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Sammanfattning och rekommendationer

Oxford Research har genomfört en kartläggning av hur hamnar i Karlskrona kommun,
Ronneby kommun och Karlshamns kommun kan utvecklas. Hamnarna består i många fall
av traditionella fiskehamnar vars användning idag delas mellan fiskenäring, fasta båtplatser och gästhamnsverksamhet. Uppdraget har varit aktuellt på grund av två anledningar,
dels för att stora delar av Blekinge skärgård tills nyligen har varit militärt skyddsområde
och dels på grund av att det saknas en sammanhållen strategi kring hur de kommunala
hamnarna ska utvecklas. Oxford Research har utöver kartläggningen av hamnarna även
genomfört en omvärldsanalys och en analys av turistströmmarna i Blekinge. Tillsammans
har dessa delar resulterat i att Oxford Research fastställt ett antal rekommendationer,
vilka presenteras nedan.
Dessa rekommendationer kan även användas som en utgångspunkt för läsningen av
rapporten. Rekommendationerna sammanfattar i flera fall flera punkter och är av en
övergripande karaktär och det kan därför vara intressant att gå djupare in i materialet
och ta del av den bakomliggande informationen i många fall. Mer utförliga rekommendationer finns därför i kapitel 8 av rapporten.
Oxford Research rekommenderar kommunerna att:












Visa på en tydligare politisk vilja vad gäller (1) hamnarnas användning, (2) en
långsiktig strategi för hur båtturism, fiskenäringen och fritidsbåtar ska kunna
samsas i kommunernas hamnar, samt (3) dessa hamnars driftsformer.
Ansvaret för gästhamnsverksamhet i Karlskrona kommuns hamnar förs över från
den tekniska förvaltningen till motsvarande fritids- och kulturförvaltning, för att
på så sätt dra nytta av den erfarenhet av turism och marknadsföring som där
finns.
De strategier som finns rörande utveckling av skärgården genom Blekinge Arkipelag, i form av skärgårdsprogram, samverkansplaner och översiktsplaner används i
framtagandet och fastställandet av en gemensam strategi för skärgården.
Initialt satsa på en hamn i varje kommun och genom en servicehöjning skapa tre
destinationer i Blekinge Arkipelag som sedan kan fungera som utgångspunkter
för båtturism till de mindre gästhamnarna.
Samarbeta sinsemellan i en gemensam marknadsföring av skärgården för att få
ett större genomslag. Detta samarbete kan med fördel inkludera Region Blekinge
och även omgivande kommuner.
Tydliggör vad hamnens ytor ska användas till i relation till fiskenäringen, båtplatser och gästhamnsverksamhet och se till att den uppdelning som finns efterlevs.
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Kapitel 1. Inledning

Oxford Research fick i juni 2011 i uppdrag att kartlägga hur hamnar i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn kan utvecklas. I denna rapport presenteras det dataunderlag som
ligger till grund för de rekommendationer som studien avslutas med. Rapporten inleds
med en djupare förklaring av uppdraget samt en läsanvisning till rapporten.

1.1

Uppdraget

Syftet med uppdraget är att ta fram en strategi för hur hamnar i de tre kommunerna i
Blekinge Arkipelag – Karlskrona, Karlshamn och Ronneby – kan utvecklas. Strategin ska
ge bättre förutsättningar för den primära fiskenäringen och övrigt näringsliv, ökade turistströmmar till hamnarna samt utökade möjligheter till fasta båtplatser. Projektet syftar
även till att skapa ökad samverkan mellan de tre kommunerna, fiskenäringen och andra
berörda organisationer i hamnfrågor.
Uppdraget har genomförts genom tre huvudsakliga aktiviteter som presenteras nedan.

1.1.1 Referensgruppsmöten
För att få förvaltningar inom respektive kommun och andra berörda aktörer att mötas
och samverka för att få fram en gemensam syn i hamnfrågan har tre stycken referensgruppsmöten hållits under hösten 2011.
Genom referensgruppsmötena med företrädare för båtklubbarna, kommunerna och fiskenäringen har återkoppling till arbetet med strategin och handlingsplanen kunnat fås
och säkrat att alla parter var involverade i processen.

