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Metod
Landskapskaraktärsanalys 

I denna landskapsanalys har metoden landskapskaraktärsanalys använts. Kommunens 
yta har analyserats med avseende på natur, kultur och upplevelse.  Vid en analys av land-
skapskaraktärer undersöks och beskrivs olika områdens platskänsla och skillnaderna 
mellan dessa. 

En landskapskaraktärstyp kännetecknas av ett liknande mönster av natur, kultur och 
upplevelse.

Karaktäriseringen har resulterat i en grov indelning i 5 överordnade karaktärer. Inom 
dessa överordnade karaktärer finns en ganska bred variation i skala och innehåll hos 
landskapet. Antalet karaktärerstyper har medvetet hållits ner för att få en överblick över 
hela kommunens yta i detta skede. 

En bedömning har gjorts av landskapskaraktärernas tålighet för storskaliga tillägg, som 
exempelvis en grupp vindkraftverk. Tåligheten beror på landskapets skala och komplexi-
tet, topografi och markanvändning, bebyggelsestruktur och hur allmänheten utnyttjar 
landskapet för exempelvis rekreation.

Vid eventuella tillståndsprövningar av vindkraftaktörer krävs en mer detaljerad och djup-
lodande landskapsanalys med kartläggning av lokala detaljer, såsom småskalig topo-
grafi, den lokala markanvändningen, vyer från bostäder och viktiga målpunkter mm.

Landskapets förutsättningar
Landskapet i Lysekils kommun karakteriseras av havet i väster, fjordar och vikar, kust-
samhällena, de runda karga bergen och de uppodlade och bebyggda dalarna. Lysekils 
kommun ligger på Stångenäset, mitt i västkustens sprickdalslandskap. Näset avgränsas 
i söder och öster av Gullmarn och Färlevfjorden och i norr av Åbyfjorden. Kommunen 
omfattar även Grundsund på Skaftölandet, söder om Gullmarn. Utanför skärgårdsbandet 
breder Västerhavet ut sig. 

Det landskap vi ser idag är ett resultat av förändringsprocesser, ständigt pågående men 
i olika takt. Bergrunden är den i sammanhanget äldsta strukturen, därefter följer de 
jordarter som täcker berget och de vattendrag som letar sig fram. Berg, jord, vatten och 
klimat är förutsättningar för den typ av vegetation som etablerar sig. Den snabbaste 
förändringsprocessen orsakas av hur människan använt och använder sig av landskapet 
för bland annat livsmedel, bostäder, transporter och energiutvinning. Landskap och män-
niska påverkar varandra. 
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Naturgeografiska strukturer

Geologi
Berget är grunden för landskapet. Vid Gullmarsfjorden går gränsen mellan olika berg-
arter. Lysekils skärgård och de nordvästra delarna av kommunen består av bohusgra-
nit. Bohusgraniten som är den yngsta bergarten (920 miljoner år) i Sveriges urberg och 
sträcker sig från Gullmarsfjorden i ett 30 km brett bälte längs med kusten upp till Ide-
fjorden vid Strömstad. 

Gullmarsfjordens västra kust och stora delar av Skaftö består av gråvacke- och glimmer-
gnejs och kvartsit. Längst norrut på Skaftö finns även ett område med den äldsta grani-
ten som bildades för 3 miljarder år sedan. 

De olika bergarterna bildades under olika generationer och påverkades och pressades 
samman vid processer såsom bergskedjeveckningar och nya bergarters framträngande. 
Tillsammans utgjorde bergarterna en urbergsplatta, som innehöll system och zoner 
av sprickor. För ca 500 miljoner år sedan höjde sig urbergsplattan över havet. Genom 
upprepad bergsgrundsrörelse sprack berget sönder där det var som svagast. Ett sprick-
dalslandskap började bildas. Urbergsplattan lutar åt sydväst och bildar där den dyker ner 
i havet en skärgårdskust. 

Vatten och jord
Under den senaste miljonen år har Skandinavien genomgått tre skilda nedisningsperio-
der. Inlandsisarnas framfart ledde till en stor erosion av berget, framförallt i dess redan 
svaga sprickor. Isen rörde sid i nordost- sydvästlig riktning och slipade främst de ost-
vända fjordsidorna. 

