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1. FÖRORD

Längs delar av kusten i Ystads kommun pågår omfattande erosion. 
Såväl bebyggelse som naturmark har drabbats och fl era åtgärder har 
vidtagits med skiftande resultat. Med vetskapen om att klimatet håller 
på att förändras och att problemen därmed kan komma att förvärras, 
antog Kommunfullmäktige 2008 en Policy för förvaltning och skydd 
av kusten. Policyn listar kommunens riktlinjer i fråga om kustskydd 
och ska vara vägledande vid planering av eventuella skyddsåtgärder. 
Som en följd av policyn har denna Handlingsplan för förvaltning 
och skydd av kusten upprättats. Handlingsplanen anger också ett 
förhållningssätt vid byggande för lågt belägen mark vid vattendrag 
och för kustområden i ett klimatperspektiv vid stigande havs- och 
grundvattennivåer. I handlingsplanen har kustområdet delats in i 14 
områden (se bilaga 1) som klassifi ceras och beskrivs enligt följande:

   1. Förutsättningar
   2. Nuvarande erosionsstatus och befi ntliga åtgärder
   3. Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer
   4. Föreslagna åtgärder
  
Det är Översiktsplanens (2005) restriktionskartor som har används 
som underlag för de förutsättningar som listas i varje område.

Handlingsplanen ska uppdateras vart fjärde år och ska fungera 
som ett underlag vid budgetarbetet samt vid planering av nya 
bostadsområden. Handlingsplanen ger också rekommendationer om 
hur olika områden längs kusten bör förvaltas med hänsyn till erosion 
och eventuellt framtida översvämning. 

Föruttsättningarna längs våra kuster är ett resultat av de naturliga 
processer som verkar i havet och på land. Till detta kommer den 
påverkan som är orsakad av oss människor. I framtiden tyder 
emellertid mycket på att den mänskliga påverkan kommer ge 

effekter som vi tidigare inte har behövt hantera. Det är därför 
viktigt att rekommendationerna i denna handlingsplan hela tiden 
omvärderas för att passa rådande förutsättningar. I Ystads kommuns 
Policy för förvaltning och skydd av kusten efterlyses ett proaktivt 
förhållningssätt. Genom att använda Handlingsplanen som ett 
levande dokument som ständigt förändras är förhoppningen att vi så 
småningom ska kunna peka ut eventuella problemområden i ett tidigt 
skede och hitta förvaltningsstrategier för dessa innan problemen 
uppstår.     

2. ALLMÄNT

2.1 Ystads kust

Ystad kommuns kust är drygt fyra mil lång och består huvudsakligen 
av sandstrand. Kusten är en ovärderlig tillgång för kommunen och 
dess invånare och tillhandahåller förutsättningar för rekreation, 
arbetstillfällen och boende. Längs kusten fi nns stora värden i 
form av infrastruktur och verksamheter av olika slag så som 
hotellanläggningar, hamnverksamhet och restauranger, men 
även områden med bostäder. De mjuka värdena så som naturen, 
friluftslivet  och de goda förutsättningar för fritidsfi ske, står högt 
i kurs hos såväl kommunens invånare som av dess besökare. Ystad 
kommuns kuststräcka är en av Sveriges mest välbesökta med vita 
sandstränder, oaser och smultronställen så som Nybrostrand och 
Kabusa, Kåseberga med Ales stenar, heden vid Backåkra, Hagestad 
naturreservat, Sandhammaren och Hammars backar.  

Sedan 1820-talet har erosionsproblematiken varit känd i trakterna 
kring Ystad. Under mitten av 1900-talet började man uppleva 
erosionen som ett problem. Idag är fyra begränsade områden 
drabbade av mer eller mindre svår erosion och samtliga har skyddats 
med olika kustskyddsåtgärder. 
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glaciärer tillför vatten som tidigare varit uppbundet i landisar, dels 
med en expansion av havsvattnet i samband med uppvärmning av 
världshaven . Under perioden 1993-2003 har stigningen av havsnivån 
varit ungefär dubbelt så snabb som under de senaste 40 åren.   

FN:s klimatpanel1 (IPCC) har tagit fram ett fl ertal tänkbara scenarier 
som innefattar allt från mycket kraftiga ökningar av växthusgaser 
till scenarier där växthusgaserna endast är begränsade.  En rad olika 
klimatmodeller har använts för att beräkna de klimatförändringar som 
ökande växthusgaser kan medföra. Klimatsimuleringarna har gjorts 
för tidsperioden 1990-2095. Det minsta utsläppsscenariot ger en 
global temeraturökning på ca 1,8 grader medan det högsta scenariot 
ger en global temperaturökning på 4,0 grader. Osäkerhetsintervallet 
är 1,1-6,4 grader och beräkningen är betydligt mer noggrann än de 
beräkningar som presenterats tidigare. Resultatet av beräkningarna 
ger slutsatsen att fortsatta utsläpp av växthusgaser, med stor 
sannolikhet, leder till en fortsatt uppvärmning som är större än den 
vi upplevt under 1900-talet.

2.3 Klimatscenarios i södra Östersjön

Uppvärmningen i Sverige väntas bli större än det globala 
genomsnittet. Klimatförändringarna under de närmaste decennierna 
beror till största delen på historiska utsläpp av växthusgaser på 
grund av tröghet i klimatsystemet. Hur stor temperaturökningen 
blir vid slutet av seklet beror på hur stora de framtida utsläppen av 
växthusgaser blir. 

I Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 
2007:60) beskrivs hur klimatförändringen tar sig uttryck enligt två 
olika scenarios. Osäkerheterna är stora, men scenarierna speglar en 
trolig utveckling.

1      FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change eller förkortat IPCC) är ett organ som etablerades 
1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP). IPCC:s uppdrag är att 
astställa ”risken för klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter”. 

 

Figur 1: Ystads kommuns stränder innehar stora värden. (Foto: Fredrik Ekbladh)

2.2 Ett förändrat klimat

Förändringar i klimatet kan ge upphov till stora effekter på samhällets 
funktioner och på naturmiljön. Detta kan leda till svåra påfrestringar 
på samhället. Samhällets sårbarhet vid klimatförändringar beror 
bl.a. på hur stora förändringarna blir samt hur vi idag planerar vår 
beredskap och tar hänsyn till dessa förväntade förändringar. Dagens 
beredskap har också stor betydelse för extrema vädersituationer som 
stormar, omfattande nederbörd, ras och skred, i nuvarande klimat 
och i ett framtida. 

De senaste 100 åren (1906-2005) har den globala medeltemperaturen 
stigit i genomsnitt 0,74 grader. Uppvärmningen kan till viss del vara 
naturlig, men det är sannolikt att förbränningen av fossila bränslen och 
utsläppen av växthusgaser till atmosfären bidrar till uppvärmningen. 
Sedan 1961 har världshavens nivå stigit med knappt 8 cm. Denna 
stigning kan dels förklaras med att avsmältningen från landisar och 
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Klimatförändringen kommer ge en rad effekter på samhällets olika 
funktioner, men det är i huvudsak höjningen av havsnivån som 
kommer att diskuteras i denna handlingsplan. Högre havstemperatur 
leder till att vattnet expanderar och därför höjs havsnivån. Högre 
temperaturer bidrar också till att vatten som varit bundet i isar på 
land tillförs havet som därmed ökar i volym. Havnivåökningen i sig 
kommer innebära att anpassningsåtgärder kommer att behövas. 

Vid större vattendrags mynningar, så som Nybroån eller Kabusaån, 
kommer till exempel stigande havsnivåer att medföra en dämmande 
effekt, framförallt i samband med högvattenfl öden. I fl acka av-
rinningsområden kan det medföra att stora arealer hamnar under 
vatten. En stigande havsnivå kan också innebära att det blir problem 
med driften i avloppsreningsverket och därmed vid reningen av 
avloppsvattnet.

Stigande havsytenivå medför också en höjd grundvattennivå närmast 
kusten vilket kan påverka dricksvattenförsörjningen på fl era olika 
sätt, bland annat genom saltvatteninträngning i låglänta vattentäkter, 
kontaminering av vatten från förorenade områden eller spridning 
av smittoämnen från översvämmade kustnära betesmarker. En 
högre grundvattennivå påverkar även grundläggningsdjupet för 
byggnader och ledningar samt lämpligheten att anlägga källare. 
Grundvattennivån måste också beaktas vid anläggande av t ex vägar, 
dimensionering av dräneringssystem och annan infrastruktur. 

Flera av kommunens naturreservat och Natura2000-områden ligger 
i ett tunt bälte utmed kusten och begränsas inåt land av bebyggelse 
eller av en kustväg. Vid en stigande havsyte- och kustnära grund-
vattennivå och en ökning av erosionsrisken, riskerar dessa områden 
att bli trängda eller att i vissa fall helt försvinna. 

I dagsläget är det emellertid inte vid ”normalvattenstånd” som den 
svåraste erosionen sker, utan vid extremsituationer då vattenståndet 

är högre än normalt. Det är troligt att anta att effekterna av högvatten, 
i ett förändrat klimat, kommer att bli än värre.

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge 
gjort en beräkning av framtida medel- och högvatttenstånd i havet 
(Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge, Rapport  
2007-53). Beräkningen är baserad dels på historiska uppgifter 
om vattenståndet vid en rad mätstationer längs kusten, dels på de 
klimatscenarios som tagits fram av IPCC.

