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Inledning 
I detta dokument presenteras Ånge kommuns LIS-områden (se även 
kartbilaga 1). För varje område ges en kort beskrivning av området och 
kända berörda intressen (natur- och kulturmiljö mm) tillsammans med en 
karta. För varje område görs en bedömning av hur området kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Här görs även en översiktlig bedömning av 
påverkan på berörda intressen, påverkan kan dock inte prövas i detalj förrän 
detaljerna kring eventuella exploateringar är kända. Slutligen ges för vissa 
områden platsspecifika riktlinjer för dispensprövning och exploatering. 

Teckenförklaring till kartor 
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1 Länstersjön 
LIS-området består till största delen av brukad skog inklusive hygge, samt 
en mindre del jordbruksmark i södra delen av området. Bebyggelsen är 
koncentrerad till byn Länstersjön i södra delen av området. Det finns 
enstaka byggnader vid vattnet i södra delen av LIS-området. 
Berörda intressen 
Naturvårdsobjekt Länsterån (60257). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Området kan kompletteras med viss bostadsbebyggelse eller åtgärder för 
friluftslivet. Tillkommande bostäder bidrar till underlag för service i 
Överturingen. Exploatering av området bedöms inte ge påtaglig påverkan på 
naturvårdsobjektet Länsterån.  
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2 Stensjöområdet 
LIS-området utgör en del av Stensjöområdet, ett område med ett tiotal 
iordningställda fisketjärnar. I LIS-området finns en turism- och 
friluftsverksamhet med uthyrningsstugor, konferensmöjligheter, bastu etc. 
Berörda intressen 
Inga inom LIS-området. Natura2000, naturreservat och våtmark klass 2 i 
närheten (se karta nedan). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Området kan kompletteras med byggnader och anläggningar för den 
pågående verksamheten. Exploatering i området bedöms inte påverka 
närliggande allmänna intressen.  
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3 Överturingen 
Byn Överturingen ligger vid Översjöns strand. I byn finns service som 
grund- och förskola, drivmedel, dagligvarubutik och servicepunkt för 
samhällsservice. Utbyggnad av fibernät för bredband pågår. LIS-området 
omfattar strandområden vid Översjön och består till största delen av mindre 
jordbruksmarker och andra öppna marker i bybebyggelsen. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. Fornlämningar finns på några platser inom LIS-
området. Vattenskyddsområde gränsar till LIS-området. 
Övriga objekt 
Potentiellt förorenad mark vid bensinstation (MIFO ID 110862) och 
kraftstation (ID 110783).  
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Byggnader och 
anläggningar för verksamheter ger underlag för sysselsättning. Exploatering 
där hänsyn visas till fornlämningar bedöms inte påtagligt skada riksintresse 
för kulturmiljövården. 

  
 

 

Skolan i Överturingen. 
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4 Ytterturingen 
LIS-området omfattar byarna Ytterturingen, Ön och Västibacken. Området 
delas i två delområden av Rödinstjärnen med kringliggande våtmark. 
Delområde 4a består till största delen av barrskog med öppningar i skogen 
runt befintlig bebyggelse. Delområde 4b är större och omfattar i likehet med 
4a barrskog och öppen mark vid bybebyggelsen. Utbyggnad av fibernät för 
bredband pågår. På ön i norra delen av delområde 4b finns en naturcamping 
med vindskydd och eldstad.  
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. Fornlämningar finns på några platser inom 
delområde 4b.  
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i närliggande Överturingen. 
Byggnader och anläggningar för verksamheter ger underlag för 
sysselsättning. Exploatering där hänsyn visas till fornlämningar bedöms inte 
påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövården. 

 
Naturcamping på ön vid Ytterturingen. 
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5 Öarna i Kyrksjön 
LIS-området omfattar de små öarna Ringåsön och Prästholmen i Kyrksjön. 
Öarna är bevuxna med barrträd, strandzonen är stenig och grusig. 
Vattennivån vid öarnas stränder varierar kraftigt pga. vattenregleringen i 
Ljungan. Projekt pågår för att starta turismverksamhet med uthyrning av 
”trädkojor” på öar i Kyrksjön och Havern. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. På öarna finns fornlämningar (boplatser). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Turismverksamhet ger underlag för sysselsättning, och kan även fungera för 
att tillgängliggöra platsens historia med forntida boplatser. Exploatering där 
hänsyn visas till fornlämningarna bedöms inte påtagligt skada riksintresset. 
Inför dispensansökan ska öarna inventeras med avseende på naturvärden, 
inklusive häckande fåglar såsom fiskgjuse och storlom.  

