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Sammanfattning 

Ystads kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kåseberga 

14:111 m.fl. i Kåseberga hamn. Detaljplanen görs i syfte att säkerställa att marken i 

Kåseberga hamn kan användas som fiskehamn, gästhamn och för 

näringsverksamheter som är knutna till eller har fördel av att ligga i hamnen. Vidare 

ska platsen fungera som ett besöksmål för turister och besökare. 

 

AFRY har fått i uppdrag att genomföra en riskutredning för havsnivåhöjning och 

erosion samt en utredning av de sociala och ekonomiska konsekvenserna. 

Riskutredningen ska fungera som underlag till planhandlingarna i detaljplanen. 

 

Kåseberga hamn och närliggande verksamheter är beläget mellan sluttningen från 

Kåsehuvud och vattnet. Strandlinjen har ett exponerat läge ut mot havet och är utsatt 

för erosion. Området Kåsehuvud och ned mot hamnområdet är stabilt och det 

förekommer i stort sett ingen erosion. På sluttningen väster om hamnen sker viss 

erosion. Hamnen har idag ett vågskydd, ca 2 m ö h, som är upphöjt i förhållande till 

kajen. Hamnplanen ligger ca 1 - 1,5 m ö h och lägst belägna byggnad ca 2,5 m ö h, 

hela hamnområdet ligger mindre än 3 m ö h. De restaurangverksamheter som har 

uteserveringar och utekök beläget vid nuvarande vattenlinje är de som är mest utsatta 

för vågpåverkan då de inte omfattas av vågskyddet som sträcker sig runt 

småbåtshamnen. På grund av uteserveringarnas exponerade läge mot havet bedöms 

vågpåverkan och vågöverspolning vara ett större hot på kort sikt än stigande 

havsnivåer. 

 

Framtida medelvattenstånd för Kåseberga hamn har beräknats för år 2035 och 2060, 

samt nivåer för vattenstånd med 100 års återkomsttid för respektive år och högsta 

beräknade havsvattenstånd. Beräkningarna visar att medelvattenståndet ökat med ca 

12 cm jämfört med idag, flöden med återkomsttid på 100 år kan ge vattennivåer på 

185 cm och i extremfall 231 cm. År 2060 har medelvattenståndet ökat till 48 cm med 

återkomstvärden på 205 cm. Nivån för ett vattenstånd med 100-års återkomsttid hade 

enligt nuvarande klimatscenario krävt ett högvattenskydd som når minst 205 cm. I 

slutet av seklet förväntas ett medelvattenstånd på 80 cm, återkomstvärde på 237 cm 

och ett högsta beräknat havsvattenstånd på 303 cm. Ett högvattenskydd år 2100 hade 

behövt vara minst 237 cm. 

 

På 15 års tidshorisont är det erosion, vågpåverkan och vågöverspolning, snarare än 

stigande havsvattenstånd, som utgör det främsta hotet mot verksamheterna i 

Kåseberga hamn. Småbåtshamnen ligger väl skyddad mot vågor men åtgärd krävs för 

att skydda de verksamheter som ligger till väster om det befintliga vågskyddet. 

Som en möjlig åtgärd på kort sikt bedöms ett vågskydd uppförs längs strandlinjen som 

sträcker sig från småbåtshamnens redan existerande vågskydd och västerut längs 

strandlinjen så att Kåseberga hamn får ett sammanhängande våg- och erosionsskydd 

längs hela vattenlinjen. Med anledning av strandens exponerade läge mot havet 

rekommenderas ett vågskydd med s k bullnose. En grov kostnadsuppskattning av 

föreslagen åtgärd vågskydd med s k bullnose baserat på prisuppgift från PEAB är 

uppskattad till mellan 2 000 000 SEK och 2 500 000 SEK. 
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På längre sikt kommer ett stigande havsvattenstånd att kräva ytterligare förebyggande 

åtgärder mot höga vattenflöden samt vågpåverkan, för att skydda Kåseberga hamn.  

Det rekommenderas att befintligt vågskydd längs strandlinjen i väster byggs på i 

höjdled. För småbåtshamnen rekommenderas upprättande av ett högvattenskydd som 

hindrar översvämning av hamnen från vattensidan. Det rekommenderas även att 

muren sträcker sig till östra sidan av hamnområdet och upp mot Ales väg vid infarten 

till hamnen för att inte riskera översvämning från sidan. 

Framtida påverkan från havet och dess påverkan på besöksnäringen samt 

verksamheterna i Kåseberga hamn har bedömts i en Socialkonsekvensanalys med 

fokus på turism. Besöksnäringen i Kåseberga lever främst på möjligheten att erbjuda 

en målpunkt efter turisternas huvudsakliga besök vid Ale stenar. 

