar med sällsynta arter i egenartade biotoper har helt jämnats
med marken. Enbart randskog längs stränder och ett område på
yttersta spetsen har lämnats kvar. Spåren på Bondön förskräcker.
Det räcker inte med att skruva ned tornen. Det tar 100 år för
naturen att återhämta sig.						
							
När det gäller havsbaserad vindkraft skall dessa byggas på
betongfundament med 12 meter i diameter och 20 meters höjd.
De skall dessutom förankras 20 meter djupt i bottnarna. Varje
fundament motsvarar ganska väl oljecisternerna vid Haraholmen, gjutna i betong. Varje fundament skall sticka upp 4 meter
över havsytan, dvs. högre än många av de nyuppstigna skär och
öar som finns. De skall byggas på sedan urminnes tider välkända
lekgrund för strömming, löja och sik, som var ekonomisk motor
för de fiskelägen som grundades och erbjöd en kombinationsnäring till små kustjordbruk. 					

”Ja, det anser jag med tanke på att turism och besöksnäringen
är den störst växande näringen i hela världen och med tanke på
den efterfrågan som natur- och kulturupplevelser uppvisar. T
ex den unika skärgården vi har med i stort sett orörd natur och
den vildmark som finns i vår skogsbygd. Dessa områden svarar
helt upp emot de behov som de målgrupper har som önskar
uppleva natur- och kultur i “Swedish Lapland” och “The Island
in Swedish Lapland”. Detta är en tillgång för vår region med
sitt läge i globalt perspektiv unikt. Vi har också naturreservat
och nationalparker av rätt stor omfattning, såväl i Bottenvikens
skärgård som i skogsbygd och i vår fjällvärld med unika naturoch kulturvärden. Områden i nära anslutning till dessa är också
viktigt att de skyddas med tanke på färden till de områden och
upplevelser gästen förväntas få uppleva. Med tanke på orörd
natur, frisk luft, tystnad, lugn och ro mm.”
”Ja, alla områden som påverkar vildmarkskaraktären av Piteå
Skärgård. Redan etablerade vindkraftverk på Bondön har på
ett konkret sätt visat vilken kraftig landskapsbildsförändring
vinkraftverk har för upplevelsen av skärgården. Om vi entreprenörer skall kunna sälja in “upplevelser” av lugn och ro, vildmark, tystnad m.m. “Slow Experiences” i satsningen på “Islands
of Swedish Lapland” kan vi inte ha stora industrietableringar
i denna miljö. Identifierade turistiska områden är yttreröarna
i skärgården (Kluntarna, Storräbben, Bondökallarna, Stenskär,
m.fl.) vars fria horisont, tystnad och ostördhet är ett unikt värde
för framtida turism att satsa på för stressade storstadsmänniskor
från söder och utomlands. Mitt företag Guide Natura har investerad 1/2 miljon i taxibår för att kunna köra ut turister i vår unika
miljö”.

Ingjutning med betong av viktiga lekbottnar är en stor påfrestning på den marina biotopen som minskar fiskbeståndens storlek
och naturliga förutsättningar. Man kan inte berätta om sådant
och tro att turisterna kommer tillbaka. De naturintresserade turisterna söker unika upplevelser och en andlig närhet till naturen
som omväxling till de industrilandskap de lever i. Kulturlandskapet i skärgården är också unikt, och tål inte exploateringens
närhet, storlek och form. När det gäller badturismen, en mer
urbaniserad form av avkoppling, får vi se. Men även soldyrkare
söker omväxling och närhet till orörd natur ibland. Storskalig
vindkraft i skärgården raderar dessa möjligheter.”