 

6 Öarna i Havern 
LIS-området omfattar Stenholmarna (6a), Harahålsholmarna (6b), 
Svartholmen (6c), Korsnäsholmen (6d) och Brännholmen (6e) i Havern. 
Öarna är bevuxna med barrträd, strandzonen är stenig och grusig. 
Vattennivån vid öarnas stränder varierar pga. vattenregleringen i Ljungan. 
På Korsnäsholmen finns ett bostadshus. Projekt pågår för att starta turism-
verksamhet med uthyrning av ”trädkojor” på öar i Kyrksjön och Havern. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. På öarna 6b, 6c och 6d finns fornlämningar 
(boplatser). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Turismverksamhet ger underlag för sysselsättning, och kan även fungera för 
att tillgängliggöra platsens historia med forntida boplatser. Exploatering där 
hänsyn visas till fornlämningarna bedöms inte påtagligt skada riksintresset. 
Inför dispensansökan ska öarna inventeras med avseende på naturvärden, 
inklusive häckande fåglar såsom fiskgjuse och storlom. 
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7 Haverns strand 
LIS-området omfattar Torrflonäs (7a), Korsnäs (7b) och Nybodarna vid 
Haverns östra strand. Områdena består av brukad granskog samt öppna 
marker runt befintlig bostadsbebyggelse. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. I området finns fornlämningar (boplatser). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Östavall. Exploatering där 
hänsyn visas till fornlämningarna bedöms inte påtagligt skada riksintresset. 
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8 Byberget 
LIS-området omfattar byn Byberget vid norra änden av Bysjön. I LIS-
området ingår brukad barrskog, jordbruksmark samt öppen mark i närheten 
av bybebyggelsen. I södra delen av området finns festplatsen Bysjöstrand. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. Längs med stranden i södra delen av området 
finns fast fornlämning. En skyddsvärd slukås på Bysjöåsen (Naturvårds-
objekt 60109) finns i södra delen av området. 
Övriga objekt 
Bybergets tjärfarbrik (ID 110875) har riskklassats av Länsstyrelsen till 
riskklass 2. Undersökningar 2008 visade att mark, grundvatten och sediment 
är förorenade av PAH, alifater och fenol. Objektet finns med på 
Länsstyrelsens prioriteringslista. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i närliggande Alby och 
Östavall. Byggnader och anläggningar för verksamheter ger underlag för 
sysselsättning. Exploatering där hänsyn visas till fornlämningarna bedöms 
inte påtagligt skada riksintresset. Utbyggnad i närheten av konstaterat 
förorenat område måste ske i samråd med kommunens bygg- och 
miljökontor. Grävarbeten bör undvikas i slukåsen.  
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9 Krog 
LIS-området ligger vid Krogviken. Längs stranden i området finns spridd 
bebyggelse – mest i södra delen vid Krog och i nordvästra delen vid 
Krogsand. I anslutning till bebyggelsen finns öppna tomtmarker, i övrigt 
består området mest av brukad granskog. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. Längs med stranden i området finns fasta 
fornlämning på flera platser. Norr om Krog finns tappningsrännor 
(strömfåror från istiden, Naturvårdsobjekt 60102). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Alby och Östavall. 
Byggnader och anläggningar för verksamheter ger underlag för 
sysselsättning. Exploatering där hänsyn visas till fornlämningarna bedöms 
inte påtagligt skada riksintresset. 
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10 Juånäset 
Området sträcker sig längs Juånäsets norra sida i östra delen av Holmsjön. 
På den västra udden finns samlad bostadsbebyggelse, medan den befintliga 
bebyggelsen längre österut är spridd längs med stranden. Området består till 
övervägande del av brukad barrskog (för närvarande mycket hygge och 
ungskog). I anslutning till bebyggelse finns öppna tomtmarker.  
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. På några platser i området finns fornlämningar. 
Övriga objekt 
Östavalls träimpregnering (MIFO ID 110696) i östra delen av LIS-området 
har fått riskklass 2 av Länsstyrelsen. Översiktliga undersökningar av 
ytjorden från 1987 tyder på höga halter av arsenik i området. Objektet finns 
med på Länsstyrelsens prioriteringslista. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Östavall. Byggnader och 
anläggningar för verksamheter ger underlag för sysselsättning. Exploatering 
där hänsyn visas till fornlämningarna bedöms inte påtagligt skada 
riksintresset. Utbyggnad i närheten av förorenat område måste ske i samråd 
med kommunens bygg- och miljökontor. 