Vågpåverkan, vågöverspolning samt erosion bedöms bidra till att begränsa 

verksamheterna i hamnen. Det finns ett behov av att förändra och utveckla 

besöksnäringen i området samt på längre sikt flytta fokus från Kåseberga hamn till 

Kåseberga by. För att öka en hållbar besöksnäring behöver fokus även läggas på att 

förlänga säsongen och hitta alternativ som ger en inkomst året runt.  

Med uteblivit bygglov minskar möjlighet till servering i hamnen. I och med detta 

bedöms tiden som den generelle besökaren spenderar i hamnen minska. En grupp 

kommer troligen inte besöka hamnen alls utan besöka Ale Stenar för att sedan åka 

vidare. Hamnen bedöms med detta få ett minskat antal besökare. Med mindre antal 

besökare och mindre tid spenderad i hamnen minskar också inkomsten för 

verksamheterna i hamnen. Det innebär svårigheter att ge en hållbar turistnäring. 

Genom att skapa möjligheter för fortsatt servering i hamnen upprätthålls de 

ekonomiska möjligheterna för aktörerna i hamnen sam ger aktörerna tid att arbeta för 

nya besökspunkter och skiftat fokus från hamnen till Kåseberga by. En hållbar 

turismnäring med ekonomi ger även incitamentet att bekosta åtgärder för att 

begränsa påverkan från klimatförändringar. 
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1 Bakgrund 
Ystads kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kåseberga 

14:111 m.fl. i Kåseberga hamn. Riskutredningen för havsnivåhöjning och erosion samt 

en utredning av de sociala och ekonomiska konsekvenserna ska fungera som underlag 

till planhandlingarna i detaljplanen. 

 

Detaljplanen görs i syfte att säkerställa att marken i Kåseberga hamn kan användas 

som fiskehamn, gästhamn och för näringsverksamheter som är knutna till eller har 

fördel av att ligga i hamnen. Vidare ska platsen fungera som ett besöksmål för turister 

och besökare, och erbjuda service såsom butiker, restauranger, serveringar, 

parkeringsplatser, offentliga toaletter och annan service som föranleds av den stora 

mängden besökare. Befintliga uteserveringar ska ges byggrätt så att de säkerställs. En 

illustration över planområdet visas i Figur 1-1.  

 

 

Figur 1-1. Ungefärligt planområde som riskutredningen ska behandla. 

 

1.1 Platsbesök Kåseberga Hamn 2020-02-20 

Inför påbörjat analysarbete genomfördes ett platsbesök vid Kåseberga Hamn samt 

möte med beställare vid Samhällsbyggnad, Ystads Kommun.  

Platsbesöket inleddes med samtal med kommunens handläggare vid Samhällsbyggnad 

och kommunens Miljö- och klimatstrateg samt de berörda entreprenörer som bedriver 

restaurangverksamhet med tillhörande uteserveringar. 

Under platsbesöket genomfördes en riksinventering i form av en rundvandring där 

hamnanläggningen, pir, vågbrytare, byggnader och uteservering inventerades. Vid 

samtal och inventeringen gicks det igenom historik, tidigare och nuvarande 

förutsättningar. Vid platsbesöket rådde kraftig blåst med höga vågor och sporadiskt 

regn. Riksinventeringen ligger till grund för analysarbete avseende översvämning, ras, 

skred, erosion, samt sociala och ekonomiska aspekter. 
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2 Naturolyckor 
Kåseberga hamn och närliggande verksamheter är beläget mellan sluttningen från 

Kåsehuvud och vattnet. Strandlinjen har ett exponerat läge ut mot havet och är utsatt 

för erosion. Området Kåsehuvud och ned mot hamnområdet är stabilt och det 

förekommer i stort sett ingen erosion. På sluttningen väster om hamnen sker viss 

erosion som bör tillåtas fortgå enligt Ystad Kommuns handlingsplan för förvaltning och 

skydd av kusten (Ystad Kommun, 2017). 

2.1 Översvämningsrisk 

Ett vågskydd, ca 2 m ö h, som är upphöjt i förhållande till kajen, löper runt 

småbåtshamnen och skyddar mot väder och vind men ingen långsiktig planering eller 

anpassning av hela hamnområdet har gjorts där hänsyn tagits till stigande havsnivåer. 