Inlandsisarna tryckte ner berggrunden och isens bortsmältande ledde till att bergrunden 
åter höjde sig. När berget höjde sig över havet utsattes kustlandet för vågerosion, vilket 
kalspolade bergplatåerna. Vattnets vågor tog med sig det lösa materialet som sedan 
sedimenterade i sprickdalarnas botten, nuvarande låglänta dalgångar. På de ställen där 
vågorna inte klarade att spola med sig de större stenarna blev dessa kvar och bildar så 
kallade klapperfält.

Det lösa material som inlandsisarna slet bort och förde med sig och som sedan bildade 
jord kallas morän. Beroende på isens riktning samlades mycket utav moränmaterialet på 
västsidan av bergen som blev läsida.
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Den dominerade jordarten i Lysekils kommun är lera. Leran avsattes i dalarna när 
området låg under havet. Idag har de strandnära och låglänta områdena en karaktär av 
gyttjelera. Gyttjeleran är nästan svart och dess påtagliga lukt av svavelväte beror på att 
leran har ett stort inslag av organiskt material.

En stor del av kommunen täcks idag av havsvatten. Havet går in i sprickdalarna och fast-
landet ligger mellan de två fjordarna, Gullmarsfjorden och Åbyfjorden. Uppe på fastlan-
det finns ett flertal mindre sötvattendrag som meandrar sig fram i sprickdalarna för att 
sedan som oftast mynna ut i någon av fjordarna. 

I urbergets sprickor finns det grundvatten. Uttagsmöjligheten för grundvatten i urberg av 
bohusgranit är låg i jämförelse med många andra bergarter och jordarter.

Vattnet i berg, jordar, våtmarker och vattendrag ingår i samma system. 

Vegetation
De jordfattiga hällmarksområdena har påverkats mycket av människan. Forna tiders 
skogsskövling och intensiva betesdrift kombinerat med återkommande svedjning har 
medfört att vegetationen domineras av ljunghedar. Eftersom betet till stor del har 
upphört på dessa marker håller de idag på att växa igen. Längre inåt landet växer tall-
skogar. Uppe på bergsryggarna växer hällmarkstallskogar och där jordtäcket är tjockare 
finns blandskogar med ett rikt lövinslag.

I sänkorna uppe på de karga bergen har det ofta bildats våtmarker och mossar. Eftersom 
mossarna ofta är kringgärdade av berg är de främst påverkade av fastmarksvatten, vilket 
medför att de långsamt växer igen.

Dalgångarna täcks till stor del av lera, som på grund av innehållet av skal från snäckor 
och musslor ofta är kalkhaltigt. Detta gynnar kalkälskande växter och ger en speciell 
artsammansättning i floran. I direkt anslutning till lerområdena vid kusten står de över-
svämmade strandängarna, som benämns marskängar. Marskängarna är ofta bevuxna 
med kort gräs och är naturliga betesmarker. 

I gränsen mellan dalgångens lerslätt och granitknallarna etableras träd och så kallade 
randskogar bildas. De består oftast av blandad lövskog och bidrar till den typiska land-
skapsbilden i mosaiklandskapet. Med mosaiklandskap menas ett småbrutet och omväx-
lande landskap både i fråga om markanvändning och topografi, se vidare beskrivningar 
av landskapskaraktärer.
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Kulturgeografiska strukturer

Lysekils historia
Lysekil omnämns tidigast på 1570-talet. I Lysekils kommun, liksom längs hela bohus-
kusten, har fiske, handelssjöfart (seglation) och jordbruk traditionellt utgjort de stora 
näringarna innan den industriella revolutionen. Den goda tillgången på sill under senare 
hälften av 1700-talet skapade ett uppsving i fiskenäringen och många trankokerier och 
salterier växte fram i fiskesamhällena. I slutet av 1800- och början av 1900-talet var 
också stenhuggarindustrin omfattande. Under samma period blomstrade badortsepoken 
med flera välbesökta badorter i bohuslän, däribland Lysekil. 

Vid förra sekelskiftet tog industrin rejäl fart med starten av tillverkning av fartygsmotorer 
i Lysekil. Konservindustrin var också en stor arbetsgivare i bygden och en majoritet av 
befolkningen i Lysekil sysselsattes av industrin.