1.1.2 Kartläggning av hamnar och turistströmmar
Under juni och juli 2011 besöktes totalt 45 hamnar i Ronneby, Karlshamn och Karlskrona.
Syftet var att bland annat få en bild av hamnarnas expansionsmöjligheter, behov av service och lokala förutsättningar. I hamnarna har vanligtvis företrädare för den lokala båtklubben intervjuats angående hamnens expansionsplaner och servicebehov. Utöver detta
har intervjuer gjorts med företrädare för fisket och näringsidkare i hamnarna, samt med
kommunala tjänstemän.

1.1.3 Identifiering av företagsidéer och företagsfrämjande insatser
Insamlandet av fakta har även involverat att kartlägga idéer på nya verksamheter i
hamnarna och möjliga nyetableringar av företag som finns hos intressenter och företag.
Intervjuerna med näringsidkare har främst syftat på att ta reda på vilka behov och
utvecklingsmöjligheter som finns hos näringslivet i stort samt hos företagen inom den
primära fiskenäringen så att de kan bli en aktiv part i arbetet med att skapa en levande
hamnmiljö.
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1.2

Läsanvisning

I kapitel 2 kartläggs turismen i Blekinge Arkipelag med utgångspunkt i den statistik som
finns på området. Detta för att ge en bild av hur utvecklingen för turismen i Blekinge
Arkipelag har sett ut sedan år 2000.
Kapitel 3 är en utblick mot andra hamnar och besvarar i huvudsak tre frågor: Hur ser
prissättningen på fasta båtplatser och gästplatser ut för hamnarna i Blekinge relativt till
andra hamnar? Vilka olika typer av driftsformer finns runt om i landet och vad gör de för
servicenivån? Vilka lärdomar går då att dra från de hamnar som finns i närområdet, som
lockar många turister, när det gäller att förlänga båtsäsongen och marknadsföring?
I kapitel 4 kartläggs och klassificeras de hamnar som anses har goda utvecklingsmöjligheter för att ge en bild av hamnarnas expansionsmöjligheter, behov av service och lokala
förutsättningar.
Kapitel 5 går djupare in på vilka utvecklingsmöjligheter hamnarna har inom fem utvecklingsområden. Utveckling av fiskenäringen, av båtturism och av landbaserad turism samt
utbyggnad av fasta båtplatser och näringslivsutveckling.
Kapitel 6 sammanfattar de tidigare kapitlens slutsatser. Slutsatserna bygger på det insamlade materialet och vill man utgå från dessa i sin läsning kan man lätt gå tillbaka till
de olika delarna för en fördjupning om man finner något särskilt intressant
Kapitel 7 innehåller de rekommendationer som Oxford Research ger baserat på de problem som har identifierats under projektets gång. Liksom slutsatserna kan dessa användas som utgångspunkt för läsning av rapporten.
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Kapitel 2. Turism i Blekinge Arkipelag

I följande kapitel kommer turismen i Blekinge Arkipelag att diskuteras med utgångspunkt
i den statistik som finns tillgänglig på området. Det kan här vara viktigt att ha i åtanke att
den statistik som finns insamlad ofta bygger på uppskattningar och inte alltid är fullständig. Icke desto mindre utgör den det bästa tillgängliga underlaget för att skapa en bild
över vilka och hur många turister som kommer till Blekinges gästhamnar varje år. 1