Enligt SMHI:s beräkningar kommer den framtida medelvattennivån 
i södra Östersjön att ligga 0,22-0,72 m över dagens medelvattennivå. 
Förändringar i isfl ödet kan ge ytterligare tillskott på 0,1-0,2 m. 
SMHI har även beräknat nivån för högsta högvatten om 2, 10, 50 
och 100 år. Nivån anges i återkomstnivå, vilket är den nivå som 
statistiskt överskrids med en viss frekvens. Beräkningarna visar att 
högvattennivån för dagens klimat (1887-1987) med återkomsttiden 
100 år ligger på ca 155 cm över medelvattennivån. Motsvarande 
nivå (ca 165 cm över medelvattennivån) kommer i framtidens 
klimat (2070-2100) att ha en återkomsttid på 2 år. Det innebär att de 
scenarios som idag sker väldigt sällan, kommer att ske vartannat år i 
framtiden. Nivåerna med återkomsttiden 100 år i framtidens klimat 
kommer uppgå till  mellan 214-255 cm över medelvattennivån. 
Effekterna av höga vattenstånd är redan idag väldigt stora och enligt 
SMHI:s rapport är det bland annat kuststräckan vid Ystad som 
kommer att uppleva de största vattenståndsvariationerna i framtiden.

Det enklaste sättet att undvika problem med översvämning, höjda 
grundvattennivåer och kusterosion i den bebyggda miljön är att man 
beaktar risken för stigande havsytenivåer redan i lokaliseringen av 
ny bebyggelse och infrastruktur.
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3 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER

3.1 Kontroll- och mätprogram

För att göra en korrekt bedömning av den nuvarande erosions-
situationen krävs det att ett antal mätningar och kontroller görs längs 
kusten. 

När det gäller topografi ska mätningar på land är kommunens 
nuvarande data något otillfredställande i de kustnära områdena. 
Lantmäteriet tar emellertid fl ygbilder vart tredje år som kan utnyttjas 
för framställning av en uppdaterad topografi sk modell. 

Utöver detta skulle den nationella höjddatabasen kunna vara ett 
verktyg för att uppdatera kommunens höjdmodell. Dessvärre är 
den nuvarande nationella höjdmodellen av förhållandevis låg 
och ojämn kvalité och kan inte användas till mer detaljerade 
studier. Emellertid har kommuner, bland annat på grund av de 
förväntade klimatförändringarna, ställt höga krav på mer noggran 
höjdinformation för till exempel översvämningsanalyser och 
förebyggande planering. Lantmäteriet arbetar därför med att, till 
2015, ta fram en ny nationell höjdmodell med hjälp av laserscanning 
som kommer vara av mycket högre kvalitet än dagens. 

Topografi n under vattenytan, bathymetrin, är också av intresse för att 
kunna göra bättre bedömningar av erosionssituationen. Satellitbilder 
är ett verktyg som kan användas för att se förändringar  när det gäller 
t ex. förändringarna i vegetation på havsbottnen. Sattelitbilder av 
olika kvalitet kan fås eller köpas av Lantmäteriet.

För att få en mer detaljerad bild av erosionssituationen och även 
data för att kunna räkna ut hur mycket sand som eroderas, är 
laserbatyhmetrimätningar ett mycket bra alternativ. Ett par 
laserbathymerimätningar har gjorts inom begränsade områden i 

Ystads kommun för att få en uppfattning om hur goda resultat 
mätningarna kan ge. Det har visat sig att lasterbathymetrimätningar 
är av lika hög kvalitet som lasermätningar på land. Detaljgraden är 
nere i decimeternivå.

Det är av största vikt att införskaffa information om hur sanden i 
den kustnära zonen rör sig från erosionsdrabbade kuststräckor till 
sträckor med ackumulation. Förslagsvis bör mätningarna göras med 
jämna mellanrum där ett ”nollår” anges. Efter den första mätningen 
bör nästa mätning ske relativt snabbt (se förslag nedan).  Fokus bör 
vara att mätningarna ska ske huvudsakligen på havsbottnen då det 
fi nns andra sätt att få höjddata på land.

Laserbathymetri
Mätning 1 ex 2010 (år noll)
Mätning 2  2012 (+2 år)
Mätning 3 2017 (+5 år)
Mätning 4 2022 (+5 år)
Mätning 5 2027 /+5 år)
Mätning 6 osv.

Manuella inmätningar med totalstation har genomförts årligen av 
LTH på uppdrag av kommunen i Löderups Strandbad och Ystad 
Sandskog. Mätningarna är villkorade i det kontrollprogram som 
ålagts kommunen i samband med de kustskyddsåtgärder som har 
gjorts i dessa områden.

Som ett komplemment till laserbathymetrimätningarna bör  
inmätningar med totalstation fortsätta i de områden där de största 
förändringarna sker. Däremot föreslås kommunen överta ansvaret 
för genomförandet.

Följande förfarande föreslås:
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Inmätningar med totalstation
I områden med stora förändringar: Årliga mätningar
I områden med hög risk och snabba förändringar: Mätningar 2 ggr/
år

Förutom dessa mätningar är det viktigt att de kontrollprogram som 
upprättas i samband med åtgärder upprätthålls och efterlevs. 

3.2 Fastställande av lägsta grundläggningsnivå vid 
nybyggnation

Ett fastställande av en lägsta grundläggningsnivå för nybbyggnation 
anses nödvändig, ur ett klimatperspektiv med stigande havs- och 
grundvattennivåer, för att säkerställa långsiktiga investeringar och 
en hållbar samhällsutveckling. 

Genom att ange en lägsta grundläggningsnivå undviks risken att 
exploatering och byggnation sker i zoner med översvämningsrisk. 
Dessutom minskar sannolikheten att kommunen riskerar skade-
ståndsansvar om reglerna vid bygglov blir mer restriktiva.  

Eventuellt bör man se över gällande detaljplaner 

Följande grundläggningsnivå föreslås:

0 - 2 m.ö.h. På denna nivå medges inga bygglov.

2 - 5 m.ö.h Dispens krävs för att bygglov ska medges.  
  Redovisning och budgetering av åtgärder för skydd  
  mot erosion, översvämning och eventuellt även höga  
  grundvattennivåer krävs.

> 5 m.ö.h. Normalt bygglovsförfarande. Hänsyn behöver inte 
  tas till erosion- eller översvämningsrisk

 3.3 Övriga åtgärder/Generella rekommendationer

Följande åtgärder är inte direkt kopplade till handlingplanen. 
Informationen som kan erhållas av dessa åtgärder är emellertid 
väldigt viktig och eventuellt kan resultatet påverka hur man ser på 
förvaltningen av vissa kustområden. 

Följande undersökningar och utredningar bör göras inom snar 
framtid för att få en mer komplett bild över kustzonens processer 
och komplexitet.

-   Påverkan på stränderna från båttrafi ken i form av svallvågor
-   Kartläggning av grundvattennivåer i de områden som ligger 
    nivåer upp till 5 m.ö.h. samt i områden med risk för erosion och 
    översvämning 
-   Kartläggning av kommunens vattendrag med hänsyn till   
    framtida vattenfl öde och eventuell översvämning.
-   Speciell hänsyn bör tas till eventuella förekomster av marin fl ora   
    så som ålgräsängar. Ålgräsängar förekommer i mindre 
    omfattning i vattenområdet söder om Ystad hamn samt väster 
    om Ystad. Dessa kan fungera erosionsskyddande då de dämpar 
    vågornas kraft och därför fi nns det anledning att arbeta för att 
    bevara dessa ålgräsängar. 
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4. BESKRIVNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Ystad kommuns kuststräcka har delats in i 14 delområden (se 
bilaga 1) som i detta avsnitt beskrivs mer noggrant med hänsyn 
till planstatus, rådande förutsättningar vad gäller skyddsvärd natur, 
kultur och infrastruktur samt nuvarande erosionssituation. Generellt 
sett bör samtliga förslag i denna handlingsplan omvärderas i det fall 
att havsnivån stiger. Detta beror på ett fl ertal olika faktorer. Ystads 
kommuns kust är i sin helhet riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 
Miljöbalken.    

4.1 Väster om Svarte

Området begränsas av kommungränsen i väster och Krutbodens 
väg i öster. Kustzonen utgörs av en stenig naturstrand.

4.1.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   Översiktsplan 2005. I översiktsplan 2005 anges området som  
    jordbruksmark eller annan öppen mark. Enligt översiktsplanen 
    får åkermark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
    endast om det behövs för att  tillgodose väsentliga 
    samhällsintressen. 
-   Arbetsplan för en gång- och cykelväg söder om Riksväg 9, från 
    Svarte till kommungränsen i väster

Riksintressen:
-   Riksintresse Friluftsliv/fritidfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Figur 2: Delområdet Väster om Svarte. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen,Ystads kommun)
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Bestämmelser:
-   Landskapsbildsskydd
-   Strandskydd 
-   Fornminnen 

Övrigt:
-   Naturvård (Strandängar bl a vid Skarviken och rik lövskog vid 
    Charlottenlundsbäcken)
-   Friluftsliv

Markanvändning
Området domineras av öppen jordbruksmark av klass 6-8. 
Jordbruksmark som klassas som 8 eller högre räknas till de bästa i 
riket. 

I områdets östra del ligger Charlottenlundsbäcken som passerar 
genom området i nord-sydlig riktning. 

Jordarter och topografi 
Området karakteriseras av en smal och fl ack strand med inslag av 
grovt material. Kustlinjen är undulerande med ett fl ertal små uddar 
och vikar. Stranden övergår inåt land i kuperad, öppen jordbruksmark 
och marknivån ökar snabbt ju längre från kusten man kommer. 