Odlingslandskapet
I hela Bohuslän pågår en omfattande igenväxning av tidigare betesmarker och skogen 
breder ut sig på bekostnad av öppna ängs- och hagmarker samt kusthedmarker. Delar av 
odlingslandskapet i kommunen uppvisar lång kontinuitet. Begränsningen i utrymme har 
gjort att de tillgängliga områden av bördig dalbotten har brukats som åker medan salt-
ängar och mer kuperad terräng fungerat som betesmarker. Bristen på odlingsbar mark 
mellan bergen har skapat små och mångformiga stycken, ofta med avgränsningar och 
ägoindelningar av stenmurar och rösen. Resultatet av den effektiva markanvändningen 
är ett småskaligt och omväxlande jordbrukslandskap.

Flera regionalt, men även nationellt, värdefulla odlingslandskap finns utpekade i Lyse-
kils kommun. De sammanfaller ofta med bygdens rika kulturmiljöer. Kommunen har i 
sitt program för vård och bevarande av kulturmiljöer pekat ut flera odlingslandskap som 
värdefulla historiebärande landskap. I anslutning till flera av dessa finns också rika forn-
lämningsområden med hällristningar, gravområden mm, vilket vittnar om områdenas 
långa kontinuitet som boplatser. 

Kommunikations- och bebyggelsemönster
Lysekil är centralort i kommunen och en viktig målpunkt. Många arbetspendlar till Udde-
valla och Stenungsund. Då kommunen ligger ute på en halvö är väg 162 som går upp till 
E6:an en betydelsefull länk. För kommunikationen mellan Lysekil och Uddevalla är färje-
förbindelsen mellan Finnsbo och Skår viktig. Skaftö har broförbindelse över till Bokenäs 
och Uddevalla. Mellan Lysekil och Fiskebäckskil går en personfärja och under sommaren 
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ökar den båtburna persontrafiken. Sommartid är kustområdena mål för fritidsboende 
och turister.

Kommunikationsnätet är knutet till slätterna och följer spricklandskapets dalgångar 
och har gjort det i långa tider. Även bebyggelsestrukturen följer landskapets topografi. I 
odlingslandskapet ligger gårdarna utspridda och ofta ligger bebyggelsen i de flata dal-
gångarnas utkant för att optimera jordbruket. Landsbygdens varierande bebyggelsemiljö 
och talrika lämningar från sten- brons- och järnålder vittnar om en rik kulturhistoria i en 
bygd där människor levt av havet och jorden i urminnes tider.

Uppe på de skogsbeklädda höjdplatåerna inåt landet är bebyggelsen gles, mest i form av 
ensamgårdar med små jordbruk.

Samhällena längs kusten följer delvis andra mönster, men utnyttjar också topografin 
med placering av bebyggelse företrädesvis i lägen som är skyddade från västanvinden 
och i gynnsamma hamnlägen. I de gamla fiskesamhällena ligger bebyggelsen tätt mellan 
de kala höjdplatåerna. Längst ut på Stångenäs ligger Lysekil som är kommunens cen-
tralort, här finns tät stadsbebyggelse. 

I kommunen finns 4500 helårsbebodda småhus, 3000 lägenheter och ca 3000 tax-
erade fritidshus . En stor del utav bebyggelsen i attraktiva kustsamhällen har under en 
lång tid omvandlats från helårsboende till att endast användas som fritidsboende. Det 
minskande antalet åretruntboende innebär att det blir svårare att tillgodose service i 
samhällena året runt. Fritidsboende finns i kustsamhällena men det finns även mindre 
fritidsområden längre in på Stångenäset som bildats genom avstyckning från jordbruks-
fastigheter. 

Vid Brofjorden finns ett stort industriområde som domineras av ett oljeraffinaderi.

 Bild 2. Landsbygdsbebyggelse. Bild 3. Fritidsbebyggelse. Bild 1. Stadsbebyggelse i Lysekil.
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Sociala strukturer

Ungefär 14 600 människor är bosatta i Lysekils kommun året runt och under sommar-
halvåret ökar befolkningen väsentligt med fritidsboende och turister. Den typiska bohus-
länningen har länge setts som en väderbiten fiskare vars leverne står för enkelhet och 
rättfärdighet i samklang med naturen. Innan andra världskriget var det främst de rikare 
klasskikten som turistade vid kusten för att ta del av det hälsosamma badlivet. På den 
tiden hyrde turisterna ofta in sig hos de fastboende. Efter andra världskriget då den lag-
stadgade semestern infördes ökade turismen och fritidsboendet markant i kommunen. 