2.1

Båtturism i Blekinge

Den totala omsättningen för turismen i Blekinge beräknas uppgå till knappt 1,7 miljarder
kronor för år 2010. Av det beräknas knappt en procent eller 14,6 miljoner utgöras av
fritidsbåts- och gästhamnsturism. Detta kan som en jämförelse ställas mot t.ex. turismomsättningen för camping (8 %), stugbyar (3 %) och vandrarhem (2 %). Den största
delen av turismomsättningen står dagsturism och hotell för. (Resurs AB)
Som framgår av figur 2.1 har omsättningen för båtsturismen i Blekinge ökat från drygt 8
miljoner kronor år 2001 till drygt 14,5 miljoner kronor år 2010. Det motsvarar en ökning
med 77 % (55 % justerat för KPI). Motsvarande siffror för fritidsbåts- och gästhamnsturism i Karlshamns kommun saknas. Statistik över enbart omsättningen för gästhamnsturismen finns dock tillgänglig och uppgår till 1,93 miljoner kronor för 2010.

mKr

Figur 2.1. Omsättning för fritidsbåts- och gästhamnsturism i Blekinge år 2001-2010
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Källa: Resurs AB

1

Statistiken över gästhamnsbeläggning kommer omväxlande anges i båtnätter respektive gästnätter beroende
på vilken källa som används. Tillväxtverket och Riksföreningen Gästhamnar Sverige som samlar in den nationella gästhamnsstatistiken använder sig av ett konverteringsratio på 2,8 där en båtnatt motsvarar 2,8 gästnätter.
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Mot bakgrund av den marginella andel som fritidsbåts- och gästhamnsturism utgör av
den totala turismnäringen kan det vara viktigt att påpeka att båtliv kan tänkas ge positiva
spill-over-effekter även på annan form av turism. Båtliv och gästhamnsverksamhet har
potential att utgöra en turistattraktion i sig självt. På orter som exempelvis Smögen
kommer den absoluta lejonparten av turister landvägen för att ta del av båtlivet.

2.2

Gästhamnsturism i Blekinge

Under 2010 skedde 22 729 båtövernattningar eller 63 641 gästnätter i Blekinges gästhamnar. Det motsvarar 4,3 % av den totala svenska gästhamnsbeläggningen för samma
år. Figur 2.2 nedan visar hur gästhamnsbeläggningen i Blekinge förhåller sig till angränsande län. Kalmar län har knappt 50 % högre beläggning jämfört med Blekinge medan
Skåne har drygt det dubbla. Nationellt dominerar Västra Götalandsregionen med nästan
hälften (45,6%) av det totala antalet gästnätter i svenska gästhamnar. (Tillväxtverket
2010).
Figur 2.2. Antal övernattningar i gästhamnar i Blekinge med omnejd år 2010
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Figur 2.3 nedan visar en jämförelse över utvecklingen av svensk gästhamnsbeläggning
mellan åren 2005 och 2010 (data för äldre jämförelser saknas) där 2005 utgör basåret
för indexeringen. Den indikerar att Blekinge följer såväl den nationella trenden som trenden i närområdet men haft en marginellt bättre utveckling än angränsande län och det
nationella genomsnittet. Blekinge är det enda län som haft en positiv utveckling sen
2005. Störst tapp i närområdet står Gotland för med drygt 7 %.
Om vi går längre tillbaka i tiden förstärks bilden av Blekinges utveckling. Medan den nationella gästhamnsbeläggningen i antalet gästnätter legat still mellan 2003 och 2010 har
den ökat i Blekinge med 12 % för motsvarande period (Resurs AB, Tillväxtverket/RGS).
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Figur 2.3. Indexerad jämförelse över utvecklingen av svensk gästhamnsbeläggning år
2005-2010
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Om vi vänder blickarna mot Blekinge och Blekinge arkipelag visar figur 2.4 nedan trenden
och fördelningen av gästhamnsövernattningar mellan kommunerna i Blekinge arkipelag.
Sett över tid har antalet gästnätter i Blekinge ökat med 23 % mellan år 2001 och 2010.
År 2010 stod Karlskrona kommun för drygt hälften av dessa med sina 33 523 övernattningar. Karlshamn och Ronneby står för 8 373 respektive 3 699 gästnätter.
Figur 2.4. Antal övernattningar i gästhamnar i Blekinge år 2001-2010
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2.2.1 Trend över besök i gästhamnar
I följande två figurer beskrivs besöksutvecklingen bland gästhamnarna i Blekinge Arkipelag i antalet båtnätter. Den första figuren visar de större gästhamnarna och den andra
figuren de mindre gästhamnarna. Som figur 2.5 nedan indikerar, visar alla nio större
hamnar på en positiv besöksutveckling över tid. Procentuellt sett har Tärnö och Stenshamn utvecklats klart bäst med en ökning på över 300 % var över perioden 2003-2011,
respektive 2000-2011. Dragsö, Sandhamn och Tallebryggan har alla tre haft en 50procentig positivt utveckling. Utklippan är den gästhamn som uppvisat minst ökning med
sina 12 %. Det sker dock från en hög nivå med fullt eller högt kapacitetsutnyttjande.
Tittar vi istället på faktiska tal har Tallebryggan ökat mest med 1248 båtnätter följt av
Tärnö med 820, Stenshamn med 588 och Kristianopel med 519. Statistik för EkenäsKarön finns endast tillgänglig för åren 2008-2010 där en ökning med 510 båtnätter sen
2008 kan noteras. Marginella ökningar på mellan 110 och 170 båtnätter kan noteras för
Utklippan och Tromtö Nabb och där utvecklingen avser perioden 2003-2008.
Figur 2.5. Antal båtnätter år 2000-2011, Större hamnar (hamnar med över 500 båtnätter om året)
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Källa: Karlskrona Kommun, Ronneby Kommun, hamnvärdar