11 Storsand 
Området består av en campingplats med sandstrand. I delområde 11b finns 
uthyrningsstugor. Utanför campingplatsens öppna ytor finns barrskog. 
Mellan delområde 11a och 11b mynnar två bäckar, varav den ena ingår i 
reservatet Maljan (se nedan) 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. I delområde 11a finns fornlämning. Området har 
delats upp i två delområden för att inte överlappa med naturreservatet och 
Natura2000-området Maljan. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Byggnader och anläggningar för campingverksamheten ger underlag för 
sysselsättning. Exploatering där hänsyn visas till fornlämningar bedöms inte 
påtagligt skada riksintresset. Utbyggnad bedöms inte skada Maljan. 
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12 Västansjö 
LIS-området utgörs av barrskog och öppna marker vid stugbebyggelse. I 
östra delen av området mynnar en mindre bäck. Området avgränsas i söder 
av väg 315. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. I området finns flera kända fornlämningar. Öster 
om området mynnar Maljan (naturreservatet och Natura2000-område). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostadsbebyggelse ger underlag för service i Östavall. 
Exploatering där hänsyn visas till fornlämningar bedöms inte påtagligt 
skada riksintresset. Exploatering bedöms inte skada Maljan. 
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13 Drolbacken 
LIS-området utgörs av barrskog mellan väg 315 och Holmsjön. En del av 
LIS-området utgörs av sumpskog och genomkorsas av kraftledning.  
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. Sumpskogsområde (objekt 170544081). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostadsbebyggelse ger underlag för service i Östavall. 
Exploatering bedöms inte påtagligt skada riksintresset. Påverkan på 
sumpskogen bör utredas inför dispensprövning. 
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14 Aldern 
LIS-området består av brukad granskog på Alderns västra strand. LIS-
området saknar bebyggelse. 
Berörda intressen 
Riksintresse för kulturmiljövården (Haverö Y55) med fornlämningsmiljöer 
ovanför högsta kustlinjen. Fornlämningar finns på en udde i området. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande verksamheter ger underlag för service i Alby och Östavall. 
Exploatering där hänsyn tas till fornlämningar bedöms inte påtagligt skada 
riksintresset. 
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15 Alby 
Området består av byn Ringdalen i utkanten av Alby, samt strandområdet på 
södra sidan av den uppdämda Ljungan. I Ringdalen finns öppna marker med 
inslag av björk och gran, medan området på södra sidan Ljungan består av 
brukad granskog. 
Berörda intressen 
Naturvårdsobjektet Ljungan (ID 60151) som har ett bestånd av flodkräfta. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostadsbebyggelse ger underlag för service i Alby. 
Tillkommande verksamheter kan ge underlag för sysselsättning. 
Exploatering bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta, men detta ska 
bedömas i samband med dispensprövning.  
Längs stränderna finns risk för erosion, även detta bör belysas närmare i 
dispensansökan. 
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16 Ångesjön 
LIS-området består av två delområden. Delområde 16a ligger på norra sidan 
av Ångesjön vid Ånge camping. Området består av den öppna marken vid 
campingplatsen, några fuktigare områden med björk och lövsly samt 
barrskogsdungar. Delområde 16b ligger på sydöstra sidan av Ångesjön vid 
Sörsidan. Området består av öppen tomtmark vid bebyggelse, 
blandskogsdungar samt jordbruksmark. 
Berörda intressen 
Naturvårdsobjektet Ljungan (ID 60151) har ett bestånd av flodkräfta. 
Delområde 16a gränsar till ett område av riksintresse för naturvården, 
Helvetesbrännan med Vattenån–Dysjöån.  
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Turismverksamhet i delområdet 16a ger underlag för sysselsättning och 
service. Tillkommande bostäder i område 16b ger underlag för service. 
Exploateringar bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta, eller påtagligt 
skada riksintresset för naturvård. Delar av områdena kan översvämmas vid 
höga flöden, vilket ska belysas i dispensansökan. Längs några strandsträckor 
finns risk för erosion, vilket bör belysas i dispensansökan.  