Antalet verksamma inom fiskeindustrin är idag inte så många utan istället är det till-
verkningsindustrin och den offentliga sektorn som dominerar. Även turismen är idag av 
stor ekonomisk betydelse för kommunen och de flesta åretruntboende uppskattar den 
kommers och det sommarliv som turisterna innebär. Många utav turisterna återkommer 
år efter år och många känner en stark förankring till platsen. 

Särskilt känsliga landskapsrum med upplevelsevärden: 

Kontemplativa eller sakrala landskapsrum som erbjuder lugn, avskildhet och storsla-
genhet. -Havet och kustområdena med sina runda karga klippor ger denna typ av upple-
velse.

Ålderdomliga landskapsrum där ålderdomligheten i sig är en förutsättning för upplevel-
sen och förståelsen av landskapet. -Det nedlagda stenbrottet i Fågelviken på Härnäset 
är ett intressant fotavtryck från en stenhuggarepoken. (Området är upptaget i Lysekils 
kulturminnesvårdsprogram.)

Monumentala landskapsrum som är tydligt gestaltade och ofta uttryck för makt. –
Kyrkor, fyrar, badhusanläggningar, herrgårdar.

Symboliska landskapsrum som har en särskild plats i människors medvetande genom 
minnen, folktro eller konst. –Hällristningarna i Backa utanför Brastad. Havsbruksbundna 
lämningar såsom kustlandskapets tomtningar, fiskelägen och ”döingerös” har stort sym-
boliskt värde. För ytterligare platsspecifikationer se Lysekils kulturminnesvårdsprogram.

Naturvärden och ekologiska samband

I Lysekils kommun finns många särpräglade och värdefulla naturområden, varav vissa 
är helt unika med artsammansättningar som inte kan återfinnas på någon annan plats i 
Sverige. Nedan beskrivs ett urval, men för en fylligare genomgång hänvisas till kommu-
nens Naturvårdsplan.
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Marina miljöer
Gullmarn är unik i sitt slag i landet, eftersom den är Sveriges enda riktiga fjord med stort 
djup, cirka 125 meter, och en tröskel vid mynningen mot havet. De speciella förutsätt-
ningarna ger en rik mångfald av marina arter, varav vissa endast förekommer i Gull-
marsfjorden i Sverige.

De grunda havsvikar som finns i kommunen är ofta bevuxna med ålgräs, Zostera marina, 
en marin art som ser ut som ett långt bredbladigt gräs. Man kallar dessa vikar för Zos-
teraängar och havets barnkammare. De är viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för 
fiskar och kräftdjur.

Skärgårdsmiljö
I skärgården finns förutom granitklipporna inslag av slåtter- och betesmark. Dessa 
marker och de organismer som är kopplade till den speciella miljön är beroende av 
fortsatt hävd. I Lysekils kommun finns unika exempel på kusthedslandskap, en naturtyp 
som är på stark tillbakagång. Halvön Islandsberg och ön Jonsborg i kommunens sydli-
gaste del är kanske landets främsta exempel på det kustnära ljunghedslandskapet och 
området hyser flera sällsynta, starkt atlantiska växtarter.

Sjöar, vattendrag och våtmarker
I kommunen finns en sjö och ett flertal vattendrag som är utpekade som ekologiskt 
känsliga områden enligt miljöbalken. Ett flertal av vattendragen hyser havsvandrande 
fiskarter som lax och havsöring och vattendragens mynningar har av Fiskeriverket 
belagts med begränsningar för fisket. 

Lysekils kommun är också rik på småvatten. Kulturskapade dammar och småvatten i 
odlingslandskapet samt de naturligt uppkomna vattensamlingarna i hällmarksmiljöerna 
utgör livsmiljöer för en mängd arter, inte minst för fridlysta grod- och kräldjur.