Om vi istället tittar på utvecklingen bland de mindre gästhamnarna skiljer den sig åt från
den tydligt positiva trend som återfinns bland de större gästhamnarna. Ungefär hälften
av gästhamnarna visar på en negativ utveckling av besökarantalet. Såväl Stärnö som
Matvik har sett en drastisk nedgång; Stärnö till 30 båtnätter år 2011 från toppnoteringen
215 under 2004-2005; Matvik till 24 båtnätter år 2011 från toppnoteringen 440 båtnätter
år 2006. (Tillförlitlig data för Matvik saknas under åren 2009-2010 och har ersatts med
ett trendvärde i figur 2.6 nedan.)
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Lökanabben är den enda av de mindre gästhamnarna som kan uppvisa en starkt stigande
utvecklingstrend. Besökarantalet har ökat med närmare 500 %, från 85 båtnätter år 2000
till 423 stycken år 2011. Även Torhamn uppvisade en starkt stigande trend mellan åren
2000 och 2006. Då vände emellertid trenden och besökarantalet föll kraftigt i några år
fram till 2010. Då till samma nivåer som hamnen uppvisade år 2000.
Figur 2.6. Antal båtnätter år 2000-2011, Mindre hamnar (hamnar med mindre än 500
båtnätter om året)
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Källa: Karlskrona Kommun, hamnvärdar

Om vi sammanfattningsvis tittar på utvecklingstrenden för gästhamnarna i urvalet kan vi i
figur 2.7 nedan se att utvecklingen totalt och för de större gästhamnarna är klart positiv.
Utvecklingen för de mindre gästhamnarna har sedan 2006 varit starkt fallande som en
följd av besöksnedgången för främst Torhamn och Matvik. Stärnö, Lökanabben, Ekenabben och Hasslö hamnar har förstärkt detta fall den senaste sommaren.
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Figur 2.7. Index över utvecklingen av gästhamnsbeläggning i Blekinge Arkipelag åren
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2.2.2 Nationalitet på gästhamnsbesökare
Som framgår av figur 2.8 utgör utländska övernattningar i de svenska gästhamnarna
40 %. Denna andel är markant högre än för andra övernattningsformer. De två största
grupperna utgörs av tyskar och danskar med 11 % av övernattningarna vardera. Holländska turister utgör enbart 1,5 %.

