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I denna bilaga ges en fördjupad beskrivning av studieområdet som utgörs av kuststräckan mellan städerna Karlshamn och Ronneby i Blekinge 
län.  Kommunerna ligger centralt i länet och har en relativt högexploaterad kuststräcka. 
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Blekinges kust sträcker sig från Pukavikbuktens öppna kust med 
morän- och sandstränder i väster till Karlskronas örika skärgård i 
öster. Antalet öar i den blekingska skärgården uppskattas till ett 
tusental och karakteristiskt är den ständiga växlingen mellan 
lummiga lövskogar och karga berghällar. (Boverket 1993, s.20). 
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Blekinge är vegetationsmässigt sett ett gränsland mellan 
lövskogsregionen och södra barrskogsregionen. I den södra delen av 
länet är lövblandskogar vanligt förekommande och domineras ofta 
av bok och ek. Kustzonen är rik på vegetation och de lummiga 
skogarna sträcker sig i många fall ända ner till strandkanten. 
Klimatet i skärgården präglas av närheten till vattnet och kan 
betraktas som lokalmaritimt, vilket innebär låg nederbörd, högt antal 
soltimmar och försommar torka. (Kihlblom 1991, s. 100) 
 
Blekings bergrund utgörs av ett kuperat sprickdalslandskap där det 
geologiska underlaget främst är gnejs och grovkorning granit. 
Terrängen har nätverk av trånga dalgångar och bredare sänkor. 
Sprickornas bottnar är ofta täckta av lera eller sjöar och landskapets 
högre delar har ofta en karaktär av platåer med en jämn höjdnivå. 
Skärgården utgör landskapets fortsättning i havet. (Kihlblom 1991, s. 
12) Den mest kuperade delen av länet finns i Åryd utanför 
Karlshamn, där fjordliknande, långsmala, djupa vikar skär genom 
landskapet. Ädellövskogar med främst ek och bok är utmärkande för 

28 km 

Studieområdet utgörs av kustzonen mellan städerna 
Karlshamn och Ronneby. Kustzonen omfattar 28 km. 
(Ronneby kommun 2004) 
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vegetationen i området vilka ofta sträcker sig ända fram till 
strandkanten. (Kihlblom 1991, s. 100) 
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I Ronneby stad präglas bebyggelsen i de centrala delarna av tät 
stadsbebyggelse med flerbostadshus och butiker. I Kallinge finns en 
blandning av villor och flerbostadshus men i övriga delar av 
kommunen finns endast ett litet antal flerbostadshus och 
bebyggelsen är mestadels villor. I kustområdet finns en tät 
landsbygd och en omfattande fritidsbebyggelse. (Ronneby kommun 
2003, s.42)  
 
Karlshamn är idag en av Sveriges bäst bevarade trästäder med 
bebyggelse enligt den rutnätsplan som planerades av Erik Dahlberg 
och fastställdes 1665. I staden finns idag en blandning av en- och 
flerfamiljshus. Utanför staden ligger samhällena Asarum och 
Mörrum med villabebyggelse och flerbostadshus. Norr om E22 
ligger samhällena Hällaryd och Åryd som mestadels har 
villabebyggelse. Längre norr ut ligger Svängsta och Ringamåla. 
(Karlshamns kommun 2004a)  
 
En stor del av kustzonen i de båda kommunerna är ianspråktagen för 
bebyggelse och det finns en blandning mellan både fritidshus och 
permanenta bostäder i kustbandet. Ronneby kommun har en 
kuststräcka på ca 150 km och av denna är 63 km påverkad av 
bebyggelse. Motsvarande siffror för Karlshamn är 130 km 
kuststräcka och av denna är 40 km påverkad av bebyggelse. (SCB 
2003a) 
I Ronneby kommun finns främst ett större område på Göhalvön som 
har en begränsad påverkas av bebyggelse. Detta område är även är 
ett område av riksintresse för naturvården. I Karlshamns kommun är 

det främst området vid Eriksbergs Vilt- och naturpark öster samt 
området väster om Elleholm som inte är påverkat av bebyggelse i 
lika stor utsträckning som den övriga kusten. 
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I Blekinge län bor ca 150 000 personer och den siffran har hållit sig 
ganska jämn under de senaste åren. En stor del av kommunernas 
befolkning bor i kustområdet och sommartid stiger invånarantalet. 
Detta innebär att området söder om E22 är landets mest tätbefolkade 
område näst efter storstadsregionera. (Ronneby kommun 2003, s. 86) 
 
Befolkningsmässigt är Karlshamn och Ronneby ungefär lika stora 
och det bor ca 30 000 invånare i vardera kommunen. I jämförelse 
med riket avviker befolkningen något från den genomsnittliga 
strukturen. Andel människor i arbetsför ålder och antalet barn är 
lägre samtidigt som kommunerna har fler äldre än landet i 
genomsnitt. (SCB 2003b) 
 