Inåt land utgörs jordarterna av morän och moränlera medan den 
kustnära zonen domineras av sand. Strandzonen är bredare i den 
västra delen och blir smalare i den östra delen. I de östligaste 
delarna av området fi nns det endast ett tunt lager sand ovanpå den 
underliggande moränen. Det gör att det förekommer rikligt med 
grövre material från grovgrus upp till block i området.

Figur 3: Sanden i området väster om Svarte överlagras med grövre material. 
(Foto: Mona Ohlsson)

4.1.2 Nuvarande erosionsstatus och befi ntliga kustskydds-

åtgärder

Området är inte utsatt för allvarlig erosion i nuläget. Detta beror 
på att sanden ligger ovanpå ett grövre material som är mer 
motståndskraftigt mot erosion.

Genomförda skyddsåtgärder:
-   Inga kustskyddsåtgärder har genomförts i området.

4.1.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Området väster om Svarte innehar stora värden i såväl natur- som 
kulturmiljö. Området är emellertid förhållandevis kuperat och trots 
erosionsbenägna jordarter i de kustnära områdena, så fi nns det 
ett naturligt skydd i form av det grova materialet i de strandnära 
jordarterna. 
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Trots detta fi nns det risk för att riksväg 9, och ev. den GC-väg 
som planeras, i vissa områden kan ligga i riskzonen för framtida 
erosion och översvämning. Det är framför allt i områden där vägen 
ligger på en nivå som är lägre än 5 m.ö.h. som det kan komma att 
behövas skyddsåtgärder. I övrigt ligger ett par bebyggda fastigheter 
på gränsen av 5 meterskurvan och kan komma att drabbas av erosion 
eller översvämning vid svåra förhållanden. 

4.1.4 Föreslagna åtgärder

Eftersom det inte sker någon erosion idag så ska inga 
kustskyddsåtgärder genomföras. Vägen och den planerade GC-
vägen kan emellertid ligga i riskzonen för erosion och översvämning 
om havsnivån stiger och området bör hållas under uppsikt. 

Områdets förutsättningar vid höjda havsnivåer ska utredas mer i ett 
senare skede. Den planerade GC-vägen kan innebära att området 
nyttjas mer som rekreationsstråk vilket i sin tur innebär att slitaget 
blir större. Detta bör påverka valet av framtida kustskyddsstrategi. 

4.2 Svarte

Området innefattar hela Svarte by samt de områden öster och väster 
om byn som är planlagda för bebyggelse. 

Svarte ligger ca 5 km från tätorten Ystad och innefattar såväl gammal 
som ny bebyggelse. I samhället, som har drygt 800 invånare, fi nns 
tågstation, skola, bibliotek, barnomsorg, verksamhetsområden, 
idrottsplats och ridanläggning. 

Figur 4: Delområdet Svarte. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen,Ystads kommun)
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4.2.1 Förutsättningar

Planer och program: 
-   Översiktsplan 2005. Inom Svarte tätort fi nns redovisad planerad 
    utbyggnad av bostäder i norr, öster och väster. Markområdet 
    väster om samhället, mellan havet och väg 9, är redovisat som 
    rekreationsområde.
-   Fördjupad översiktsplan för Svarte antogs av 
    Kommunfullmäktige 2009-01-15. Planen innebär en utbyggnad 
    av ca 450 nya bostäder fram till år 2030. 
    Svarte omfattas av ett fl ertal detaljplaner av varierande ålder.   
    Den äldre bebyggelsen i sydöst omfattas dock inte av detaljplan. 
-   Bevarandeprogram omfattar den äldre bebyggelsen i östra 
    Svarte

Riksintressen: 
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Bestämmelser: 
-   Landskapsbildsskydd
-   Strandskydd
-   Kulturmiljövård
-   Fornminnen (bl.a. Disas Ting samt en fast fornlämning direkt 
    väster om den befi ntliga bebyggelsen)

Övrigt:
-   Badplats
-   Natur (smal strandzon och grönområde samt Svartån)
-   Riksväg 9, går genom området i öst-västlig riktning
-   Järnvägen, går genom området i öst-västlig riktning
-   Pumpstation för avloppsvatten (ca 5 m.ö.h.)
-   En gång- och cykelväg som ska knyta samman de 

    kustnära samhällena i Ystads, Skurups och Trelleborgs 
    kommuner planeras. Delar av denna är redan färdigställda.

Markanvändning
Största delen av området utgörs av bebyggd mark (Svarte by) samt 
inåt land öppen jordbruksmark. Längs strandzonen fi nns ett smalt 
grönområde med badplats och badbrygga. I områdets östra del 
rinner Svartån.

Jordarter och topografi 
Området karakteriseras av en smal och fl ack strand med inslag av 
grovt material. Marknivån ökar snabbt ju längre från kusten man 
kommer.

Området inåt land domineras av morän och moränlera och längs 
kusten fi nns ett område med sand. Stranzonen är smalare i den västra 
delen och blir något bredare i den östra delen. I den västligaste 
delen av området fi nns det endast ett tunt lager sand ovanpå den 
underliggande moränen. Det gör att det förekommer rikligt med 
grövre material så som grus.

4.2.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Området är inte utsatt för någon omfattande erosion i nuläget. Detta 
beror på att sanden ligger ovanpå ett grövre material som är mer 
motståndskraftigt mot erosion. På badstranden fi nns emellertid inget 
grovt material.

Genomförda skyddsåtgärder:
-   Inga kustskyddsåtgärder har genomförts i området.
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Figur 5: Stranden i Svarte är kort och fl ack. Flera fastigheter ligger mycket 
strandnära. (Foto: Mona Ohlsson)

4.2.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

I området vid Svarte är det framförallt äldre bebyggelse i de östligaste 
delarna av byn som kan komma att drabbas vid framtida erosion 
och översvämningar. I detta område ligger också en pumpstation för 
avloppsvatten och sannolikheten är stor att här kommer att behövas 
skyddsåtgärder om havsnivån stiger. I övrigt är området emellertid 
förhållandevis kuperat och trots erosionsbenägna jordarter i de 
kustnära områdena, så fi nns det ett naturligt skydd i form av det grova 
materialet i de strandnära jordarterna. Om badplatsen i framtiden ska 

kunna utnyttjas på samma sätt som idag kommer troligen åtgärder 
att behövas.  

Riksväg 9, och ev. den GC-väg som planeras ligger i detta område på 
en nivå över havet som är något högre än det var i området väster om 
Svarte. Det innebär att risken för erosions- eller översvämningsskador 
i framtiden inte så lika stor här.

Figur 6: Badbryggan i Svarte. (Foto: Mona Ohlsson)

4.2.4 Föreslagna åtgärder

Området är av stort värde för Ystads kommun och det fi nns planer 
på att bygga ut samhället både åt öster och åt väster. I framtiden bör 
detta område skyddas genom ett säkerställande av kustlinjen. För 
att kunna skydda den gamla bebyggelsen i östra delen av byn och 
samtidigt bibehålla badstranden kan kustskyddsåtgärder bli aktuella. 
Den befi ntliga badbryggan kan till exempel byggas om till att få 
kustskyddande egenskaper.
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4.3 Lilleskog  

Områdets västra gräns ligger vid pumpstationen i östra Svarte. Den 
östra gränsen går precis väster om avloppsreningsverket. Området 
utgörs i stort sett helt och hållet av naturstrand. Kustzonen används 
fl itigt för rekreation. 

4.3.1 Förutsättningar

Planer och program: 
-   Översiktsplan 2005. I översiktsplan 2005 anges området som   
    jordbruksmark eller annan öppen mark.    
    Enligt Översiktsplanen kan bebyggelsen vid Klintholmen
    eventuellt kompletteras med ett tiotal enbostadshus.

    Befi ntlig cykelväg längs kusten är med i översiktsplanen, liksom 
    befi ntligt verksamhetsområde vid Ruuthsbo. 

Riksintressen: 
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske
-   Riksintresse Järnväg

Bestämmelser: 
-   Landskapsbildsskydd
-   Strandskydd
-   Fornminnen

Figur 7: Delområdet Lilleskog. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen,Ystads kommun)
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Övrigt:
-   Naturvård (Strandäng och kustskog med tall - Lilleskog)
-   Badplats
-   Hundbadplats
-   Riksväg 9
-   Gång- och cykelväg

Markanvändning 
Området domineras helt av öppen jordbruksmark. I områdets 
östligaste del fi nns ett mindre skogsområde. Närmast strandzonen 
fi nns ett smalt grönområde som utnyttjas fl itigt som rekreationsstråk 
och som badplats. I området vid Klintholmen ligger en liten klunga 
hus precis norr om riksväg 9, i övrigt är fi nns det enstaka spridda hus 
längs kusten i området.

Figur 8: Rekreationsområdet i Lilleskog ligger i direkt anslutning till stranden. 
(Foto: Mona Ohlsson)

Jordarter och topografi 
Området karakteriseras av en smal och fl ack strand med inslag av 
grövre material. I områdets västra del ökar marknivån ganska snabbt 
från stranden. Områdets östra del är däremot relativt fl ack norr om 
kusten.    

Området inåt land domineras av morän och moränlera. Längs kusten 
fi nns en remsa med sand som sträcker sig från stranden och upp till ca 
10 m.ö.h. Tre större ytor i strandzonen utgörs av grusiga sediment. 