“Guide Natura satsar även på att etablera ett kajakcentra i Piteå
skärgård för att öppna vår skärgård för den kajakvåg som sveper
fram i södra Sverige. I detta ingår bl.a. sälsafari upplevelser,
målvälupplevelser m.m. vilka skulle spolieras med vidkraftsparker i skärgården. Även vår växande havsörnsstam i Norrbottens skärgård är en turistisk resurs som redan i dag attraherar
turister. Guide Natura är i processen att Naturens Bästa certifiera
sig inom Ekoturismföreningen och planerar havsörnssafari och
havsörnsskådning i Piteå skärgård. Stora vinkraftsparker är ett
direkt hot mot häckande havsörnar som i Norge har visat sig
drabbas mycket hård - t.o.m. hela stammen kan på några år slås
ut. Guide Natura tillsammans med andra företagare inom Piteå
Unika och andra planerar för att öppna skärgården både vintertid (igloo-villages) och sommartid, och vänder sig därför starkt
emot ytterligare utplaceringar av vindkraftverk i skärgården och
de angränsande områdena utanför. Det finns krafter som vill
skapa ett världsarv “Låga kusten” vilket går stick i stäv med de
planerade vindkraftsparkerna.”
3. Kan vindkraft kombineras och/eller “samleva” med
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Piteå skiljer sig inte från ett i Skåne, Tyskland, eller Spanien.
Varför skall man dessutom åka hela vägen till Norrbotten när
det finns stora vindkraftsparker överallt i Europa att titta på. Jag
tror snarare att motsatsen - vindkraftfria naturområden kommer
att vara attraktiva (push-effekt), nu när vindkraftsparker växer
upp som svampar i landskapet. När kustlandskapet runt Europa
förvandlas till vindkraftsparker kan skärgårdar fria från dessa
industrianläggningar ha en stor turistisk attraktionskraft (pulleffekt). Vindkraft kan “samleva”! med turistiska satsningar om
vindraftverken byggs småskaligt. Men storskaliga industriområden med 100-meter höga verk är en “mental förorening” för de
värden som Swedish Lapland försöker sälja i Södra Sverige och
Europa - ostörd natur, tystnad och fridfullhet.”
”Det finns en övertro på technical visits i dag - själva konceptet
är i sig problematisk och ingen annanstans utgör fenomenet ett
signifikant bidrag till turismnäringen. Se t ex på Kiruna gruvans
besök - det är ingen ekonomisk hållbar aktivitet utan mer ett PR
värde för företaget. Innan man satsar övertro på ett begrepp som
inte har någon förankring inom turismnäringen eller turismforskningen bör det först utredas ordentligt vilka samhällsekonomiska fördelar och företagsekonomiska konsekvenser för
entreprenörer som fenomenet har.”
”Att blanda äpplen och päron - technical visits med natur och
kulturupplevelser är problematisk - eftersom målgruppen för
technical visits markant skiljer sig från kultur- och naturturister.”
Detta utgörs av temporära effekter som inte är hållbara - se
effekterna av vattenkraftsutbyggnaden. Ska vi satsa på besöksnäring så måste den vara hållbar, både ekonomiskt och kulturellt - dvs. garantera sysselsättning inte bara under en guldrush
(byggnadsfasen).”

”I vissa fall ja, t ex i samband med Technical visits, där besökare
får uppleva basnäringen i kommunen. Entreprenörer verksamma
inom besöksnäringen kan vara värdar/guider i samband med
fördjupade studiebesök. Entreprenörer kan också i samband med
dessa marknadsföra vår natur & kultur för att locka till besök i
andra sammanhang, t.ex. vid konferenser & kongresser. Entreprenörer som säljer boende och mat gynnas under en uppbyggnad av vindkraft då företag som bygger vindkraftsparker är
beroende av dessa tjänster, helst de som ligger i nära anslutning
till vindkraftsbyggena. En förutsättning för att de ska gynna
dessa entreprenörer är att de aktörer i Piteå kommun som har
kontakt med de företag som ska utveckla vindkraften har vetskap om vilka entreprenörer som kan tillhandahålla boende och
mat är och att de rekommenderas.”

4. Vilka områden inom besöksnäringen upplever du har mest
utvecklingspotential?
”Badturismen har förmodligen nått sin kulmen inom Piteåområdet. Stora konferenser kan säkert öka. Men konkurrensen på
området är global och oerhört tuff. För att vinna internationella
storkonferenser måste man ha något extra, mycket exotiskt som
kan tävla med världsberömda attraktioner. Piteå skärgård har
sådana förutsättningar idag bland de yttre skären och öarna.
Men det förutsätter att de lämnas orörda, annars finns ingen unik
natur att se. Naturturismen är den kanske bäst lämpade för Piteå
Skärgård. Men den sker i små grupper, söker unika ”andliga”
naturvärden och bygger inte på volym. Den kräver istället stor
kunskap av naturguider och är kompetensbyggande. Inom ekoturism har Piteå Skärgård mycket stora möjligheter som en del
av Europas sista vildmark.”

”Tveksamt. Det finns en stor förhoppning bland politiker och
tjänstemän att vinkraftsparker skall dra till sig turister (pulleffekt) som småentreprenörer kan dra nytta av. Det finns inga
vetenskapliga belägg att vindkraftetableringar runt i världen har
ökat turism för att “beskåda” vindkraftverk. Ett vindraftverk i

”Natur och kulturturism baserad på short brakes med “Slow
Experiences” och restaurering/rehablitering av stressade
storstadsbor har störst potential i vår region. Vi har inga unika
världsattraktioner (ikondjur, unika landskapsmiljöer etc.) som
pull-effekter, utan vi måste då förädla de unika resurser vi har,
2012 – UNDERLAG FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING

LANDSKAPSANALYS PITEÅ KOMMUN

det nordliga läget, ren luft och rent vatten, ostördhet, tystnad och
potential för “slowexperiences”.”
5. Vilka områden/landskap i kommunen har mest utvecklingspotential ur turistisk synvinkel?
”Skärgårdsområdet har störst möjligheter, under förutsättning
att det lämnas orört. Skogslandet har genom urbaniseringen
i det närmaste helt övergivits av människan. Det lever kvar i
små byar, men har fått ”återvändare” i form av stugägare som
tillbringar en stor del av sin fritid bland sjöar, berg och skoga r.
I södra Sverige har skogslandet fått ett påtaligt turistiskt intresse
från nordvästra Europa. Skogslandet skänker stillhet och ro som
kontrast mot allt större städer och bullriga industrilandskap. Inte
minst tyskar, danskar, holländare och britter har återupptäckt
skogarna i södra Sverige, där torp och små gårdar fått ett nytt
värde. Här i norra Sverige har det tidsmässiga avståndet ännu
bedömts som för stort för den publiken. Men det finns undantag
och exempel på hur folk från kontinenten hittat till våra områden
och slagit sig ned, permanent eller som fritidsboende. Det finns
också en växande aktivitetsturism med utbildade naturguider
som erbjuder äventyrsturism i skogslandet. Även dessa möjligheter begränsas av exploatering med storskalig vindkraft.”
”Skogsbygden, landsbygden, kustbygd och Bottenvikens
skärgård”
”I ett globallt perspektiv har skärgården störst potential för
långväga turism - eftersom den har unika karakteristika. Skogsbygden konkurrerar med liknande och bättre skogsmiljöer i
Södra Sverige och utomlands. Landsbygdsturism har en potential (Bo/leva på lantgård) som kontrast till stadslivet.”

är minimal. Det är i detta sammanhang centralt att när man
exploaterar ett så stort område för vindkraftsindustri, att man
lämnar andra mer värdefulla miljöer (urskogsmiljöer, skärgårdsmiljöer, ekoparker, naturreservat, nationalparker m.m.) ostörda
av vindkraftsexploatering för att kunna utnyttja och förädlas
som turistisk “råvara”. Ett landskap täckt med vindkraftverk, till
havs och på land kommer aldrig att vara attraktivt för naturupplevelser i turistiskt perspektiv (högkvalitativ och högt prissatta upplevelser). Däremot kan sådana miljöer fungera som
rekreationsområden för lokalbefolkning som utifrån allemansrätten inte har lust att betala för naturupplevelser. Dessa är dock för
turistentreprenörer ointressanta, utan det är turister beredda att
betala för naturupplevelser som är målgruppen för Visit Sweden
och Swedish Laplands marknadsföring av Norrland. Dessa två
“industrier” upplevelseindustrin och vindkraftsindustrin kan i
det perspektivet inte samexistera.”
7. Är det enbart positivt med vindkraftplanerna i Markbygden eller kommer de att kollidera med utvecklingen av
turism i området?
”Jag ser inget positivt med storskalig vindkraft. Den förbrukar
våra resurser på ett oekonomiskt sätt. Storskalig exploatering
kommer alltid att vara ett stort övergrepp mot näraliggande
känslig natur, närboende och alla försök till utvecklad turism.
Historien från den storskaliga vattenkrafts¬utbygg¬naden upprepar sig. Se i övr svar under punkt 5.”
”Ev. besöksmål till naturreservat m.m. kommer inte att längre ha
något turistiskt värde vid full vindkraftsutbyggnad.

6. Markbygden är kanske det område som förmodligen
kommer att “drabbas mest” vad gäller utbyggnad av vind		
kraften. Hur ställer man sig inom besöksnäringen i den här
frågan?
”Jag tillhör inte besöksnäringen, men se synpunkter under punkt
5.”
”Det är svårt att svara på denna fråga. Det gynnar de aktörer
inom besöksnäringen som kan erbjuda tjänster som boende och
mat, samt aktiviteter att syssla med under ledig tid. Däremot
tror jag att om man erbjuder tjänster där man är ute i skog och
mark ser en utbyggnad som enbart något negativt då det “urholkar” förutsättningarna till genuina natur- & kulturupplevelser
med lugn och ro, tystnad, vacker och orörd natur, mm. Jag har
inte haft någon närmare kontakt med aktörer inom Markbygden. I området finns flera naturreservat som är intressanta ur
besöksmålssynpunkt. Har ingen större kännedom om hur dessa
kan komma att påverkas. ”
”Området är i dag turistiskt oexploaterad - varför “skadeverkan”
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Den europeiska landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap.
Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin
vardag och på sin fritid.
Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam
tillgång och ett gemensamt ansvar.
I landskapet möts många olika värden och tillgångar - kulturella,
ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.
Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan
myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart
sätt.
Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk
aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala
betydelse, dels därför att den understryker vikten av att
människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning
av landskapet.
Den demokratiska aspekten märks också tydligt i den
definition av landskap som finns i konventionen:
landskap är “ett område sådant som det uppfattas av
människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan av och samspel mellan naturliga
och/eller mänskliga faktorer.”
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