17 Strömmen 
LIS-området inkluderar Forsön sydöst om Ånge samt strandområden längs 
en nästan torrlagd sträcka av Ljungan österut mot Parteboda. I den västra 
delen av området finns måttligt med bebyggelse samt öppen tomtmark. 
Längre österut i området är bebyggelsen mer sparsam och området 
domineras av brukad granskog. 
Berörda intressen 
Den östra delen av LIS-området överlappar med riksintresseområde för 
kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som utgörs av älvdalsbygd. 
Naturvårdsobjektet Ljungan (ID 60151) har ett bestånd av flodkräfta. LIS-
området överlappar även delvis med naturvårdsobjektet Ljunganåsen (ID 
60070) utgör en skyddsvärd åssträckning. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Tillkommande byggnader 
och anläggningar för turistverksamhet ger underlag för sysselsättning. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare 
översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering som kan skada Ljunganåsen 
bör undvikas. Exploatering bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta. I 
de östra delarna av LIS-området kan översvämningar förekomma vid höga 
flöden, vilket ska belysas i dispensansökan. Längs några strandsträckor 
finns risk för erosion, vilket bör belysas i dispensansökan. 
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18 Hallsta 
LIS-området gränsar till LIS-områdena 17 samt 40, och utgörs av byarna 
Hallsta och Ensillre med tomtmark. Söder om Hallsta utgörs LIS-området 
av jordbruksmark och dungar med blandskog. Inom LIS-området mynnar en 
kanal med kraftverksutlopp i Ljungan. Harrån (se nedan) mynnar i denna 
kanal uppströms LIS-området. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. LIS-området överlappar med Norra Borgsjös 
rikkärrområde som är av riksintresse för naturvården. Naturvårdsobjektet 
Ljungan (ID 60151) har ett bestånd av flodkräfta. LIS-området överlappar 
med Harråns (naturvårdsobjekt 60079) mynning i Ljungan. Harrån hyser 
bl.a. flodpärlmussla, utter och flodkräfta. Fasta fornlämningar finns vid 
Ljungan i södra delen av Hallsta och i östra delen av Ensillre. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Tillkommande byggnader 
och anläggningar för turistverksamhet ger underlag för sysselsättning. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare 
översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering bedöms inte påverka 
naturvärden i Norra Borgsjös rikkärrområde, Harrån eller Ljungan. 
Översvämningar kan förekomma vid höga flöden vilket bör belysas i 
dispensansökan.  
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19 Näset 
LIS-området utgörs av en bred udde i Borgsjön. Bebyggelse är samlad 
främst mitt på udden och omges av jordbruksmark samt mindre 
blandskogsdungar. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Naturvårdsobjektet Ljungan (ID 60151) har ett 
bestånd av flodkräfta. Naturvårdsobjektet Hermanboda-Näset (ID 60021) 
har kalkgynnad flora (särskilt strandängar vid Hermanboda och Täljeviken). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service och tillkommande 
byggnader och anläggningar för turistverksamhet ger underlag för 
sysselsättning. Vid exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för 
kulturmiljövården, se vidare översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering 
bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta i Ljungan, eller påverka 
strandängar vid Hermanboda och Täljeviken, då dessa ligger utanför LIS-
området. Inför dispensprövning kan dock ytterligare inventering av 
naturvärden med avseende på flora komma att krävas. 