4.3.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

I området runt Lilleskog sker viss erosion. Strandzonen består 
huvudsakligen av sand, samt inom begränsade områden grövre 
material som är något mer motståndskraftigt mot erosion. 
Strandprofi len i detta område är väldigt fl ack vilket innebär att det är 
långgrunt. Detta medför att energin i vågorna avtar tidigt och därför 
inte orsakar några större skador i klinten. 

Genomförda skyddsåtgärder:
-   Vissa förebyggande åtgärder, i form av ett släntskydd, har 
    vidtagits för att skydda vägen från skador vid högvatten. 
    Släntskyddet är mycket gammalt, men har än så länge aldrig 
    behövt restaureras.
-   Väster om reningsverket ligger två experimenthövder som bidrar  
    till att bygga ut stranden vid badplatsen. 

4.3.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Det är huvudsakligen infrastrukturen och enstaka bebyggelse i  
områdets mellersta delar, runt Lilleskog som kan komma att behöva 
skydd i framtiden om havsnivån stiger. Riksväg 9, GC-vägen och  
enstaka hus ligger där på en nivå under 3 m.ö.h. Landskapet  i 
den östligaste delen, där avloppsreningsverket ligger, är avsevärt 
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sedan medeltiden och fl era byggnader fi nns bevarade. Staden ligger 
på en relativt låg nivå och översvämningar har förekommit. 

4.4.1 Förutsättningar

Planer och program: 
-   Översiktsplan 2005.  
    Ingen ny bebyggelse är föreslagen söder om    
    Västerleden/Österleden. Västra delen av hamnen är 
    dock utlagd som utredningsområde. 
-   Fördjupad översiktsplan för hamnområdet har varit på 
    samråd. Planförslaget innehåller blandad 
    stadsbebyggelse, badstrand, områden för 
    hamnverksamhet, industrimark m.m. 
-   Bevarandeplan för Ystads medeltida stadskärna 
    antaget av Kommunfullmäktige i december 2005.

mycket fl ackare än  områdets västra delar. Kuststräckan väster om 
avloppsreningsverket är idag  utpekad som badplats. Om det ska vara 
det i framtiden också kommer det krävas åtgärder av olika slag.

4.3.4 Föreslagna åtgärder

Eftersom viss erosion redan sker i området ska de befi ntliga 
skydden underhållas kontinuerligt för att bibehålla skyddens 
funktion. För att säkerställa avloppsreningsverkets funktion bör, i 
det fall havsnivån stiger, strandlinjen vid reningsverket säkerställas 
genom framtida kustskyddsåtgärder. 

4.4 Ystad

Området innefattar hela Ystad tätort från Ystads avloppsreningsverk 
i väster till Revhusen och södra Dragongatan i öster. Ystad anses 
vara den stad i Skåne som har den bäst bevarade bebyggelsen från 
senmedeltiden. Gatunätet är i stort sett oförändrat 

Figur 9 och 10: Förebyggande kustskyddsåtgärd i form av ett släntskydd vid bebyggelsen i Lilleskog samt två av tre små hövder vid 
avloppsreningsverket. (Foto: Mona Ohlsson)
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Bestämmelser:
-   Strandskydd. För kuststräckan från Gjuteriområdet och 
    österut till Världens ände är strandskyddet upphävt.
-   Kulturmiljövård
-   Fornminne

Övrigt
-   Avloppsreningsverket
-   Småbåtshamn med Blå fl agg
-   Bostäder
-   Marina/småbåtshamn 
-   Hamnen och associerade verksamheter, 
-   Industrimark 
-   Järnvägsstation och järnvägsspår 
-   Rekreationsstråk längs kusten
-   Vägar och övrig infrastruktur
-   Turism
-   Natur (Strandäng och lövdunge i områdets västra del)

Markanvändning 
Området utgörs av blandad stadsbebyggelse. Såväl grönområden, 
verksamheter och bostäder ligger kustnära och med relativt låg höjd 
över havet. Kuststräckan domineras av hamnens verksamheter samt 
av småbåtshamnen.

Jordarter och topografi 
Det är bara den västligaste delen av området, mellan 
avloppsreningsverket och Guteriområdet, som inte är hårdgjord. 
Där ligger vägen och GC-vägen på en nivå mellan 2-3 m.ö.h. 

Ca två tredjedelar av området inåt land utgörs av sandiga sediment 
och en tredjedel av morän. De västra delarna av kuststräckan i 
området utgörs av grövre sediment. Den delen av kuststräckan 

Figur  11: Delområdet Ystad. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m
ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen,Ystads kommun)

Riksintressen :
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske
-   Riksintresse Järnväg
-   Riksintresse Hamn
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som är inom tätbebyggt område (från Guteriområdet till och med 
Revhusen) är hårdgjord med undantag för den stadsnära stranden 
vid Marinan.

4.4.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Platsen öster om avloppsreningsverket är utpekad som 
erosionsdrabbad för övrigt fi nns inga erosionsdrabbade områden 
längs kuststräckan.

Genomförda skyddsåtgärder:
-   För att skydda huvudavloppsledningen har kustskyddande 
    åtgärder utförts öster om avloppsreningsverket. Åtgärderna 
    skyddar även riksväg 9 samt kyrkogården och bebyggelsen norr 
    om vägen. 
-   Sträckan mellan avloppsreningsverket och Guteriområdet har 
    skyddats med ett antal olika släntstabiliserande konstruktioner. 
-   Väster om avloppsreningsverket fi nns två exprimenthövder och   
    Guteriområdet har skyddats med ett omvänt fi lter, en så kallad 
    stenskoning. 

4.4.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Området som innefattar Ystad tätort är det område längs Ystads 
kommuns kust som har de största värdena ur såväl ekonomisk som 
kulturhistorisk synpunkt. Förutom hamnverksamheten fi nns också 
bebyggelse och väsentlig infrastruktur så som vägar och järnväg i 
direkt anslutning till havet. 

I det fall havsnivån stiger, riskerar stora delar av området att bli 
översvämmade. Viktiga samhällsfunktioner ligger i riskzonen och 
måste skyddas. 

Figur övre: Sträckan mellan avloppsreningsverket och Guteriområdet har 
skyddats med olika släntskydd. Här till exempel med en betongmadrass. Figur 
nedre: Guteriområdet skyddas av en stenskoning. (Foto: Mona Ohlsson) 
 

4.4.4 Föreslagna åtgärder

I detta område ska kustlinjen säkerställas. Det är extremsituationerna 
som får avgöra hur området ska skyddas. Dessutom är området 
mycket värdefullt för rekreation och friluftsliv. Ett stadsnära 
havsbad anses vara ett positivt bidrag till helhetsintrycket. Detta kan 
emellertid innebära olika typer av kustskyddsåtgärder i framtiden.

I arbetet med utredningsområdet i hamnen bör höjda havsnivåer i 
framtiden beaktas noga.
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4.5 Sandskogen väster  

Området sträcker sig från Södra Dragongatan i väster till 
Jaktpaviljongsvägen i öster. 

Sandskogen är ett av de områden i Ystads kommun som lockar 
fl est besökare året om. I området fi nns bland annat bebyggelse, 
verksamheter och skyddsvärda naturområden.

4.5.1 Förutsättningar 

Planer och program: 
-   Översiktsplan 2005. Området är utlagt som område för 
    fritidsbebyggelse. I väster ligger område för fritidsanläggningar 
    och längs kusten fi nns ett stråk för grönområde samt gång- och 
    cykelbana.
-   Bebyggelsen i Sandskogen regleras genom 
    områdesbestämmelser. Flera av byggnaderna har stort 
    kulturhistoriskt värde.
-   Detaljplaner fi nns för Saltsjöbaden och Idrottsplatsen i västra 
    delen av området.

Riksintressen :
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Bestämmelser: 
-   Strandskydd
-   Naturreservat 
-   Miljödomar som reglerar skyddsåtgärderna och kontrollprogram
-   Natura 2000 (litet område vid östra gränsen)

Figur 12: Delområdet Sandskogen väster. De gula linjerna markerar höjdkurvor 
upp till 5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen, Ystads kommun)

Övrigt 
-   Friluftsliv
-   Naturvård (Sandskogen plus smal strandzon)
-   Riksväg 9 
-   Järnvägsspåret till Simrishamn
-   Fritidsbebyggelse på arrendetomter
-   Idrottsanläggning.   
-   Turism
-   GC-väg längs stranden 
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Figur 13: Den västra delen av Sandskogen är en av Ystads kommuns mest besökta platser. Området är ett favorittillhåll för såväl turister som kommuninvånare. (Foto: Fredrik 
Ekbladh) 
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Markanvändning
Sandskogen väster är ett av Ystads kommuns ”renodlade” områden 
för fritidsbebyggelse. Området är avsatt som rekreationsområde och 
kuststräckan har markerats som badplats i Översiktsplanen 2005. 

Jordarter och topografi 
Hela området är mycket fl ackt och ligger på en nivå under 5 m.ö.h. 
Det utgörs av ett dynlandskap som ger Sandskogen sitt karakteristiska 
utseende. Närmast havet eroderas dynerna aktivt, medan dynerna 
längre in från kusten är täckta av vegetation som binder sanden. 

4.5.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Under lång tid har erosionen skett på havsbotten under vattenytan, 
men bara på begränsade områden har strandlinjen förskjutits inåt 
land. På 1980-talet pekades området ut som ett riskområde och ett 
fl ertal skyddsåtgärder genomfördes. De åtgärder som har genomförts 
i området omfattas av ett antal miljödomar som reglerar ett 
genomgripande kontrollprogram. Skyddsåtgärderna har villkorats 
med ett fl ertal undersökningar som ska genomföras för att kunna 
kontrollera de långvariga effekterna av kustskydden.   