Hamnplanen ligger ca 1 - 1,5 m ö h och lägst belägna byggnad ca 2,5 m ö h, hela 

hamnområdet ligger mindre ön 3 m ö h, se översiktsbilden i Figur 2-1 (Ystad Kommun, 

2017). De restaurangverksamheter som har uteserveringar och utekök beläget vid 

nuvarande vattenlinje är de som är mest utsatta för vågpåverkan då de inte omfattas 

av vågskyddet som sträcker sig runt småbåtshamnen. Vid sidan av vågpåverkan 

tillkommer risken för vågöverspolning, vilket är när en våg sköljer över befintlig 

skyddande struktur och orsakar översvämning av marken bakom. På grund av 

uteserveringarnas exponerade läge mot havet bedöms vågpåverkan och 

vågöverspolning vara ett större hot på kort sikt än stigande havsnivåer. 

 

 

Figur 2-1 Översiktsbild Kåseberga med områden för aktiv erosion markerade samt färgindelning 
efter markens höjdnivå (källa: Ystad Kommun, 2017). 
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2.2 Metod  

2.2.1 Beräkning av vattenstånd  

Framtida medelvattenstånd för Kåseberga hamn har beräknats för år 2035 och 2060, 

samt nivåer för vattenstånd med 100 års återkomsttid för respektive år och högsta 

beräknade havsvattenstånd. Till grund för beräkningarna ligger det beräknade 

medelvattenståndet i Ystad för 2020 (SMHI, 2020) samt SMHIs rapport 

Extremvattenstånd i Ystad (SMHI, 2018). För 100-års återkomstvärde och för 

extremvärde har klimatscenario RCP8,5 använts, det är det scenario som idag ligger 

närmast uppmätta trender i koncentration av växthusgaser. Beräknade värden bygger 

på antagande om linjärt samband mellan 2020 års medelvattenstånd och det 

beräknade medelvattenståndet för 2100, som är taget från SMHIs rapport om 

extremvattenstånd, varifrån även nivån för beräknat högsta havsvattenstånd är tagen 

(SMHI, 2018). Samma metod som för medelvattenstånd har applicerats för beräkning 

av högsta beräknade vattenstånd. Det 100-åriga återkomstvärdet för Ystad är 157 cm 

vilket har adderats till medelvattenståndet för respektive år för uppskattning av 

vattenstånd med 100 års återkomsttid. 

Utifrån nivå för nya vattenståndshöjder har åtgärdsförslag samt prisuppskattning 

tagits fram för kortsiktig åtgärd (15 års sikt) för att skydda de verksamheter som 

ligger närmast strandlinjen och väntas bli mest påverkade av stigande havsnivåer och 

vågpåverkan.  

 

2.2.2 Åtgärdsförslag 

Kommande vattenståndsnivåer för de olika åren har visualiserats med hjälp av 

geografiska informationssystemet (GIS) ArcMap och kartor har tagits fram som visar 

medelvattenstånd, återkomstvärde för 100 år samt ett högsta beräknat 

havsvattenstånd för år 2035, 2060 och 2100. Till grund för bedömningen om lämpliga 

förebyggande åtgärder ligger vattenståndsnivån med 100-års återkomsttid, för 

respektive år. 
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2.3 Framtida vattenstånd 

Medelvattenståndet i Kåseberga hamn förväntas stiga kontinuerligt fram till år 2100, 

värden för beräknat vattenstånd samt respektive års återkomstvärde för 100 år och 

högsta beräknade flöde presenteras i Tabell 2-1 och Figur 2-2. Sannolikheten för att 

scenariot med högsta beräknat havsvattenstånd skulle inträffa är liten men hade det 

skett idag hade stora delar av utredningsområdet blivit översvämmat och vid 2100 års 

högsta havsvattenståndsnivå kommer hela området att stå under vatten. 

 

Tabell 2-1. Medelvattenstånd, återkomstvärde samt högsta beräknade havsvattenstånd för Ystad 
för år 2035, 2060 och 2100 (värden är angivna i cm, höjdsystem RH2000). 

 MEDELVATTENSTÅND ÅTERKOMSTVÄRDE 
100 ÅR 

HÖGSTA 
BERÄKNADE 

HAVSVATTENSTÅND 

2035 28 185 231 
2060 48 205 259 

2100 80 237 303 
 

 

 

Figur 2-2. Medelvattenstånd, återkomstvärde 100-år och högsta beräknade havsvattenstånd för 
år 2020, 2035, 2060 och 2100. 
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2035 

På kort sikt, till år 2035, har medelvattenståndet ökat med ca 12 cm jämfört med 

idag, flöden med återkomsttid på 100 år kan ge vattennivåer på 185 cm och i 

extremfall 231 cm, Figur 2-3. I händelse av att ett vattenstånd med 100 års 

återkomsttid inträffar redan år 2035 krävs ett högvattenskydd som når minst 185 cm 

för att hamnområdet inte ska löpa risk för översvämning. Lämnas området utan åtgärd 

kommer östra delen av utredningsområdet att översvämmas i det scenariot medan 

västra delen troligtvis kommer klara sig då det ligger något högre men det finns 

fortfarande stor risk för översvämning från vågöverspolning då den västra delen inte 

omfattas av vågskyddet som sträcker sig runt småbåtshamnen. 