  

20 Borgsjön 
Delområde 20a på södra sidan av Borgsjön består av öppen jordbruksmark 
med spridd bebyggelse samt blandskog närmast vattnet. Delområde 20b på 
norra sidan Borgsjön består av jordbruksmark, brukad skog samt spridd 
bebyggelse. Mitt i delområde 20b finns campingverksamhet med bl.a. 
badstrand, restaurang och stuguthyrning. Här finns också turistinformation 
och Naturum. I östra delen av delområdet finns fotbollsplan. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd, samt Borgsjö kyrka (Y16). Naturvårdsobjektet 
Ljungan (ID 60151) har ett bestånd av flodkräfta. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service, och tillkommande 
byggnader och anläggningar för turistverksamhet ger underlag för 
sysselsättning. Vid exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för 
kulturmiljövården, se vidare översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering 
bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta i Ljungan. Översvämningar kan 
förekomma vid höga flöden, vilket ska belysas i dispensansökan. Längs 
vissa strandsträckor finns risk för erosion, vilket bör belysas i 
dispensansökan. 
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21 Sillre 
LIS-området sträcker sig längs båda sidor av Ljungan och består till största 
delen av jordbruksmark med spridda blandskogsdungar och spridd 
bebyggelse. På norra sidan Ljungan löper järnvägen. På södra sidan löper 
Ljunganåsen som bitvis är bevuxen med barrskog. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Flera fasta fornlämningar, särskilt längs 
Ljunganåsen. Naturvårdsobjektet Ljungan (ID 60151) har ett bestånd av 
flodkräfta. Naturvårdsobjektet Ljunganåsen (ID 60070) utgör en skyddsvärd 
åssträckning. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Tillkommande byggnader 
och anläggningar för verksamhet ger underlag för sysselsättning. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare 
översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering som kan skada Ljunganåsen 
bör undvikas. Exploatering bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta. I 
delar av LIS-området kan översvämningar förekomma vid höga flöden, 
vilket ska belysas i dispensansökan. Längs vissa strandsträckor finns risk för 
erosion, vilket bör belysas i dispensansökan.  
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22 Ljungaverk 
Delområde 22a väster om Ljungaverk består av bostadsbebyggelse, 
åkermark, och lövrik strandskog. Delområde 22 b består av åkermark och 
viss bebyggelse. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Delområde 22a berör naturvårdsobjektet Ljungan (ID 
60151) som har ett bestånd av flodkräfta. Delområdet berör även 
naturvårdsobjektet Ljunganåsen (ID 60070) som utgör en skyddsvärd 
åssträckning. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service, och tillkommande 
byggnader och anläggningar för verksamhet ger underlag för sysselsättning. 
Vid exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se 
vidare översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering som kan skada 
Ljunganåsen bör undvikas. Exploatering bedöms inte påverka beståndet av 
flodkräfta. I delar av LIS-området kan översvämningar förekomma vid höga 
flöden, vilket ska belysas i dispensansökan. Längs flera strandsträckor finns 
risk för erosion, vilket bör belysas i dispensansökan. 
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23 Finnsta 
Området utgörs av jordbruksmark med viss bebyggelse längs Torpsjöns 
södra sida. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service, och tillkommande 
byggnader och anläggningar för verksamhet ger underlag för sysselsättning. 
Vid exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se 
vidare översiktsplanens temahäfte 18. Risk för erosion finns vilket bör 
belysas i dispensansökan. 