Genomförda skyddsåtgärder:
-   I områdets västligaste del fi nns ett släntskydd i form av en 
    stenskoning. 
-   I resten av området har ett hövdsystem, i kombination med 
    släntskydd, anlagts som skydd för erosionen. Detta system 
    utgörs av 5 bryggor som ligger vinkelrät mot kusten. Vid 
    Saltsjöbaden ligger den första (brygga 0) och på vardera sidan 
    om den ligger dräneringsrör nergrävda. Tanken är att bryggorna 
    ska fånga upp sand som transporteras med de 
    längsgående strömmarna. 
-   Mellan bryggorna, parallellt med kusten, ligger så kallade 
    Skagenrör.

-   Ett mindre antal strandfodringar har också genomförts i området. 
    Strandfodringarna har bland annat syftat till att utvidga stranden 
    under sommarsäsongen. Den fodrade sanden eroderas och    
    fortsätter fungera som ett skydd för stränderna som ligger 
    nedströms. 

Figur 14: Karta över hövdsystemet i Ystad Sandskog. Kartan visar även tidigare 
strandlinjer. (Karta: SGI)

4.5.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Området är ett av kommunens mest värdefulla rekreationsområden 
och det pågår redan allvarlig erosion här. Vid höjda havsnivåer eller 
fortsatt erosion fi nns risk att de klitter som skyddar bakomliggande 
landområden  förstörs och att området översvämmas och stora 
värden går förlorade. Eftersom området är så fl ackt kan, vid extrema 
situationer, stora ytor översvämmas på kort tid. Om detta område 
planeras användas på samma sätt i framtiden är det nödvändigt att 
utföra långsiktiga kustskyddande åtgärder.
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Figur 15, 16 & 17: Bilderna illustrerar erosionens skadeverkningar i Ystad 
Sandskog. Den övre, vänstra bilden visar hur området såg ut innan åtgärder.  Den 
nedre, vänstra bilden visar hur det såg ut efter en strandfodringsåtgärd och bilden 
här ovanför visar att erosion sker trots åtgärder, men inte i den befi ntliga kanten. 
(Foto: Ronny Wiking och Mona Ohlsson) 
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4.5.4 Föreslagna åtgärder

I området Sandskogen väster ska de befi ntliga kustskydden 
underhållas.  Strandområdet bör också utvidgas genom mjuka 
åtgärder, förslagsvis förstärkning av de befi ntliga dynerna och 
strandfodring.

I detta området bör också färjetrafi kens eventuella påverkan på 
kustområdet utredas snarast.  

4.6 Sandskogen öster

Området begränsas av Jaktpaviljongsvägen i väster och Nybroån i 
öster. 

Sandskogen öster är ett av kommunens mest välbesökta 
rekreationsområden. Området är skyddat som naturreservat och 
Natura 2000-område.

Bestämmelser:
-   Naturreservat (statligt samt kommunalt)
-   Natura 2000
-   Strandskydd
-   Fornlämningar (Boplatser från stenåldern, bronsåldern och 
    järnåldern)

Övrigt:
-   Friluftsliv
-   Naturvård (fl ora, fauna, dynlandskap)
-   Riksväg 9 
-   Järnvägsspåret till Simrishamn
-   Fritidsbebyggelse på arrendetomter 
-   Turism
-   GC-väg längs stranden

Figur 18: Delområdet Sandskogen öster. De gula linjerna markerar höjdkurvor 
upp till 5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen, Ystads kommun)

4.6.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I Översiktsplan 2005 är området 
    söder om väg 9, Österleden,  
    markerat om skogsområde. I Östra 
    Sandskogen fi nns ett stort antal 
    olika restriktioner som exempelvis 
    riksintressen och naturreservat.

Riksintressen: 
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Yrkesfi ske
-   Riksintresse Totalförsvar
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Figur 19: Nybroåns utlopp i Sandskogens östra del. (Foto: Mona Ohlsson)

Markanvändning
Sandskogen öster är ett strand- och skogsområde avsatt som 
naturreservat för att gynna biologisk mångfald och rörligt 
friluftsliv. Ystad Sandskog är ett populärt rekreationsområde 
och utnyttjas av det rörliga friluftslivet, vilket underlättas genom 
närheten till tätorten, goda parkeringsmöjligheter, och att området 
genomkorsas av Skåneleden och Sverigeleden. Den gamla 
strandvallen, sanddynsystemet, fl oran och faunan, samt den äldre 
skyddsplanteringen gör området värdefullt ur geologisk, biologisk 
och markhistorisk synpunkt. Området är också intressant från 
kulturhistorisk synpunkt då det har visat sig att området är rikt på 
lämningar från bland annat stenåldern.

Den fl acka sandstranden och de öppna sanddynerna ingår i ett 
dynamiskt dynsystem som i ett längre tidsperspektiv påverkats av 

erosion och ackumulation av sand. Området är Naturreservat samt 
Natura 2000-område. Ändamålet med det statliga reservatet är att 
bevara områdets karaktär med sanddyner och skyddsskog. Av stor 
betydelse är att området tillåts att utvecklas fritt i stor utsträckning 
när det gäller aktiva kustprocesser och skogsmark. Området skall 
i sin helhet vara tillgängligt för friluftsliv. I reservatsföreskrifterna 
för det kommunala reservatet betonas också vikten av att öka den 
biologiska mångfalden i området.

Jordarter och topografi 
Området är mycket fl ackt och ligger på en nivå under 5 m.ö.h. 
Området utgörs framförallt av dynbildningar som har skapats av 
hav och vindar. Flygsand har lagrats ovanpå en gammal strandvall 
som bildades när havets nivå var högre än dagens. Strandvallen 
skärmade av en större lagun som utbredde sig norr om Sandskogen 
och ett sanddynlandskap har byggts upp. Närmast havet är dynerna 
aktiva, medan dynerna längre från kusten till största delen är täckta 
av vegetation som binder sanden.

4.6.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Erosionen sker huvudsakligen i områdets västligaste del. Skälet till 
erosionen i detta område är sannolikt att hövderna i området västerut 
har stoppat den kustparallella transporten av sand österut, vilket 
resulterar i ett underskott av sediment i området. Eftersom området 
är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område är det inte 
tillåtet att genomföra åtgärder som påtagligt kan skada miljön. 
Vissa skyddsåtgärder mot erosion har genomförts med dispens 
från Naturreservatsbetämmelserna. Åtgärder som har genomförts i 
områdets västra del omfattas av ett antal miljödomar som reglerar ett 
genomgripande kontrollprogram. Skyddsåtgärderna har villkorats 
med ett fl ertal undersökningar som ska genomföras för att kunna 
kontrollera de långvariga effekterna av kustskydden.   
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Öster om Soldattorpet har stranden varit stabil fram till Nybroåns 
mynning. Avböjningen västerut av Nybroåns mynning tyder på en 
dominerande transportriktning från öster mot väster. Längs denna 
del av kuststräckan har inga kustskyddsåtgärder genomförts. 

Genomförda skyddsåtgärder:
-   Klitterna i områdets västra del har armerats och förstärkts med   
    vegetation. Erosion och slitage har emellertid förstört skyddet.
-   Vid Strandstugan har kanten förstärkts med ett släntskydd i form 
    av en stenskoning. Här har också tre, av fem planerade, 
    friliggande vågbrytare byggts.  

De friliggande vågbrytarna har gett goda resultat och ett år efter 
byggnationen hade så mycket sand ackumulerats så att en liten 
sandstrand hade bildats där det tidigare bara fanns släntskydd. 

4.6.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Området är ett av kommunens mest värdefulla rekreationsområden 
och det pågår redan allvarlig erosion här. Vid höjda havsnivåer kan  
de klitter som skyddar bakomliggande landområden bli genombrutna 
och risken är då stor att området översvämmas och stora värden går 
förlorade. Eftersom området är så fl ackt kan, vid extrema situationer, 
stora ytor översvämmas på kort tid. 

Sannolikheten är stor att erosionen kommer bli avsevärt mycket 
svårare i framtiden om havsnivån höjs och det är då troligt att 
områden som tidigare inte har drabbats av erosion kommer att göra 
det.

Figur 20: Klitterna i områdets västra delar har armerats och förstärkts med 
vegetation. Erosionen har emellertid varit så kraftig i detta område så att skyddet 
har förstörts. (Foto: Mona Ohlsson)

4.6.4 Föreslagna åtgärder

Området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område och 
det är inte tillåtet att genomföra åtgärder som påtagligt kan skada 
naturmiljön. Detta innebär att åtgärder för att påverka framtida 
erosion är begränsad. De befi ntliga skydden i områdets västra del 
ska underhållas. I övrigt ska inga åtgärder göras och erosion ska 
tillåtas. Förhoppningen är emellertid att de mjuka åtgärder som 
görs i området Sandskogen väster, ska komma till gagn även i detta 
område. 

I detta området bör  färjetrafi kens eventuella påverkan på kustområdet 
utredas snarast. 
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Figur 22: Delområdet Nybrostrand. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 
5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen, Ystads kommun)

4.7.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I Översiktsplan 2005 är området markerat som befi ntlig tätort. 
    Ingen ny bebyggelse planeras söder om väg 9. I den västra delen 
    av Nybrostrand planeras för ny bostadsbebyggelse.
-   Större delen av området är detaljplanerat.