2

För de år där data saknas för vissa gästhamnar har uppgifterna ersatts med uppskattat trendvärde per gästhamn.
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Figur 2.8. Gästhamnsbeläggning i Sverige i antalet båtnätter fördelat på nationaliteter
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På grund av Blekinges geografiska läge i södra Sverige och närhet till kontinentala Europa
följer ökade förutsättningar för utländska besökare. Det är också något som reflekteras i
statistiken över Blekinge Arkipelags gästhamnar. Någon fullständig statistik är inte möjlig
att ta fram på grund av det ofullständiga materialet men följande två figurer över tillgängliga uppgifter indikerar att den utländska andelen i vart fall inte ligger lägre i Blekinge än för övriga landet. Större gästhamnar som Utklippan och Sandhamn drar med sina
55 % respektive 68 % utländska båtnätter upp snittet betydligt. De siffror som följs av en
asterisk anger att det rör sig om en uppskattning från hamnvärdens sida.
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Figur 2.9. Gästhamnsbeläggning fördelat på nationaliteter för hamnar i västra Blekinge
Arkipelag

Figur 2.10. Gästhamnsbeläggning fördelat på nationaliteter för hamnar i östra Blekinge
Arkipelag
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2.3

Turismströmmar

Exakt hur och i vilka mönster båtturister rör sig är svårt att kartlägga. Gästhamnsstatistiken i kombination med en analys av Blekinges geografiska läge och näraliggande gästhamnar kan emellertid ge oss en fingervisning.
Blekinge ligger i sydöstra hörnet av Sverige och utgör en naturlig passage-led för alla
båtar som ska upp eller ner längs med Sveriges ostkust. Blekinge har därmed också möjligheten att erbjuda passerande båtar gästhamnsövernattning. Flertalet betydande gästhamnar ligger i Blekinge Arkipelags närområde såsom Hanö, Bornholm, Simrishamn,
Öland och Kalmar. Dessa gästhamnar utgör viktiga anhalter för båtturister som passerar
söderut respektive norrut.
En snabb titt på statistiken för dessa hamnar visar att såväl beläggningen som andelen
utländska turister är hög i jämförelse. Uppgifter från Kalmars gästhamn visar att andelen
utländska turister står för 60 % av den totala beläggningen om 6000 båtnätter. Enligt
uppgifter från Simrishamns gästhamn tog hamnen emot 5300 båtnätter under 2010
varav hela 50 % kom från Tyskland och endast 35 % från Sverige. Av Hanös 2605 båtnätter under 2010 stod tyska turister för drygt 30 % av beläggningen. Dessa siffror visar
på att det finns goda förutsättningar för en ökning av, framförallt den utländska, båtturismen i Blekinges skärgård.
Ett flertal hamnar i Blekinges östra del utgör redan idag viktiga gästhamnar för förbipasserande båtar. Figur 2.10 ovan visar att Utklippan, Sandhamn och Kristianopel inte bara
är betydande till storleken utan också ha en markant högre andel utländska turister med
en andel av 55 % utländska båtnätter för Utklippan, 68 % för Sandhamn och 57 % för
Kristianopel. Gemensamt för dessa tre hamnar är att de ligger på ”utsidan” av Blekinge
skärgård. De utgör därmed lämpliga övernattningsplatser för förbipasserande.
Utmaningen för Blekinge arkipelag ligger i att få in dessa och förbipasserande båtturister
in i Blekinge skärgård. Figur 2.11 nedan visar med gröna pilar möjligheterna att få in
förbipasserande båtturism söderifrån in i Blekinge skärgård. De röda pilarna visar turistströmmarna för turister som väljer att enbart passera Blekinge vidare mot Kalmar län.