Inom Ronneby kommun bor ca 2/3 av befolkningen i Ronneby stad 
och Kallinge. I de mindre centralorterna och på landsbygden utanför 
staden bor ca 10 000 personer. Under 1990-talet har befolkningen i 
regel minskat i de små centralorterna, medan den rena landsbygden 
på fler håll ökat i folkmängd. (Ronneby kommun 2003, s.42)  
 
I Karlshamn bor ca 85 % av befolkning i någon av de sex tätorterna, 
vilket innebär att endast en liten del av kommunens befolkning bor 
på landsbygden utanför samhällena.(SCB 2003c )  
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Ronneby stad har gamla rötter som handelsplats och redan under 
1200-talet finns uppgifter på att livlig handel bedrevs i området och 
1387 fick Ronneby stadsprivilegier. Platsen hade goda 
förutsättningar för handel då kommunikationerna på den segelbara 
ån var goda. (Beijer 1987 s. 11) Ronneby kommun har under de 
senaste decennierna följt strukturomvandlingen och genom IT och 
Telekom etablerat Soft Center, kopplat till Blekinge Tekniska 
Högskola och IT företag. (Ronneby kommun 2003, s.15) 
 
I Ronneby finns generellt sett lite verksamhet i kustzonen och 
huvuddelen av de större företagen finns norr om staden eller i 
anslutning till Ronnebyån. Längs hela kusten finns endast ett 
verksamhetsområde som ligger vid åmynningen. Här finns 
exempelvis Tarkett och Rifelx Film AB. 
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Karlshamn är en hamnstad och från begynnelsen var det sprit, tobak, 
sten och gjutgods som lastades för export i hamnen. Med tiden kom 
även pappersmassa, vegetabilisk olja och finmekaniska produkter att 
bli eftertraktade exportvaror. I dag är Karlshamns hamn den sjunde 
största i landet och har en expanderande färjetrafik. Kommunens 
näringsliv är uppbyggt på både tillverknings- och processindustri. De 
mindre företagen i kommunen är främst inriktade på transport, 
tillverkning och handel. I staden finns en del av Blekinge Tekniska 
Högskola med inriktning mot intelligent logistik samt media- och 
upplevelseindustrin. (Karlshamns kommun 2004b) 
 

 
 
I Karlshamns kommun är flera stora industrier etablerade i 
kustzonen och mycket verksamhet bedrivs i detta område. 
Exempelvis kan nämnas Södra cell i Mörrum, Sweden Splitt på 
Sternö, Karlshamns AB inne i staden. Dessa verksamheter är i 
huvudsak orienterade i den västra delen av kommunen. I 
Stillerydsområdet har kommunen gjort stora insatser för att förbättra 

Ronnebys 
kustzon. 
(Länsstyrelsen 
i Blekinge län 
2004) 

Karlshamns 
kustzon. 
(Länsstyrelsen 
i Blekinge län 
2004) 
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för sjöfarten och tyngre hamnberoende industri. (Karlshamns 
kommun 2004b) 
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I Blekinge finns goda förutsättningar för pendling mellan 
huvudorterna. Den befintliga strukturen är gynnsam och länets städer 
ligger utmed det gemensamma stråket E22 och Blekinge Kustbana. 
Kustbanan utgör en viktig del av det kollektiva resandet i länet och 
kustbusstrafiken är ett komplement till järnvägen. Detta ger 
möjlighet till snabba förflyttningar mellan huvudorterna i länet. 
Goda kommunikationer finns även genom flygplatsen i Kallinge, 5 
km norr om Ronneby stad, som har direktflyg flyg till Köpenhamn 
och Stockholm. (Ronneby kommun 2003, s.23) 
 
Blekinges hamnar har en viktig roll i Östersjön och Karlshamn är 
landets sjunde största hamn. Från Karlshamn går färjetrafik till 
Lettland och Litauen. I Blekinges östra skärgård samt till Hanö finns 
reguljär skärgårdstrafik som är verksam året runt. De större öarna i 
Hällaryds skärgård trafikeras sommartid av skärgårdstrafik. 
(Länsstyrelsen i Blekinge 1999)  
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Turismen har blivit en allt viktigare näringsgren i Blekinge. 
Nyckelorden för blekinges turism är skärgård, fiske, hav, båtar och 
natur. Närhet och mångfald är utmärkande för Blekinge och på en 
begränsad yta ryms ett stort utbud av attraktioner i form av fin natur 
och miljö. Turistsäsongen inleds i slutet av mars med 
laxfiskepremiären i Mörrum och fortsätter under hela 
sommarhalvåret med festivaler och evenemang runt om i länet. 
Bland de välbesökta turistmålen kan nämnas Brunnsparken i 

Ronneby, Laxens hus i Mörrum och Eriksbergs Vilt- och Natur park. 
(Nilsson 1999, s.10-11) Det rörliga friluftslivet är sommartid stort 
och turistfisket med handredskap har expanderat under de senast 
åren. (Länsstyrelsen i Blekinge 1999)  
 