24 Fränsta 
LIS-området består till stor del av jordbruksmark. I västra delen av området 
förekommer mindre träddungar längs stranden. Inom området finns Fränsta 
kyrka samt Fränsta reningsverk. Söder om kyrkan finns en småbåtshamn. 
Väster om kyrkan finns grusvägar och gångstigar i anslutning till vattnet, 
vilka används för rekreation, t.ex. promenader. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Fasta fornlämningar finns inom området. 
Naturvårdsobjektet Ljunganåsen (ID 60070) som utgör en skyddsvärd 
åssträckning. 
Övriga objekt 
Fränsta reningsverk (ID 110728). 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Tillkommande byggnader 
och anläggningar för verksamhet ger underlag för sysselsättning. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare 
översiktsplanens temahäfte 18. Risk för erosion finns vilket bör belysas i 
dispensansökan. Vid exploatering bör hänsyn tas så att möjligheterna till 
strandnära promenader bibehålls. 
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25 Torpshammar 
Delområde 25a omfattar camping- och friluftsverksamhet invid Ljungan 
väster om Torpshammar. Här finns badplats, uthyrningsstugor och 
anläggning för friluftliv. Delområde 25b omfattar jordbruksmark och spridd 
bebyggelse längs med Ljungan öster om Torpshammar. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Naturvårdsobjektet Ljunganåsen (ID 60070) som 
utgör en skyddsvärd åssträckning. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande anläggningar för verksamhet i område 25a ger underlag för 
sysselsättning. Tillkommande bostäder och anläggningar i 25b ger underlag 
för service och sysselsättning i Torpshammar. Vid exploatering ska hänsyn 
tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare översiktsplanens 
temahäfte 18. Risk för erosion finns vilket bör belysas i dispensansökan. 
Delområde 25a kan översvämmas vid höga flöden, vilket bör belysas i 
ansökan. 
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26 Öster-Skinnsjön 
LIS-området består av brukad skogsmark vid Öster-Skinnsjön. I anslutning 
till LIS-områdets norra del finns en del sankmark, medan stränderna på 
södra sidan sjön är brantare. Sjön är reglerad vid utloppet. 
Berörda intressen 
Östra delen av LIS-området korsar ett fångstgropssystem (fasta 
fornlämningar). Naturvårdsobjektet Getterå-åsen (ID 60077).  
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder kan ge visst underlag för service i Torpshammar. 
Exploateringar ska inte beröra fångstgropsystemet.  
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27 Gissjön 
LIS-området omfattar tre delområden runt Gissjön, som består av mindre 
byar och spridd bebyggelse med omgivande öppen jordbruksmark och 
dungar med huvudsakligen barrskog. Gissjöns utlopp i Getterån är reglerad 
nedströms Gissjön. 
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Enstaka fornlämningar. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Fränsta. Vid exploatering 
ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare 
översiktsplanens temahäfte 18. 
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28 Leringen 
LIS-området består av tre delområden längs med Leringens östra och västra 
stränder. Delområdena består huvudsakligen av brukade granskogar samt 
mindre jordbruksmarker i anslutning till den spridda bebyggelsen. Vid 
Leringens utlopp finns en kraftstation och strandzonerna präglas av 
regleringen. 
Berörda intressen 
Fornlämningar finns på några platser i delområde 28a och 28c. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Torpshammar, och 
tillkommande anläggningar för verksamheter kan ge underlag för 
sysselsättning.  
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29 Djupröra 
LIS-området omfattar fritidsbebyggelse i brukad barrskog vid Holmsjön, 
som utgör en del av samma vattenmagasin som Leringen. 
Berörda intressen 
Inga kända värden. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder kan ge underlag för service. 
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30 Mellansjön 
LIS-området består av fyra delområden vid Mellansjön nedströms Leringen. 
Delområde 30a, 30b och 30c omfattar bybebyggelse och gårdar med 
kringliggande jordbruksmark som omges av brukad granskog. Delområde 
30d består huvudsakligen av brukad granskog samt enstaka bebyggelse. 
Mellansjön är reglerad vilket präglar strändernas karaktär. 
Berörda intressen 
En boplats (övrig kulturhistorisk lämning) finns i norra delen av delområde 
30c. 
Övriga objekt 
I delområde 30b har det funnits en drivmedelsstation (MIFO ID 110876), 
där det förekommer petroleumföroreningar i jord och grundvatten. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Torpshammar, och 
tillkommande anläggningar för verksamheter kan ge underlag för 
sysselsättning. Exploatering i närheten av förorenat objekt ska ske i samråd 
med kommunens bygg- och miljökontor. 
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31 Munkbysjön 
LIS-området omfattar bybebyggelse och jordbruksmark runt Munkbysjön. I 
byn finns ett levande föreningsliv med bl.a. hermvändardagar 
vinterfisketävling. Byns camping drivs i föreningsregi, och byn är ansluten 
till bredband via optisk fiber. Sjön har otillfredsställande ekologisk status 
pga. övergödningsproblematik. 
Berörda intressen 
Inga kända fasta fornlämningar, men uppgift om gårdstomt inne i byn. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Torpshammar. 
Tillkommande verksamheter ger underlag för sysselsättning. Vid 
nybyggnation ska krav på hög skyddsnivå ställas på avloppslösningen. 

