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Yttrande över Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Vi har med stort intresse tagit del av förslaget till kompletterande
bebyggelse inom Karlstads kommun med strandnära lägen som
riktmärke. För vår del vill vi begränsa våra synpunkter till avsnittet
om Gräsmången på sidorna 46 till och med 48.
Samrådshandlingen tar upp utvecklings- och
utbyggnadsförutsättningar med Gräsmången som bas. Vi vill vidga
synfältet och se Älvsbackabygdens fysiska karaktär som ett
sammansatt mönster med Östra Örten, Lersjön och Gräsmången
som kärnor i det tredelade landskapet. Den nordliga delen av
kommunen karaktäriseras naturgeografiskt av denna kedja av
karaktäristiska naturrum. Alla med sin särart och karaktär. Östra
Örten ligger som en livgivande moder för det kulturskapande
lantbrukslandskap som omger sjön. Lersjön har en lågmäld karaktär
med sina beteshagar och odlingsmarker som lantliga profiler med
en skogsridå mot öster. Gräsmången äger en vildmarkskaraktär med
sina skogsklädda höjder och enstaka och lågmälda enskilda hus.
I det nu aktuella tillägget till Översiktsplan 2012 vill vi understryka
vikten av att slå vakt om särdragen i Älvsbackabygden och dess
naturgeografiska kännemärken. Odlingslandskapet kring Östa Örten
medger tilltalande lokalmiljöer som på ett kompletterande sätt kan
tillföras både permanentbostäder och fritidshus med
åretruntkvaliteter för boende. Sluttningarna ner mot Lersjön kan på
ett skonsamt och tilltalande sätt medge ny bebyggelse.
Gräsmången bör skonas från ny bebyggelse – både enskilda
byggnader liksom samlade grupper som LIS-planen lanserar för
Sjöhaget. Låt Gräsmången förbli det ”vildmarksområde”
planförfattaren själv redovisar som ett kännetecken för Gräsmången
och dess stränder! Strandnära ny bebyggelse vid Gräsmången är
heller inte aktuellt inom sjöns stränder i Munkfors eller Hagfors
kommuner. Länsväg 240:s strandnära kontakt på ett parti på sjöns
östra strand förtar inte helhetsintrycket av vildmarksområde.
I planen uttalas ambitionen att Fyrbo ska utvecklas som centrum för
naturturism med säte i Fyrboområdet. I det perspektivet är det
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grundläggande viktigt att närområdet vid Fyrbo liksom karaktären
på dess storslagna naturresurs, Gräsmången, förblir det
vildmarksområde som ger mervärden för den lockande
naturturismen i Älvsbacka.
Önskemålet att tillgodose bygdens tillväxt med fritidshus, liksom
åretruntbosättningar, bör tillgodoses i slutningarna mot Östra Örten
eller Lersjön medan Gräsmångens strandpartier förblir
oexploaterade enligt dagens mönster.
Området Fyrbo N (BL) bör som föreslagits förstärkas som kärna för
den naturnära turismen som har en naturlig hemvist och
utvecklingspotential i Älvsbacka. Badplatsen, campingmöjligheterna
samt kompletterande byggnader för verksamheter vilket ingår i
planförslaget ger stabilitet åt Fyrbo som kärna för naturturismen i
Älvsbacka. Vandringslederna i närområdet kan utvecklas vidare till
attraktiva inslag vid utvecklandet av naturturismen. Gräsmångens
potential som tillskott för naturturismen ligger i dess
vildmarkskaraktär som bäst upplevs från sjösidan där de obrutna
strandpartierna utgör adelsmärket för områdets vildmarkskaraktär!
Gräsmången liksom Östra örten utgör även tilltalande lokaler för
sportfiske.
2010 genomfördes ett utvecklingsprojekt inom byalaget Älvan med
stöd av Föreningen Närheten som bistod med LEADER-medel.
Slutrapporten biläggs för kännedom.
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