 

Figur 2-3. Karta som visar de olika vattenståndsnivåerna för medelvattenstånd, återkomstvärde 
100 år samt högsta beräknade vattenstånd för år 2035. 
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2060 

År 2060 har medelvattenståndet ökat till 48 cm med återkomstvärden på 205 cm, 

Figur 2-4. Nivån för ett vattenstånd med 100-års återkomsttid hade enligt nuvarande 

klimatscenario krävt ett högvattenskydd som når minst 205 cm. 

 

Figur 2-4. Karta som visar de olika vattenståndsnivåerna för medelvattenstånd, återkomstvärde 

100 år samt högsta beräknade vattenstånd för år 2060. 
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2100 

I slutet av seklet förväntas ett medelvattenstånd på 80 cm, återkomstvärde på 237 cm 

och ett högsta beräknat havsvattenstånd på 303 cm, Figur 2-5. Ett högvattenskydd år 

2100 hade behövt vara minst 237 cm. Ett 100-årigt återkomstflöde i slutet av seklet 

riskerar att översvämma större delen av Kåseberga hamn om inga förebyggande 

åtgärder görs.  

 

Figur 2-5. Karta som visar de olika vattenståndsnivåerna för medelvattenstånd, återkomstvärde 
100 år samt högsta beräknade vattenstånd för år 2100. 
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2.4 Åtgärder och rekommendationer 

Kortsiktigt åtgärdsförslag 

På 15 års tidshorisont är det erosion, vågpåverkan och vågöverspolning, snarare än 

stigande havsvattenstånd, som utgör det främsta hotet mot verksamheterna i 

Kåseberga hamn. Småbåtshamnen ligger väl skyddad mot vågor men åtgärd krävs för 

att skydda de verksamheter som ligger väster om det befintliga vågskyddet. Som 

kortsiktig åtgärd rekommenderas att uppföra ett vågskydd längs strandlinjen som 

sträcker sig från småbåtshamnens redan existerande vågskydd och västerut längs 

strandlinjen så att Kåseberga hamn får ett sammanhängande våg- och erosionsskydd 

längs hela vattenlinjen. Med anledning av strandens exponerade läge mot havet 

rekommenderas ett vågskydd med s k bullnose, se Figur 2-6 för exempel, med 

stenskoning på vattensidan för att skydda mot erosion. Syftet med ett bullnose-skydd 

är att det genom sin utformning avleder vågenergin genom att leda vattnet tillbaka ut 

mot havet när vågen träffar muren och då förhindrar att inkommande vågor slår över 

skyddsvallen. Då havsvattenståndet i framtiden förväntas stiga vore en lösning där 

vågskyddet i framtiden kan byggas på i höjdled, efterhand som medelvattenståndet 

stiger, att föredra. 

 

Figur 2-6. Exempel på vågskydd med bullnose (vä) samt bullnose med stenskoning på 
vattensidan (hö) (källa: Moore Concrete, 2020). 

 

Långsiktigt åtgärdsförslag 

Ett stigande havsvattenstånd kommer på sikt kräva att ytterligare förebyggande 

åtgärder tas som skyddar Kåseberga hamn mot höga vattenflöden såväl som 

vågpåverkan. Enligt ovanstående föreslagna åtgärder rekommenderas att befintligt 

vågskydd längs strandlinjen i väster byggs på i höjdled samt att man i 

småbåtshamnen upprättar ett högvattenskydd som hindrar översvämning av hamnen 

från vattensidan och att muren sträcker sig till östra sidan av hamnområdet och upp 

mot Ales väg vid infarten till hamnen (se Figur 2-3, Figur 2-4och Figur 2-5för vattnets 

utbredning vid högt vattenstånd) för att inte riskera översvämning från sidan. 

Tillstånd för vattenverksamhet 

Länsstyrelsen i Skåne har angett att vid bedömning om tillstånd för vattenverksamhet 

är nödvändigt, bör utgå från de nivåer som uppkommer vid ett 100-årsflöde. Vid 

uppförande av våg/högvattenskydd i Kåseberga hamn behövs tillstånd för 

vattenverksamhet då vi i riskanalysen har utgått havsvattenstånd med 100 års 

återkomsttid.  
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Kostnadsuppskattning 