Skog
Vid länsstyrelsens ädellövskogsinventering år 1994 registrerades 204 objekt i Lysekils 
kommun. Av dessa bedömdes sex objekt, med en yta på drygt 100 hektar vardera, vara 
av högsta naturvärde, dvs vara nationellt värdefulla naturmiljöer. Storskogen i Näverkärr, 
längst ut på Härnäset, är ett av landets finaste exempel på ädellövskog med en ovanligt 
stor artrikedom med många rödlistade arter. Området skyddas genom Näverkärrs natur-
reservat som även ingår i Natura 2000-nätverket.

I den nordligaste delen av kommunen finns naturliga tallskogar med lång kontinuitet i 
området som heter Skottfjället. Här finns spelplatser för skogshöns och man har påträf-
fat en mycket sällsynt svamp, goliatmusseronen, som är en signalart för skyddsvärd 
tallskog på sand.
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Landskapskaraktärer 

Lysekils kommun kan grovt delas in i fem olika landskapskaraktärer:

1. Kust och skärgård, som domineras av hav, skärgård, granitklippor och kustsam-
hällen.

2. Kala höjdplatåer. Vindexponerade höglänta granitplatåer i zonen innanför kust-
remsan. Karaktäriseras av graniten, sparsam vegetation, mest ljung, och vidsträckta vyer 
över både hav och land. Mycket sparsamt med bebyggelse.

3. Mosaiklandskap av varierande skala. Dalgångarnas jordbruksmarker och strand-
ängar flikar sig in mellan de kullrande granitknallarna och randskogar står i gränsen 
där emellan. Bebyggelse i form av mindre samhällen och enstaka gårdar och grupper av 
villor. Det finns även små handels- och eller industrietableringar.

4. Fjordlandskap. Omväxlande klippor och jordbruksmark och saltängar möter 
havsvattnet. Till skillnad från kustlandskapet ovan är vikarna grundare och mer skyd-
dade från västanvinden och klipporna har i större utsträckning nötts av inlandsisen. 
Bebyggelse förekommer främst i form av gårdar och grupper av villor och fritidshus.

5. Delvis skogiga höjdplatåer. I kommunens nordligaste del tar ett större samman-
hängande höjdområde vid, mer eller mindre skogsbeklätt. Här är mycket sparsamt med 
bebyggelse, men det förekommer enstaka ensamgårdar.

Se karta på föregående sida.
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Kustområdet domineras av havskontakten och påverkan av vind och vatten. Grundsund, 
Fiskebäckskil och Lysekil är tre av orterna i det pärlband av kustsamhällen som löper 
längs bohuskusten från Göteborg till norska gränsen. Fiske, stenindustri, badortsepoken 
och nuvarande turistnäring har präglat samhällena. 

Tålighet
Ytterskärgården och det öppna havet är storskaligt och har en låg komplexitet vilket 
i allmänhet betyder att landskapet har en stor tålighet för storskaliga tillägg, t ex en 
grupp med vindkraftverk. Kommunen har dock beslutat att skydda hav och skärgård från 
vindkraftexploatering eftersom landskapet är så starkt kopplat till rekreation och natur-
upplevelser. 

Innerskärgården med sitt myller av öar och skär, vikar och sund och de småskaliga 
tätbebyggda kustsamhällena har en hög komplexitet och en hög besöksfrekvens. Land-
skapstypen är en förutsättning för den intensiva turistnäringen framförallt sommartid. 
Det mycket omväxlande och småskaliga landskapet har en låg tålighet för storskaliga 
tillägg och är inte lämpligt för vindkraftetablering.

1. Kust och skärgård

Bild 4. Branta klippor möter hav i Åbyfjorden. Bild 6. Båtverksamhet och friluftsliv.

Bild 5. Kustsamhälle.
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2. Kala höjdplatåer

Granitbergen reser sig ur havet och de höga platåerna ger en visuell kontakt med havet, 
men ingen direkt kontakt. Landskapet är relativt storskaligt med breda, långa siktstråk 
både ut över havet och in mot land. På grund av det tunna jordtäcket och det vindexpone-
rade läget består växtligheten av ljung och andra ris. I lä och skrevor finns något högre 
växter. 

Tålighet
Storskaligheten ger en relativt hög tålighet, men synbarheten från havet gör att lämplig-
heten för vindbruk minskar.