Figur 21: Vågbrytarna som byggts inom naturreservatet har gett mycket goda re-
sultat. Tidigare fanns det ingen sandstrand här. (Foto: Mona Ohlsson)

4.7 Nybrostrand

Området begränsas av Nybroån i väster och Åsavägen öster om 
Nybrostrands samhälle i öster. 

I Nybrostrands samhälle bor det ungefär 600 invånare. Området 
är ett attraktivt exploateringsområde och nya bostadsområden 
planeras. Samhället innefattar kiosk, tennisbanor, friluftsbad och 
campingplats.   
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Riksintressen:
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Yrkesfi ske
-   Riksintresse Totalförsvar

Bestämmelser:
-   Strandskydd

Övrigt:
-   Friluftsliv/turism
-   Totalförsvaret
-   Riksväg 9
-   Turism
-   Natur (Smal zon med strandvegetation)

Markanvändning
Området består till största delen av bebyggelse. I de västra delarna 
ligger ett fritidsområde med golfbana och campingplats. Närmast 
strandzonen fi nns ett smalt grönområde.

Jordarter och topografi 
Området domineras helt av sand som troligen har bildats som 
svallsediment då havsnivån har varit högre än idag. Svallsedimenten 
karakteriseras av utbredda, jämna fält av sand med relativt stora 
mäktigheter.

Topografi n i området är fl ack. Ungefär halva samhället ligger på en 
nivå under 5 m.ö.h. 

4.7.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Erosion förekommer inte i området, utan en ackumulation av sand 
har istället skett och strandlinjen har förskjutits ut från land. På 

vissa platser har ackumulationen förfl yttat strandlinjen upp till ca 
20 meter.  Det material som har ackumulerats härrör sannolikt från 
erosionszonen i området Sandskogen öster.

Grundvattennivåerna är emellertid höga, speciellt intill Nybroån. 
Gundvattensänkande åtgärder i form av områdesdränering 
genomfördes i början av 1990-talet och är dimensionerad för att 
klara en ökning av havsytan på 0,5 meter.

Figur 23: Vid stranden i Nybrostrand sker ackumulation av sand. (Foto Fredrik 
Ekbladh)

4.7.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Nybrostrand är ett av samhällena i Ystads kommun som är 
mycket attraktivt att bo i och exploateringen går snabbt framåt. 
Förutsättningarna i framtiden är emellertid inte speciellt goda. 
Risken för erosion är stor, men det fi nns även en stor risk att höga 
grundvattennivåer kommer att bli ett större problem i framtiden 
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eftersom området som helhet ligger på mellan 1 - 10 m.ö.h. Det 
är huvudsakligen äldre bebyggelse som ligger på en nivå som är 
mindre än 5 m.ö.h. 

Det som initialt kommer att drabbas av erosion eller översvämning, 
om havsnivån stiger i framtiden, är  bebyggelsen och verksamheterna 
som ligger söder om riksväg 9. Det är i detta fall viktigt att klargöra 
vem som är ansvarig om erosionen skulle drabba gammal respektive 
ny bebyggelse. Kommunens skadeståndsansvar för godkända 
bygglov är idag 10 år.  

4.7.4 Föreslagna åtgärder

I området fi nns stora värden. Än så länge leder de kustdynamiska 
processerna till positiva förändringar och ackumulation. Det är 
emellertid viktigt att vara observant på eventuella förändringar. I 
det fall att havsnivån stiger och området Nybrostrand drabbas av 
erosion och översvämning bör kustlinjen säkerställas.

Området har också dokumenterade problem med höga 
grundvattennivåer. En förutsättning för att ge bra åtgärdsförslag för 
området är att grundvattennivåerna och dess förändringar över tiden 
kontrolleras och analyseras.   

4.8 Kabusafältet

Området begränsas av Åsavägen öster om Nybrostrands samhälle i 
väster och början av Kåsebergaåsen i öster. 

Området omfattas i huvudsak av betesmarker. Kabusa by är en liten 
samling hus med ca 25 invånare. Byn är belägen en bit från havet på 
en nivå över 5 m.ö.h.
 

Figur 24: Delområdet Kabusafältet. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 
5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen,Ystads kommun)

4.8.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I Översiktsplan 2005 är området utlagt som militärt 
    övningsområde.
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Riksintressen :
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Yrkesfi ske
-   Riksintresse Totalförsvar

Bestämmelser:
-   Natura 2000
-   Strandskydd
-   Landskapsbildsskydd
-   Fornlämningar

Övrigt:
-   Friluftsliv
-   Försvarets övningsområde
-   Natur (Flora och fauna)

Markanvändning
Området har en lång tradition som betes- och jordbruksmark. På 
Kabusafältet förekommer idag en mängd olika aktiviteter, bland 
annat används området som militärt övningsfält och utnyttjas 
fl itigt för rekreation och friluftsliv. I västra delen av området rinner 
Kabusaån i nordost-sydvästlig riktning 

Jordarter och topografi 
Den västra delen av området utgörs av fl acka betesmarker med 
fl ygsand och svallsediment som i östra delen övergår i ett starkt 
kuperat landskap med isälvssediment vid Kåsebergaåsen. 

4.8.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Viss erosion förekommer på begränsade sträckor i området. Det 
fi nns också tecken på att strandlinjen inom vissa delar av området 
har förskjutits ut från land. Det innebär alltså att ackumulation 

har skett. Det material som har ackumulerats härrör sannolikt från 
erosionszonen i Sandskogen.

4.8.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Detta område kan komma att eroderas eller översvämmas, 
framförallt längs Kabusaån, om havsnivån stiger i framtiden. Det 
ligger emellertid inga byggnader eller vägar i någon direkt riskzon. 

4.8.4 Föreslagna åtgärder

Området har höga natur- och rekreationsvärden och kan drabbas 
vid en framtida havsnivåhöjning. Detta behöver inte innebära något 
negativt om naturen får självläka. 

För närvarande fi nns ingen anledning att överväga åtgärder i detta 
område.

Figur 25: Kabusafältet och Kabusaån. (Foto: Mona Ohlsson) 
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4.9 Hammars Backar

Området innefattar kuststräckan längs Kåsebergaåsen från 
Kabusafältet fram till Kåsehuvud. 

Kustområdet utgörs i sin helhet av en ås som sträcker sig längs med 
kusten. 

Figur 26: Delområdet Hammars backar. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp 
till 5 m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen, Ystads kommun)

4.9.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I Översiktsplan 2005 är området utlagt som åkermark/annan 
    öppen mark. På den södra sidan av Östra kustvägen planeras 
    en gång- och cykelväg. Byn Hammar är markerad som befi ntlig 
    bebyggelsegrupp. 
-   Byn Hammar omfattas av bevarandeprogram.

Riksintressen:
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Yrkesfi ske
-   Riksintresse Totalförsvar

Bestämmelser:
-   Naturreservat
-   Natura 2000
-   Strandskydd
-   Fornlämningar 

Övrigt:
-   Naturvård (fl ora – sandstäpp och  stäppartad torräng, fauna)
-   Fornminnen (Ales stenar)
-   Friluftsliv
-   Strandskydd
-   Strandmorfologiskt och kvartärgeologiskt intresse
-   Turism
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Figur 27: Hammars backar är riksintresse för bland annat friluftslivet. Backarna 
används fl itigt av hängfl ygsentusiaster. Foto: Ystads kommun)

Markanvändning
Den största delen av åsen, som i sin helhet utgörs av både ett 
naturreservat och ett Natura 2000-område, upptas av betesmarker. 
Norr om åsen breder landskapet ut sig, dominerat av öppen 
jordbruksmark. 

Jordarter och topografi 
Hammars backar är en del av Kåsebergaåsen och har skapats som 
en isälvsavlagring vid tiden för den senaste istidens avsmältning. 
Landformen är en av Skånes förnämsta och saknar motsvarighet 
i landet. Åsen består i de nedre delarna av grus och i de övre av 
sand. På vissa platser förekommer inlagringar av lera. Bildningen 
är geologiskt värdefull för förståelsen av isavsmältningens 
komplicerade förlopp i sydöstra Skåne. Åsen uppnår på vissa platser 
en höjd på 40-50 m.ö.h. och har ett brant stup ner mot havet. 

4.9.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Åsen har, under den så kallade Littorinatransgressionen, eroderats 
till uppskattningsvis hälften av sin ursprungliga bredd och gett 
upphov till den förlandsbildning som utgörs av området från 
Löderups Strandbad till Mälarhusen. I nutid har emellertid åsen 
funnit ett jämviktsläge och ingen erosion sker. 

4.9.3 Konsekvenser vid stigande havsnivåer 

I det fall havsnivån stiger, så kommer troligen viss erosion ske i 
åsens sydliga sluttningar. 

4.9.4 Föreslagna åtgärder

I detta området utgör åsen ett naturligt skydd. Detta innebär att 
en havsnivåhöjning troligtvis inte kommer innebära några större 
problem. I detta område fi nns alltså ingen anledning att överväga 
kustskyddsåtgärder.

4.10 Kåseberga

Området begränsas av Kåsehuvud i väster och gränsen till Kåseberga  
i öster. 