Här följer en grov kostnadsuppskattning av föreslagen åtgärd på 15 års tidshorisont 

baserat på prisuppgift från PEAB. Då det i detta skede inte finns beräkningar på 

dimensioner och materialval samt avsaknad av mer ingående information om markens 

beskaffenhet är uppskattningen väldigt grov. Den totala kostnaden för mur och 

stenskoning framför, räknat med utläggning av stenmaterial 10 m ut från mur med 0,5 

m3/m2, längs en ca 150 m lång sträcka är uppskattad till mellan 2 000 000 SEK och 

2 500 000 SEK.  
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3 Social konsekvensanalys 
 

3.1 Bakgrund och metod 

En del i riskutredningen berör en Social konsekvensanalys med fokus på de sociala och 

ekonomiska aspekterna av åtgärder i hamnområdet, jämfört med vad ett nollalternativ 

skulle innebära för hamnens utveckling för Kåseberga som besöksmål. 

Som metod för den sociala konsekvensanalysen (SKA) har en enklare, avskalad 

version av den modell och det SKA-verktyget som tagits fram av Göteborgs Stad 

använts. Metoden syftar till att lyfta sociala frågor och utveckla kunskapen om sociala 

frågor i kommunal planering. 

Metoden är utformad i tre steg, inventering, konsekvens och åtgärder 

Inventering 

Inventering av det befintliga sociala livet och vilka värden och behov som 

finns. Metoden utgår från inventering av befintliga källor, områdets fysiska 

struktur, erfarenheter från personer som använder platsen i vardagen och 

förståelse för områdets karaktär.  

Konsekvenser 

I konsekvensbeskrivningen analyseras de sociala aspekter som framkom i 

inventeringsskedet, om planens utformning kan ge positiva, oförändrade eller 

negativa konsekvenser. Här bedöms ett nollalternativ som beskriver 

konsekvenser där ingen förändring genomförs t.ex. att projekt eller 

detaljplaner inte genomförs. 

Åtgärder 

Åtgärder för att stärka de sociala aspekterna i området utformas utifrån 

föregående steg och ligger till grund för kommande planförslag. 
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3.2 Inventering 

Kåseberga Hamn tillsammans med Kåseberga by är beläget på Österlen vid Kåsehuvud 

i Ystads kommun (Figur 3-1). Området kring Kåseberga har en speciell natur-och 

kulturmiljö och är ett av landets mest besökta turistmål. Området som stort omfattas 

av flertalet bevarandeskydd så som strandskydd, Natura 2000, bevarandeprogram för 

Kåseberga by samt flertalet fornlämningar. Kulturmiljön i området domineras av 

fornlämningen Ale Stenar, miljön i Kåseberga by med karaktär av 1800-talets fiskeläge 

samt den för området unika förhistoriska bygden.  

 

Figur 3-1 Satellitbild över Kåseberga, Källa: Google Earth  

 

Historiskt är Kåseberga ett gammalt fiskeläge. De tidigaste spåren av Kåseberga är 

från 1500-talet. Kåseberga var då och ett fiskeläge nere vid hamnen. Bebyggelsen 

flyttade på 1700-talet till dagens läge. Den första anlagda hamnen byggdes på 1880-

talet. Med det utsatta läget från den hårda sjön bildades här under 1940-talet Sveriges 

första sjöräddningsstation. Under mitten av 1900 talet började turisterna besöka 

Kåseberga Hamn och Ale Stenar. 

3.2.1 Kåseberga Hamn idag 

Kåseberga Hamn har idag en gästhamn med plats för ca 20 båtar samt ett fiskrökeri 

som är öppet året runt. Under sommarsäsongen finns café- och 

restaurangverksamheter, sjöräddningsmuséum samt viss försäljning, offentliga 

toaletter och annan service kopplat till besöksnäringen, se Figur 3-2. 

Kåseberga Hamn är stark förknippad med Ale Stenar, den unika kultur- och 

naturmiljön. Naturmiljön erbjuder möjlighet till aktiviteter kopplat till vidderna, den fria 

luften, vinden och havet så som vandring, kite-surfing, skärmflyg och segling.  
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Figur 3-2 Kåseberga Hamn, vy från hamninlopp. Källa: AFRY. 

Bebyggelsen i hamnen är småskalig med några undantag. Bebyggelsen är främst 

lokaliserad med utsikt mot havet tätt placerade mot den höjd som Kåsehuvud utgör. 

De flesta hus i hamnen är tillkomna på senare tid. Hamnbassängen med sin möjlighet 

att promenera ut på vågbrytaren mot havet fungerar som hamnens centrum 

tillsammans med de serveringar som finns i hamnen. I hamnen finns en mindre 

parkeringsplats som erbjuder parkering för verksamheterna i hamnen samt ett fåtal 

platser avsedda för personer med funktionsnedsättning, se Figur 3-3.  

 

 

Figur 3-3 -Vy Österut över parkering och hamn. Källa AFRY.  