Bild 7. Kal höjdplatå med 
vindkraftverk söder om 
Preemraffområdet. 

Bild 8. I skrevor mellan de 
kala höjderna växer ljung 
och andra ris.
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3. Mosaiklandskap

Mosaiklandskapet omfattar i denna landskapsanalys ett skalmässigt brett spann, där 
dalgångarna ibland är mycket vidsträckta och avgränsas av stora berg, medan det i en 
annan del av kommunen representeras av ett småbrutet odlingslandskap med flikiga 
odlings-, ängs- eller hagmarker och små kullrande granitknallar. De tidigare havsvi-
karna letar sig in mellan granitbergen och randskogar står i gränsen mellan berg och 
dal. I dalgångarna och på platåer där jordtäcket är tillräckligt tjockt är marken uppodlad 
eller betad. Fuktängar och sankmarker är naturligt öppna. Kommunikationsstråk, väg 
och järnväg, ledningar mm sträcker sig längs dalgångarna. 

Tålighet
Kuperingen och småskaligheten gör att storskaliga tillägg kan vara svåra att passa in 
och lätt dominerar landskapsbilden.

Bild 9. Småbrutet jordbrukslandskap med kullrande granitknallar. 
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4. Fjordlandskap

Jordbruksmark och ängar möter havet i långgrunda stränder. Här finns ett större 
inslag av saltängar som betas jämfört med kustlandskapet och även ett större inslag av 
lövskog, med bland annat ek och bok. Bebyggelsestrukturen består av jordbruksfastig-
heter och en del villa- och fritidshusbebyggelse.  

Tålighet
Omväxlande och småskaligt landskap där storskaliga tillägg kan vara svåra att passa in. 
Exponerat mot havet, vilket minskar tåligheten än mer.

Bild 10. Jordbruksmark och ängar möter havet i långgrunda stränder.

Bild 11. Platt 
dalbotten som 
sträcker sig ut mot 
Färlev-fjorden 
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5. Delvis skogiga höjdplatåer

Kommunens nordligaste del tillhör barrskogsbältet och består av höglänta bergsplatåer 
där vindexponeringen är något mindre än i kustbandet och här ökar skogstäcket. Här 
finns naturliga tallbestånd med lång kontinuitet. Landskapet upplevs som relativt stor-
skaligt på håll, men är kraftigt kuperat och omväxlande när man befinner sig i området. 
Bebyggelsen är gles, mest i form av ensamgårdar med små jordbruk. 

Tålighet
Tåligheten är relativt stor för storskaliga tillägg såsom vindkraftverk, men kan variera 
mycket inom karaktärstypen. Vindkraftverk kan exempelvis bli tydligt exponerade mot 
dalgångar om verken placeras på krön i utkanten av höjdområdet. Höjdläget gör också 
att verken kan komma att synas från långt håll. 

Som en följd av terrängens kupering, otillgänglighet och den orördhet som detta medver-
kat till kan tillfartsvägar och annan infrastruktur ge upphov till stor påverken på omgiv-
ningen.

Bild 12. Bebygg-
elsen i området är 
gles.

Bild 13. De delvis skogiga höjdplatåerna 
syns tydligt från närliggande dalgång.
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Slutsatser

Beroende på landskapets olika karaktärer kan det vara olika aspekter eller speciella 
strukturer som behöver bevaras i landskapet. I kustlandskapet och i fjordlandskapet 
finns stora värden för friluftslivet som behöver beaktas. Kustlandskapet övergår i den 
yttre skärgården till kala höjdplatåer vars höjd och öppenhet gör att vindkraftsetable-
ringen syns på långt håll och får ett stort visuellt influensområde. 

I det småskaliga mosaiklandskapet har kulturmiljön gett landskapet dess stora värden 
och särpräglade småbrutna landskap. I de norra delarna av Lysekils kommun finns 
delvis skogiga höjdplatåerna som syns på långt håll ifrån de öppna dalarna och bildar 
en tydlig landskapsbild som kan vara viktig att bevara ur identitetssynpunkt. De olika 
värdena som de olika landskapskaraktärerna har kommer att beaktas och följas upp 
i tillhörande rapport: Vindbruk - tematiskt tillägg till översiktsplanen med miljökon-
sekvensbeskrivning.
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