32 Bjärmsjön 
Området omfattar brukad barrskog vid södra änden av Bjärmsjön. I 
anslutning till gårdsbebyggelse och enstaka fritidshus finns öppen mark. 
Berörda intressen 
Inga kända värden. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service i Torpshammar.  
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33 Roggsjön 
Området, som är uppdelat på tre delområden, består av brukad granskog 
med spridd bebyggelse. Roggsjön är reglerad med damm vid utloppet.  
Berörda intressen 
Naturvårdsobjekt Roggån-Saxån (ID 60187), med bl.a. utter och 
flodpärlmussla. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder kan ge underlag för service i Torpshammar. 
Exploatering bedöms inte påverka naturvårdsobjektets värden. 
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34 Oxsjön 
LIS-området omfattar öppen mark i anslutning till bebyggelse som omges 
av brukad granskog. 
Berörda intressen 
Inga kända värden.  
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. 
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35 Lillmörtsjön 
Området omfattar öppen jordbruksmark och skog kring bebyggelse vid 
Lillmörtsjön. Området har delats i två delområden för att undanta 
Mörtsjöbäcken (se nedan). 
Berörda intressen 
Naturvårdsobjekt Mörtsjöbäcken-Alderängesån (60188), med bl.a. 
flodpärlmussla och utter. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Exploatering bedöms inte 
påverka naturvårdsobjektets värden. 
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36 Hångstaörn 
LIS-området omfattar öppen mark i anslutning till bebyggelse vid 
Hångstörnstorpet. Hångstaörn är reglerad med stränder som påverkas av 
fluktuearnde vattenstånd. Sjön är populär för sportfiske. 
Berörda intressen 
Inga kända värden. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. 
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37 Stor-Grundsjön 
LIS-området omfattar brukad granskog och spridd bebyggelse vid Stor-
Grundsjöns östra strand. 
Berörda intressen 
Boplats (bevakningsobjekt/fornlämning). Fångstgropar utanför LIS-
området. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Exploatering i anslutning 
till fornlämningarna bör undvikas. 
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38 Gårdsjön 
LIS-området omfattar bybebyggelse med kringliggande öppen mark och 
granskog vid Gårdsjöns västra del. 
Berörda intressen 
Inga kända värden. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. 
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39 Naggen 
LIS-området består av brukad barrskog och en badplats vid sjön Stornaggen. 
Området saknar bostadsbebyggelse. 
Berörda intressen 
Inga kända värden. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Anläggningar för verksamhet eller friluftsliv kan ge underlag för 
sysselsättning i byn Naggen. 
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40 Parteboda 
(Karta på sidan 29.) 
 
LIS-området gränsar till områdena 17 och 18, och omfattar strandområdet 
mellan Parteboda och Önsta, samt öarna Hästholmen och Bremerholmen. 
Norra delen av området består till stor del av öppen jordbruksmark med 
spridd bebyggelse, medan södra och västra delarna omfattar mer skogsmark.  
Berörda intressen 
Riksintresseområde för kulturmiljövården (Ljungans dalgång Y7a) som 
utgörs av älvdalsbygd. Två fasta fornlämningar finns mitt i området, och 
ytterligare en vid stranden nära Ladvallen. Naturvårdsobjektet Ljunganåsen 
(ID 60070) utgör en skyddsvärd åssträckning. Naturvårdsobjektet Ljungan 
(ID 60151) har ett bestånd av flodkräfta. 
Bedömning och platsspecifika riktlinjer 
Tillkommande bostäder ger underlag för service. Tillkommande byggnader 
och anläggningar för verksamhet ger underlag för sysselsättning. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, se vidare 
översiktsplanens temahäfte 18. Exploatering som kan skada Ljunganåsen 
bör undvikas. Exploatering bedöms inte påverka beståndet av flodkräfta. I 
delar av LIS-området kan översvämningar förekomma vid höga flöden, 
vilket ska belysas i dispensansökan. Längs vissa strandsträckor finns risk för 
erosion, vilket bör belysas i dispensansökan. 
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