 



 

19 

 

I hamnen finns enklare servering i form av gatukök och glassförsäljning (se Figur 3-4) 

samt café- och restauranger med servering både inomhus och vid uteserveringar. 

Kommunen ombesörjer offentliga toaletter och en mindre allmän plats som ger 

möjlighet att vila och äta medhavd matsäck, se Figur 3-5  

 

 

Figur 3-4 Vy västerut över hamnen, Ales väg, och enklare servering i form av gatukök och 
glassförsäljning. Källa AFRY. 

 

 

Figur 3-5 Trappa från Alves stenar ned till hamnen samt mindre allmän plats som ger möjlighet 
att vila och äta medhavd matsäck, Källa AFRY. 
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Café- och restaurangverksamheterna har uteserveringar belägna i anslutning till 

kustlinjen. Uteserveringarna är uppförda med trädäck, vindskydd och markiser, se 

Figur 3-6Figur 3-7. Till de båda uteserveringarna finns tillhörande utekök där maten 

färdigställs för servering. Uteserveringarnas närhet till vattnet ger gästerna utsikt över 

havet.  

 

 

Figur 3-6 Vy över Kåseberga Cafe & Bistro, uteservering med utekök, Källa: AFRY. 

 

 

Figur 3-7 Vy över Ahl´s Brygga uteservering och utekök, Källa AFRY. 
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I hamnens västra del finns fiskrökeriet som även driver den ena uteserveringen och 

erbjuder måltider med produkter från fiskrökeriet. Det finns även en enklare 

uteservering i form av bänkar och bord i anslutning till fiskrökeriet. Denna 

uteservering har en enklare inhägnad och är belägen vid en stig i sluttningen upp mot 

Kåsehuvud och Ale Stenar. 

 

Figur 3-8 Vy över hamnens västra del med fiskrökeriet samt enklare uteservering i sluttningen i 
anslutning till fiskrökeriet, Källa AFRY. 
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3.3 Turism- och besöksnäring 

Då Kåseberga Hamn och området där omkring är beroende av besöksnäringen lever 

hamnen en slumrande tillvaro under lågsäsong. Under sommarhalvåret vaknar 

området upp och en stor mängd besökare från hela Sverige kommer för att besöka 

området, Figur 3-9. Det är högt tryck på hamnen under högsäsong med väldigt många 

människor som vill äta något gott, gå på toa och promenera ut mot havet längs 

vågbrytaren. De flesta besökarna kommer över dagen och har som mål att få se Ale 

Stenar och åker hem efter några timmar 

 

 

Figur 3-9 Besökstavla i Kåseberga Hamn. Källa AFRY. 

3.3.1 Den generella Kultur- och naturturismen 

Vid hela området kring Kåseberga och Kåseberga Hamn är kultur- och naturturismen 

den största gruppen besökare. Denna turistgrupp bedöms generellt främst komma för 

att se Ale stenar och den vidsträckta utsikten uppe på Kåsehuvud. Efter besöket på 

Kåsehuvud söker sig besökare ned till hamnen för att uppleva atmosfären vid den lilla 

fiskehamen, promenera vid vattnet, äta och eventuellt köpa med sig rökt fisk. 
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3.3.2 Sport/Aktivitets turismen 

En mindre del besökare kommer till området för att utöva en aktivitet eller sport 

kopplad till områdets naturmiljö så som vidderna, den fria luften, vinden och havet 

t.ex. vandring, kite-surfing, skärmflyg och vattensport/segling. Den här gruppen 

besökare bedöms inte röra sig på samma sätt i hamnen. De förväntas i större 

utsträckning ägna sig åt den aktivitet/sport de kommit för att utöva och bedöms inte 

avsätta pengar i området på samma sätt som majoriteten av besökarna. De är 

beredda att avsätta pengar på unika upplevelser och specifik utrustning för sin 

aktivitet. 

3.3.3 Länk mellan stad och land 

Då Kåseberga Hamn och Kåseberga by har en jämförelsevis avsides lokalisering på 

Österlen bedöms områdets råvaror som lugnet och naturen öka i efterfrågan från 

storstadsregioner. Besökare som söker en lugn tillvaro på ett bekvämt avstånd från 

staden med närheten till havet och den vackra naturen för avslappning ett par dagar.  

 

3.4 Konsekvenser av planförslaget för besöksnäringen 

3.4.1 Nollalternativ 

Med nollalternativet ändras inte detaljplanen och uteserveringarna med tillhörande 

utekök har inte möjlighet att vara kvar. Det ger ett större tryck på övriga serveringar i 

och sittplatser i hamnen. 