Kustområdet utgörs i stort sett av en ås som sträcker sig längs med 
kusten. Kåseberga, som till viss del ligger bakom åsen, utgörs av 
ca 160 invånare samt en stor del säsongsboende. I samhället fi nns 
en liten hamn för fi ske och fritidsbåtar, rökerier, caféer och en 
idrottsplats.
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Figur 28: Delområdet Kåseberga. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 
m.ö.h. (Karta: GIS och Mätningsavdelningen, Ystads kommun)

4.10.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I översiktsplan 2005 redovisas ett planerat bostadsområde i den 
    västra delen av Kåseberga, norr om åsen. 
-   I Fördjupad översiktsplan för Kåseberga som antogs 
    av kommunfullmäktige i april 2009 preciseras planerna i 
    översiktsplanen till att omfatta ny bostadsbebyggelse väster 

    om samhället, ett besökscentrum Naturum/Kulturum och ett nytt 
    trafi ksystem.
-   Över större delen av Kåseberga fi nns detaljplan. 

Riksintressen :
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Bestämmelser:
-   Naturreservat
-   Natura 2000
-   Strandskydd
-   Fornminnen (Ales Stenar)

Övrigt:
-   Friluftsliv 
-   Turism
-   Planerat utbyggnadsområde i den nordvästra delen av byn
-   Bebyggelse
-   Hamn med hamnverksamheter
-   Natur (Flora och fauna)

Markanvändning
Den största delen av åsen upptas av betesmarker. Norr om åsen 
domineras landskapet av öppen jordbruksmark. I Kåseberga by 
fi nns både permanentbostäder som fritidsbebyggelse. Det fi nns 
också en hamn för fi ske och fritidsbåtar samt olika verksamheter vid 
hamnplanen. 

Jordarter och topografi 
Området utgörs av en del av Kåsebergaåsen. Åsen är en isälvs-
avlagring som skapades vid den senaste istidens avsmältning.       
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Figur 29: Ales Stenar uppe på Kåsebergaåren är en av kommunens mest besökta platser. (Foto: Ellinor Engman)
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Vid Kåseberga ändrar åsen riktning från en nordväst-sydostlig 
sträckning till en rakt öst-västlig riktning. Själva byn ligger i en 
sänka som helt omges av isälvsavlagringar. Åsen består i de nedre 
delarna av grus och i de övre av sand. På vissa platser förekommer 
inlagringar av lera. Bildningen är geologiskt värdefull för förståelsen 
av isavsmältningens komplicerade förlopp i sydöstra Skåne. 

Åsen uppnår på vissa platser en höjd på 40-50 m.ö.h. och har ett 
brant stup ner mot havet. På stranden har vågorna sköljt ur det 
fi nare materialet och lämnat kvar ett grövre material. Klappersten 
förekommer inom vissa delar.  

4.10.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Från Kåsehuvud fram till hamnområdet förekommer ingen erosion. 
Åsen fungerar här som ett skydd och sträckan har varit stabil under 
en längre period. Längs kuststräckan från Kåseberga hamn till 
området öster om Kåseberga by har det skett en del erosion och 
skyddsåtgärder har vidtagits här. 

Genomförda skyddsåtgärder:

4.10.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Det är framförallt hamnen och associerade verksamheter som ligger 
i riskzonen för framtida översvämningar. 

4.10.4 Föreslagna åtgärder

Området är idag utpekat som en erosionsdrabbad kuststräcka. 
Befi ntliga kustskydd ska underhållas och eventuellt förstärkas. 

Vid höjda havsnivåer kan en höjning av kajerna eller hamnplan bli 
aktuell för att skydda hamnen och de verksamheter som fi nns där.
 
4.11 Kåsebergaåsen öster 

Området utgörs av Kåsebergaåsen från öster om Kåseberga by till 
väster om samhället i Löderups strandbad. 

Kuststräckan utgörs i sin helhet av en ås som sträcker sig längs med 
kusten.

-   Friliggande vågbrytare har upprättats 
    på östra sidan om hamnen. 
-   På båda sidor om hamnen fi nns 
    släntskydd i form av 
    stenskoningar.

Figur 30: Delområdet Kåseberga öster. De gula 
linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m.ö.h. 
(Karta: GIS och Mätningasavdelningen, Ystads 
kommun)
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4.11.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I Översiktsplan 2005 är området utlagt som åkermark/annan 
    öppen mark. På den södra sidan av Östra kustvägen planeras en 
    gång- och cykelväg.

Riksintressen:
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Bestämmelser:
-   Naturreservat
-   Natura 2000
-   Strandskydd

Övrigt:
-   Friluftsliv
-   Natur (Flora och fauna) 

Markanvändning
Den största delen av åsen upptas av betesmarker. Norr om åsen 
breder landskapet ut sig, dominerat av öppen jordbruksmark. 

Jordarter och topografi 
Kåsebergaåsen öster är en del av Kåsebergaåsen som sträcker sig 
från Kabusafältet i väster till Hagestads mosse i öster. Åsen har 
skapats som en isälvsavlagring vid tiden för den senaste istidens 
avsmältning. Landformen är en av Skånes förnämsta och saknar 
motsvarighet i landet. Åsen består i de nedre delarna av grus och 
i de övre av sand. På vissa platser förekommer inlagringar av lera. 
Bildningen är geologiskt värdefull för förståelsen av isavsmältningens 

komplicerade förlopp i sydöstra Skåne. 

Åsen uppnår på vissa platser en höjd på 40-50 m.ö.h. och har ett 
brant stup ner mot havet. På stranden har vågorna sköljt ur det 
fi nare materialet och lämnat kvar ett grövre material. Klappersten 
förekommer inom vissa delar.  

4.11.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Åsen har under historisk tid eroderats till uppskattningsvis hälften 
av sin ursprungliga bredd och gett upphov till den förlandsbildning 
som utgör området från Löderups Strandbad till Mälarhusen. I nutid 
har emellertid åsen funnit ett jämviktsläge och det grova materialet 
på stranden skyddar effektivt mot ytterligare erosion. 

Genomförda skyddsåtgärder:
-   Inga kustskyddsåtgärder har genomförts

4.11.3 Konsekvenser vid stigande havsnivåer 

I det fall havsnivån stiger, så kommer troligen viss erosion ske i 
åsens sydliga sluttningar. 

4.11.4 Föreslagna åtgärder

I detta området utgör åsen ett naturligt skydd. Detta innebär 
att en havsnivåhöjning troligtvis inte kommer innebära några 
större problem. Det fi nns alltså ingen anledning att överväga 
kustskyddsåtgärder i detta område.



37

Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten

4.12 Löderups strandbad

Området innefattar hela Löderups strandbad fram till Hagestads 
naturreservat. 

Löderups strandbad är ett område med ca 265 fritidshus. Knappt 30 
personer är helårsboende. 

4.12.1 Förutsättningar

Planer och program:
-   I Översiktsplan 2005 är området markerat för fritidsbebyggelse.
-   Området är detaljplanelagt. Områdesbestämmelser skall arbetats 
    fram för att ta ställning till hur området kan användas i framtiden 
    och för att ersätta detaljplanerna vid kusten. 

Riksintressen:
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Markanvändning
Området är ett fritidsområde och består till största delen av 
sommarbebyggelse med mellanliggande grönområden. Enstaka 
hus är åretruntbostäder. Hela byn omges av Natura 2000-området 
Sandhammaren-Kåseberga.

Jordarter och topografi 
Löderups strandbad utgör den västra utlöparen av Sandhammaren 
och ligger vid foten av Kåsebergaåsen. Löderups strandbad och 
områdena öster därom är belägna på en geologisk bildning bestående 
av en 200-300 meter bred strandterrass vid Kåsebergaåsens 
syöstra sida. Strandterrassen är nästan helt plan sånär som på de 
små höjdskillnader som sanddynerna orsakar. Strandterrassen är 
uppbyggd av fi nkorniga sediment som med största sannolikhet har 
sitt ursprung i Kåsebergaåsen. 

4.12.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Löderups strandbad är, tillsammans med Sandskogen väster, det 
område längs Ystads kommuns kust som är hårdast drabbat av 
erosion. Flera olika typer av kustskyddsåtgärder har genomförts 

Figur 31: Delområdet Löderups strandbad. De gula 
linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m.ö.h. (Karta: 
GIS och mätningsavdelningen, Ystads kommun)

Bestämmelser:
-   Naturreservat
-   Natura 2000
-   Strandskydd

Övrigt:
-   Friluftsliv
-   Turism
-   Bebyggelse
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i området. Åtgärderna omfattas av ett antal miljödomar som 
reglerar ett genomgripande kontrollprogram. Skyddsåtgärderna har 
villkorats med ett fl ertal undersökningar som ska genomföras för att 
kunna kontrollera de långvariga effekterna av kustskydden. Längs 
merparten av den bebyggda delen av kustremsan har privatpersoner 
lagt ut sten för att skydda sina fastigheter. Under mitten av 1990-talet 
byggdes sex hövder som skulle bidra till att bygga upp sandstranden 
igen.

Genomförda skyddsåtgärder:
-   Merparten av den bebyggda delen av kustremsan skyddas med 
    sten som lagts ut av privatpersoner för att stabilisera slänten. 
-   Ett hövdsystem som utgörs av 6 hövder  konstruerade av  
    natursten byggdes under mitten av 1990-talet. Hövdernas syfte 
    är att stabilisera och bygga upp strandplanet. En av hövderna har 

    byggts som en badbrygga.
-   En s.k. tröskelinvallning har skapats vid badbryggan. En 
    tröskelinvallning är en kombination av strandskoning, 
    vågbrytare och sandutfyllnad. 
-   Ett antal strandfodringar har också genomförts i området, 
    huvudsakligen vid två specifi ka områden. Strandfodringarna har     
    bland annat syftat till att utvidga stranden under 
    sommarsäsongen. Den fodrade sanden eroderas och fortsätter 
    fungera som ett skydd för stränderna som ligger nedströms. 