16

Figur 2.11. Turismströmmar från syd och sydväst

Ett flertal orsaker till varför båtturister utifrån, primärt utländska turister, väljer att inte
åka in i Blekinge skärgård har kommit fram under arbetet med denna kartläggning. Fyra
av dessa orsaker tror vi har betydande förklaringskraft. Den första gäller Blekinges relativt grunda skärgård. Den andra gäller Blekinges militära arv med skyddsområden. Den
tredje, som till viss del hänger ihop med de två förra förklaringarna, gäller bristen på
tillförlitliga och uppdaterade sjökort. Den sista förklaringen handlar om brister i marknadsföring och avsaknad av enhetlig marknadsföringsstrategi.
Det är här viktigt att understryka kopplingen mellan marknadsföring och en eventuell bild
av Blekinge skärgård som otillgänglig på grund av dess grundhet, utbredning av skyddsområden eller dåliga sjökort. Om det bland turister utifrån finns en uppfattning att Blekinge skärgård är otillgängligt behövs en marknadsföringsstrategi som kan ta den bilden
som sin utgångspunkt och förändra den.

2.4

Slutsatser och möjligheter

Under 2010 övernattade 63 641 gäster i Blekinges gästhamnar vilket motsvarar 4,3 % av
den svenska totalsiffran. Över tid följer Blekinge såväl den nationella trenden som trenden i angränsande län men har haft en marginellt bättre utveckling. Mellan 2001 och
2010 ökade antalet gästnätter med 23 %. Drygt hälften av gästnätterna sker i Karlskrona
kommun.
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De nio största gästhamnarna visar samtliga på en positiv besöksutveckling där Tallebryggan, Tärnö, Stenshamn och Kristianopel står för de största besöksökningarna. Utvecklingen för de mindre gästhamnarna har istället varit fallande. Matvik och Stärnö står för
de största minskningarna i besökarantal. Lökanabben är den enda mindre gästhamn som
haft en klart positiv utveckling.
Fullständigt underlag för att bedöma nationalitetsfördelningen bland gästerna i Blekinge
saknas men tillgängliga siffror indikerar att andelen utländska turister i vart fall inte är
lägre än riksgenomsnittet på 40 %. Statistiken indikerar även att andelen tyska turister är
betydligt högre än riksgenomsnittet. Bättre insamling av statistik eftersöks.
Sammantaget utgör fritidsbåts- och gästhamnsturismen, med sin knappa andel av mindre
än en procent av den totala turismomsättningen i Blekinge, en liten men inte obetydlig
del av Blekinges turismnäring. Båtliv genererar emellertid, eller har i vilket fall en potential att generera, ett mervärde för annan turism som är svår att skatta i siffror.
Den största potentialen för att öka inflödet av turism utifrån är att attrahera båtturister,
framförallt utländska båtturister, som passerar förbi Blekinge, ofta från Simrishamn och
Bornholm vidare norrut.
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Kapitel 3. Omvärldsanalys

Blekinges gästhamnars båtturism är som vi har sett i kapitel 2 avhängig av omvärlden
och de transitströmmar som går förbi Blekinge skärgård. Att genomföra en omvärldsanalys av hur prissättningen i dessa hamnar ser ut, vilka driftsformer som finns och hur man
arbetar med att förlänga säsongen och marknadsföring är därför centralt. Denna omvärldsanalys syftar till att besvara följande frågor:


Hur ser prissättningen ut för fasta båtplatser och gästplatser i Blekinges hamnar
relativt till andra hamnar?



Vilka olika typer av driftsformer finns runt om i landet och vad gör de för servicen?



Vilka lärdomar går då att dra från de hamnar som finns i närområdet, som lockar
många turister, när det gäller att förlänga båtsäsongen och marknadsföring?