De allmänna utrymmena som möjliggör att sitta ned och äta medhavd matsäck är 

mycket begränsade med avseende på den mängd besökare som kommer till hamnen. 

Med minskad möjlighet att äta eller fika i samband med besök i hamnen bedöms tiden 

som den generelle besökaren spenderar i hamnen minska. En grupp kommer troligen 

inte besöka hamnen alls utan besöka Ale Stenar för att sedan åka vidare. Hamnen 

bedöms med detta få ett minskat antal besökare. Med mindre antal besökare och 

mindre tid spenderad i hamnen minskar också inkomsten för verksamheterna i 

hamnen. Det innebär svårigheter att ge en hållbar turistnäring. 

Nollalternativet innebär även ett minskat ekonomiskt incitament för aktörer i hamnen 

att bekosta åtgärder för att begränsa påverkan från klimatförändringar.  

 

3.4.2 Ändrad detaljplan 

Vid ändrad detaljplan ges uteserveringarna med utekök permanent bygglov med 

förutsättningar att driva verksamheten vidare. Förutsättningen för besöksnäringen 

bedöms vara på samma nivå som idag. Möjligheten att erbjuda besökare en målpunkt 

med sitt besök i hamnen ökar den tid som besökaren spenderar i hamnen. 

Genom att möjliggöra fortsatt servering i hamnen upprätthålls det ekonomiska 

incitamentet för aktörerna i hamnen att bekosta åtgärder för att begränsa påverkan 

från klimatförändringar. Det ger även aktörerna tid att arbeta för nya besökspunkter i 

Kåseberga by. 
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3.4.3 Konsekvens klimatpåverkan – utveckling av besöksnäringen  

Stora delar av Skånes kust är starkt påverkad av erosion och förändrade kustlinjer. 

Kåseberga hamn bedöms över tid påverkas av vågpåverkan, vågöverspolning samt 

erosion. Kåseberga Hamn och den närliggande kustlinjen har under åren genomgått en 

förändring. Kåseberga hamn kommer att fortsätta påverkas och begränsa 

verksamheterna i hamnen. Detta innebär en påverkan på-, och ett behov av att 

förändra och utveckla besöksnäringen i området. För att öka en hållbar besöksnäring 

behöver fokus även finnas på att förlänga säsongen och hitta alternativ som ger en 

inkomst året runt. 

Kåseberga hamn är sammanbundet med Kåseberga By och det bedöms finnas en 

möjlighet att utveckla besöksnäringen i Kåseberga By. Genom att växla över 

besöksnäringen från hamnen till byn skulle det finnas en möjlighet till utveckling av 

besöksnäringen i området utan att förlora besökare och inkomster. Dock innebär ett 

nollalternativ en relativt kort tidsperiod för omställning av besöksnäringen från 

hamnen till byn. Då Ale stenar och Kåseberga Hamn är synonyma hos besökarna och 

ett besök i Kåseberga även innebär ett besök vid havet och hamnen är detta något 

som kommer ta tid att förändra. För att möjliggöra en förändring av besöksmönstret 

hos besökarna behöver omställningen få ta tid. 

Utifrån de strömningar som framkommer i utredningar inom turistnäringen i Skåne och 

Sverige bedöms besöksnäringen inom sport- och aktivitetsturismen samt turismen 

som innebär länk mellan stad och land vara en möjlig utveckling för Kåseberga. 

Besöksgruppen inom sport- och aktivitetsturismen förväntas öka och intresset för 

utövande av sport och aktiviteter hålla i sig högre upp i åldrarna. Detta kan innebära 

att en större del av dessa besökare efterfrågar bekväma boenden i eller i närheten av 

Kåseberga. En äldre målgrupp kan också vara villiga att betala mer för service. Det är 

dock viktigt att erbjuda möjlighet till olika prisklasser för tex boende och servering för 

att locka en bredd av utövare. 

Turismen som innebär länk mellan stad och land bedöms stanna längre i området och 

avsätter mer pengar för boende, mat och ev övriga aktiviteter. Denna besöksgrupp 

bedöms komma under hela året alternativt en mer utdragen besökssäsong. De 

bedöms även vara mindre känsliga vädermässigt. Med områdets närhet till 

Öresundsregionen och möjlighet till tågresor till Ystad bedöms möjlighet till 

weekendresor och konferenser kunna öka.  

Vid förändrade besöksmönster med en tydligare målpunkt i Kåseberga by behöver 

kommunen ta ansvar för och möjliggöra allmänna utrymmen för besökare att sitta ned 

och äta medhavd matsäck samt möjlighet att tvätta händer och gå på toa.  
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4 Slutsatser 
 

Utifrån de beräkningar och kartapplikationer som genomförts bedöms det ur ett 

kortare perspektiv om 15 års tidshorisont att det är erosion, vågpåverkan och 

vågöverspolning, snarare än stigande havsvattenstånd, som utgör det främsta hotet 

mot verksamheterna i Kåseberga hamn. Småbåtshamnen ligger väl skyddad mot 

vågor men åtgärd krävs för att skydda de verksamheter som ligger väster om det 

befintliga vågskyddet.  