4.12.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Med tanke på att området redan idag är svårt drabbat av erosion kan 
man dra slutsatsen att problemen med största sannolikhet kommer att 
förvärras i framtiden. I de områden där det fi nns strandskoningar är 
kanten relativt bra skyddad i nuläget. Dessvärre är många av skydden 
inte konstruerade på ett korrekt sätt och riskerar att förstöras vid 
svåra förhållanden. Om havsnivån stiger är det troligt att skydden 
kommer att raseras.

4.12.4  Föreslagna åtgärder

I detta området fi nns ett antal alternativ när det gäller åtgärdsstrategier. 
I första hand bör de befi ntliga skydden underhållas och förstärkas. 
Det är också nödvändigt att de hårda erosionsskydden kompletteras 
med mjuka skydd, så som strandfodring, för att skydden ska fungera 
i enlighet med planerna.

Vid en framtida havsnivåhöjning är det möjligt att välja fl era olika 
kustskyddsstrategier. Då bör den nuvarande kustskyddsstrategin 
omvärderas

I detta området bör också färjetrafi kens eventuella påverkan på 
kustområdet utredas snarast.   

Figur 32: Tröskelinvallningen i Löderups Strandbad är en av fl era kustskyddsåt-
gärder som har testats här. (Foto: Andreas Hasselgren)
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4.13 Hagestad naturreservat   

Området utgörs av Hagestads naturreservat som sträcker sig frtån 
Löderups strandbad i väster till Sandhammaren i öster. 

I Hagestads naturreservat utgörs de lösa jordlagren av fl ygsand med 
ett intressant dynlandskap. Vegetationen är blandad med ekskogar, 
tallplanteringar, ljunghedsfragment och öppna dynpartier. Inom 
reservatet förekommer stora liljekonvaljbestånd. Genom reservatet 
rinner Tyge å. Området är geologiskt och biologiskt värdefullt, har 
fi na badstränder och är ett rekreationsområde av stort värde för 
rörligt friluftsliv.

4.13.1 Förutsättningar

Planer och program
-   Översiktskplan 2005

Riksintressen:
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske

Bestämmelser:
-   Naturreservat
-   Natura 2000
-   Strandskydd

Övrigt:
-   Friluftsliv
-   Campingplats
-   Naturvård (fl ora, fauna, dynlandskap)
-   Strandmorfologi

Markanvändning
Området gjordes till naturreservat 1980 och utpekades som Natura 
2000-område 2004. Naturreservatet kom till för att bevara ett unikt 
naturvårdsområde och friluftsområde med dess fl ora och fauna. Stora 
delar av området är täckt av planterad tallskog, men det förekommer 
fl era olika vegetationstyper. 

-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Figur 33: Delområdet Hagestad naturreservat. De 
gula linjerna markerar höjdkurvor upp till 5 m.ö.h. 
(Karta: GIS och Mätningsavdelningen, Ystads 
kommun)
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Jordarter och topogtafi 
I området utgörs de lösa jordlagren av fl ygsand som har bildat ett 
intressant dynlandskap. Idag är dynerna inte aktiva utan täcks nästan 
helt av vegetation. Området karaktäriseras av en smal strandbredd 
upp till relativt låga sanddyner. En förskjutning av strandlinjen på ca 
200 meter, som resultatet av kraftig erosion, har skett under perioden 
1971-2009. 

4.13.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

Idag fi nns en konstaterad erosion i området. Här sker inga regelbundna 
mätningar så det är mycket svårt att uppskatta omfattningen av den 
erosion som skett. Kustskyddande åtgärder är emellertid inte tillåtna 
eftersom området är skyddat genom natrureservat och utpekat som 
ett Natura 2000-område. Den sjätte och sista av hövderna i Löderups 
strandbads hövdsystem är uppförd i kanten av området, nedanför 
campingen. Med största sannolikhet förekommer erosion i området 
på grund av de kustskyddsåtgärder som har genomförts i Löderups 
strandbad.

Genomförda kustskyddsåtgärder:
-   En kort hövd, den sjätte i ordningen, har uppförts i kanten av 
    området, nedanför campingen.

4.13.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Området har höga natur- och rekreationsvärden. Med tanke på att 
området redan idag är svårt drabbat av erosion kan man dra slutsatsen 
att problemen med största sannolikhet kommer att förvärras i 
framtiden. Detta behöver inte innebära något negativt om naturen 
får självläka. 

4.13.4 Föreslagna åtgärder

Området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område 
och det inte tillåtet att genomföra åtgärder som påtagligt kan skada 
naturmiljön. Detta innebär att åtgärder för att påverka framtida 
erosion är begränsad. 

De befi ntliga skydden i områdets västra del bör tas bort. Alternativet 
är att konstruera om den befi ntliga hövden till en friliggande 
vågbrytare. I övrigt ska inga åtgärder göras och erosion ska tillåtas. 
Förhoppningen är emellertid att de mjuka åtgärder som görs i området 
Löderups strandbad, även ska komma till gagn i detta område.

I detta området bör  färjetrafi kens eventuella påverkan på kustområdet 
utredas snarast. 

4.14 Sandhammaren

Området begränsas i väster av gränsen till Hagestads naturreservat 
och i öster av kommungränsen. 

Sandhammaren utgör ett mäktigt sanddynområde. Det är ett 
kustdynområde med aktiva kustprocesser som är unika inom Sverige. 
Efter hand som dynerna byggs upp och stabiliseras utvecklas zoner 
med olika typer av vegetation. Denna zonering samt vegetationens 
dynamik är av stort botaniskt intresse. Området är också en 
geovetenskapligt mycket viktig lokal. Innanför dynerna fi nns stora 
arealer med buskformig ekskog med lång kontinuitet, som är av 
vetenskapligt intresse. Även faunan är av betydande intresse, bl.a. 
förekomsten av sällsynta häckfåglar och insekter. Området har 
dessutom höga landskapsbildsmässiga kvalitéer och är värdefullt 
för friluftslivet.
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Figur 34: Delområdet Sandhammaren. De gula linjerna markerar höjdkurvor upp 
till 5 m.ö.h. (Karta: Ystads kommun)

4.14.1 Förutsättningar

Planer och program
-   Översiktsplan 2005
-   Området är detaljplanelagt. Detaljplanen syftar till att bättre 
    reglera bebyggelsen i området för att bibehålla områdets karaktär 
    av ett oexploaterat naturområde med för området karaktäristisk 
    växtlighet och aktiva kustprocesser.

Riksintressen:
-   Riksintresse Natur
-   Riksintresse Friluftsliv/Fritidsfi ske
-   Riksintresse Kultur
-   Riksintresse Yrkesfi ske

Bestämmelser:
-   Naturreservat
-   Natura 2000
-   Strandskydd

Övrigt:
-   Friluftsliv
-   Turism
-   Naturvård (fl ora, fauna, dynlandskap)
-   Strandmorfologi
-   Marint naturvårdsprogram

Markanvändning
Området ingår i Natura-2000 området Sandhammaren-Kåseberga 
som bildades 2004.  Området är också skyddat som naturreservat 
sedan 1987. Ett mindre antal fritidshus samt en mindre verksamhet 
fi nns i området.

Jordarter och topografi 
Sandhammaren utgör ett mäktigt fl ygsandfält. Det är ett kust-
dynområde med aktiva kustprocesser som är unika i Sverige. Området 
är därför av stort geovetenskapligt värde. Området karakteriseras av 
långa, fl acka inre strandområden, uppbyggda av sand som övergår 
i relativt låga sandklinter. Det sker ackumulation av sand i området 
och på en sträcka som sträcker sig från ungefär 2 km öster om Tyge å 
(i område Hagestad naturreservat) till området vid Sandby strand (2 
km in i Simrishamns kommun) har strandlinjen förskjutits ut i havet 
med upp till 200 meter.
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4.14.2 Erosionsstatus och befi ntliga kustskyddsåtgärder

I området har det skett både erosion och ackumulation. Tidigare 
studier visar att stranden i Sandhammaren var betydligt kortare 
under t.ex. 1970-talet. I nuläget pågår ackumulation och området 
utvidags årligen.

Genomförda kustskyddsåtgärder:
-   Inga kustskyddsåtgärder genomförda.

4.14.3 Riskantagande vid erosion och stigande havsnivåer 

Området är fl ackt och väldigt känsligt för kustprocesserna. Hur 
dynamiken förändras med höjda havsnivåer är svårt att förutsäga. 

Vid framtida erosion kan området påverkas, men detta behöver inte 
innebära något negativt om naturen får självläka.

4.14.4 Föreslagna åtgärder

Detta område är väldigt fl akt och därför sårbart vid höjda havsnivåer. 
Trots detta anses det fi nnas god potential att stranden läker sig 
själv om det sker erosion i detta området. I nuläget fi nns det ingen 
anledning att överväga kustskydd i detta område. Det kan emellertid 
vara av intresse att kontinuerligt övervaka gränsen mellan Hagestads 
naturreservat och Sandhammaren, så att det fi nns kunskap om 
nuläget samt att förändringar kan upptäckas i ett tidigt skede.

Figur 35: Gömslet i Sanhammaren är uppskattat av såväl fågelskådare som 
andra gäster. (Foto: Ann-Sofi  Eriksson)
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