3.1

Prissättning

Prissättningen av både fasta båtplatser och gästhamnsplatser är intressant att titta på
mot bakgrund av den stora efterfrågan på främst fasta båtplatser. I alla tre kommuner i
Blekinge Arkipelag råder det brist på fasta båtplatser och prissättningen på platserna är
därför av extra intresse att titta närmare på.
Kartläggningen av priser för fasta och gästplatser visar att Ronneby och Karlshamn ligger
över genomsnittspriset i Sweboats undersökning medan Karlskrona ligger något under.
När det gäller pris för gästplatser i hamnarna ligger Blekinge Arkipelags hamnar på
samma nivå sinsemellan där Karlskrona har valt att prisdifferentiera efter servicenivå och
båtlängd. Hamnarna i Blekinge Arkipelag ligger också på samma prisnivå som närliggande hamnar i Skåne, Sölvesborgs kommun och Kalmar län.

3.1.1 Fasta båtplatser
Priset på fasta båtplatser varierar stort runt om i landet. Enligt Sweboats undersökning
(2011) av 57 hamnkommuner är genomsnittspriset 774 kronor per bryggmeter per sommar. Medianpriset är 680 kronor. I tabellen nedan presenteras Sweboats undersökning i
sin helhet. Ronneby och Karlshamn ligger enligt denna på 920 respektive 910 kronor per
bryggmeter och sommar medan Karlskrona ligger på en 43:e plats i undersökningen med
500 kronor per bryggmeter. Dessa siffror gäller enbart för de kommunala bryggorna. För
de hamnar som båtklubbar eller andra huvudmän driver sätts priset för de fasta båtplatserna av de driftansvariga.
Sett i ljuset av att Karlshamn den 23 augusti 2011 hade hela 280 sökande till fast hamnplats i kommunens samtliga hamnar får priserna på fasta båtplatser i Blekinge Arkipelag
anses på en lagom nivå.
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Tabell 3.1.1 Sweboats rankning av kommuners priser för fasta båtplatser för 2011
Plats

Kommun

1

Pris per
bryggmeter

Plats

Kommun

Pris per
bryggmeter

Plats

Kommun

Pris per
bryggmeter

Malmö

1632

20

Uddevalla

829

39

Askersund

560

2

Tanum

1625

21

Falun

800

40

Köping

560

3

Stockholm

1625

22

Västerås

790

41

Mönsterås

550

4

Höganäs

1500

23

Vaxholm

775

42

Varberg

550

5

Värmdö

1500

24

Kungälv

750

43

Karlskrona

500

6

Sotenäs

1400

25

Säffle

700

44

Mariestad

500

7

Stenungsund

1300

26

Trelleborg

700

45

Söderhamn

500

8

Ystad

1200

27

Åmål

700

46

Tierp

500

9

Östhammar

1200

28

Karlstad

690

47

Trosa

500

10

Borgholm

1000

29

Strömstad

680

48

Hjo

450

11

Helsingborg

1000

30

Valdemarsvik

665

49

Ödeshög

336

12

Simrishamn

1000

31

Eskilstuna

650

50

Flen

320

13

Torsås

1000

32

Piteå

640

51

Oskarshamn

300

14

Mörbylånga

970

33

Västervik

625

52

Örebro

300

15

Lysekil

952

34

Jönköping

600

53

Halmstad

280

16

Ronneby

920

35

Norrköping

600

54

Gotland

160

17

Karlshamn

910

36

Söderköping

600

55

Arboga

100

18

Kristianstad

900

37

Kristinehamn

584

56

Lerum

100

19

Nynäshamn

830

38

Ulricehamn

570

57

Robertsfors

100
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3.1.2 Gästplatser
Priserna på gästplatser är relativt lika inom Blekinge Arkipelag. Karlshamn har en fast
avgift på 165 kronor per dygn förutom under vecka 29 då det kostar 220 kronor. Ronneby tillämpar en fast avgift på 120 kronor samt 20 kronor för el. I Karlskrona avgör båtens längd och hamnens servicenivå vad det kostar att stanna en natt i hamnen. De servicenivåer som finns och hur hamnarna är klassificerade är:
Tabell 3.2.1 Servicenivå 1 Karlskrona
Hamn