För en kortare tidsperiod bedöms det som en möjlig åtgärd att ett vågskydd uppförs 

längs strandlinjen som sträcker sig från småbåtshamnens redan existerande vågskydd 

och västerut längs strandlinjen. Med detta bedöms Kåseberga hamn få ett 

sammanhängande våg- och erosionsskydd längs hela vattenlinjen. Med anledning av 

strandens exponerade läge mot havet föreslås ett vågskydd med s k bullnose. En grov 

kostnadsuppskattning av föreslagen åtgärd vågskydd med s k bullnose baserat på 

prisuppgift från PEAB är uppskattad till mellan 2 000 000 SEK och 2 500 000 SEK. 

Då den utredda kuststräckan redan idag är utsatt för erosion längs vissa partier är det 

viktigt att en åtgärd inte ökar sträckans känslighet eller får konsekvenser på större 

avstånd från området. Att på kort sikt uppföra ett skydd enligt ovan behöver dock inte 

medföra att kuststräckan blir mer påverkad än den redan är idag. Det syns tydligt att 

det under årens lopp har utförts flera olika åtgärder i strandkanten, där det mest 

omfattande ingreppet är de två pirarmarna som skär av strandlinjen och därmed 

hindrar naturliga kustprocesser. Förutom pirarmarna kan även en förändring av 

kustens struktur gå att observera längs den västra delen av stranden, ungefär från 

platsen för avloppsrörets placering. Det tidigare sandiga partiet har stenskonats och 

det kan även ha utförts någon utfyllnad för att vinna mer land i anslutning till där 

dagens verksamheter är placerade. Att som i förslaget på kort sikt, uppföra en mer 

ändamålsenlig stenskoning med vågöverspolningsskydd, behöver nödvändigtvis inte 

innebära en förändring av rådande sträcka ur miljösynpunkt. Den sträckan som ett 

skydd skulle uppföras på är då samma sträcka som redan idag är påverkad från sitt 

naturliga tillstånd. Detta behöver dock utredas vidare i en eventuell tillståndsansökan. 

På längre sikt kommer ett stigande havsvattenstånd att kräva ytterligare förebyggande 

åtgärder mot höga vattennivåer samt vågpåverkan, för att skydda Kåseberga hamn. 

Det föreslås därför som en möjlig åtgärd att befintligt vågskydd längs strandlinjen i 

väster byggs på i höjdled. För småbåtshamnen är upprättande av ett högvattenskydd 

som hindrar översvämning av hamnen från vattensidan lämpligt. Det föreslås även att 

muren sträcker sig till östra sidan av hamnområdet och upp mot Ales väg vid infarten 

till hamnen för att inte riskera översvämning från sidan. 

Framtida påverkan från havet med vågpåverkan, vågöverspolning samt erosion kan 

bedömas även medföra en begränsning av besöksnäringen och verksamheterna i 

Kåseberga hamn. Det finns ett behov av att förändra och utveckla besöksnäringen i 

området samt på längre sikt flytta fokus från Kåseberga hamn till Kåseberga by. För 

att öka en hållbar besöksnäring behöver fokus även läggas på att förlänga säsongen 

och hitta alternativ som ger en inkomst året runt.  

Besöksnäringen i Kåseberga lever idag främst på möjligheten att erbjuda en målpunkt 

efter det huvudsakliga besöket vid Ale stenar. 

Med uteblivit bygglov minskar möjlighet till servering i hamnen. I och med detta 

bedöms tiden som den generelle besökaren spenderar i hamnen minska. En grupp 
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kommer troligen inte besöka hamnen alls utan besöka Ale Stenar för att sedan åka 

vidare. Hamnen bedöms med detta få ett minskat antal besökare. Med mindre antal 

besökare och mindre tid spenderad i hamnen minskar också inkomsten för 

verksamheterna i hamnen. Det innebär svårigheter att upprätthålla en hållbar 

turistnäring. 

Genom att skapa möjligheter för fortsatt servering i hamnen upprätthålls de 

ekonomiska möjligheterna för aktörerna i hamnen samt ger aktörerna tid att arbeta 

för nya besökspunkter och skiftat fokus från hamnen till Kåseberga by. En hållbar 

turismnäring med ekonomi ger även incitamentet att bekosta åtgärder för att 

begränsa påverkan från klimatförändringar.  
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