Pris

Lökanabben, Aspö

150

Kristianopel

150

Sandhamn

150

Tallebryggan

150

Tabell 3.2.2 Servicenivå 2 Karlskrona
Hamn

Pris

Garpahamnen, Hasslö

110

Hallahamnen, Hasslö

110

Sanda, Sturkö

110

Saltö fiskhamn

110

Stenshamn

110

Torhamn

110

Ungskär

110

Ekenabben, Sturkö

110

För Karlskrona gäller även att om båten är mellan 12 och 15 meter så kostar det 210
kronor per dygn. Därefter så läggs det på 15 kronor per meter.
Priserna för hamnar i närområdet är snarlika de i Blekinge Arkipelag. I Kalmars gästhamn
kostar det mellan 170 och 210 kronor beroende på säsong och storlek på båt. Hanö och
Simrishamn ligger också mellan 150 och 200 kronor där Hanö dock tar 300 kronor för
båtar mellan 44 och 59 fot och 400 kronor för båtar över 60 fot. Hamnarna Mörbylånga
och Grönhögen på Öland kostar 180 kronor natten inklusive elektricitet.
Viktigt att notera är att de kommunalt utarrenderade hamnar som drivs av främst båtklubbar inte har någon möjlighet att sätta egna priser utan måste följa kommunens generella prissättning.
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Årets båtkommun
Sedan 2010 utser Båtbranschens Riksförbund, SweBoat, årets båtkommun. I
undersökningen, som bygger på en kartläggning av förutsättningarna för båtliv i
svenska kommuner, utmärkte Karlskrona sig med en femteplats i 2011 års upplaga, en klättring med hela 21 positioner från föregående år. Karlshamn som kom
på tredje plats i 2010 års undersökning tappade istället sin topposition och föll till
en 16:e plats.
Jämförelsen grundar sig på uppgifter från kommuner, båtklubbar och privata
aktörer om bland annat servicegrad i hamnar, kostnader, kötider och förekomst
av miljöstationer. De skilda resultaten mellan 2010-2011 förklarar SweBoat med
ett bättre underlag från uppgiftslämnarna under 2011.

3.2

Driftsformer

Det finns en uppsjö av olika driftsformer när det kommer till drift av hamnverksamhet. De
vanligaste modellerna presenteras nedan tillsammans med vilka av dessa typer av hamnar som finns i Blekinge eller i närområdet.
Ideellt ägarskap och drift
I dessa hamnar ägs eller hyrs marken på permanent basis eller på långa kontrakt av ideella föreningar. Dessa är i de flesta fall båtklubbar. I Blekinge Arkipelag har tre hamnar
besökts som ägs och drivs av båtklubbar: Mörrums bruks båtklubb som har Gunnöns
hamn, Ronnebys Segelsällskap i Angelskog och Pukaviks hamn som ägs och drivs av
Pukaviks båtklubb. Trots att dessa hamnar inte har några krav på sig att driva gästhamnverksamhet är det relativt vanligt förekommande att detta sker för att generera inkomster till klubbens verksamhet. Pukaviks båtklubb tar emot båtgäster medan Ronneby SS
inte har någon gästhamn. I Pukavik sätter klubbarna själva gästhamnspriset medan det i
Gunnöns hamn är gratis att ankra båten över natten.
Ideell drift via entreprenadavtal
Ett antal hamnar i Blekinge Arkipelag drivs ideellt av föreningar via entreprenadavtal med
kommunen. Bland dessa finns Lökanabben på Aspö som drivs av Aspö BK och Torhamn
som drivs av Torhamns Båtsällskap. Dessa föreningar betalar kommunen en årlig avgift
för att nyttja hamnen och står sedan för tillsyn, drift, löpande och periodiskt underhåll.
Deras kontrakt löper över fem år och om ingen av parterna säger upp avtalet så förlängs
avtalet ytterligare med ett år i taget.
I vissa kommunala hamnar sköts gästhamnsverksamheten av ideella föreningar medan
driften i övrigt ligger på kommunen. Exempel återfinns i Karlshamns kommun där gästhamnsverksamheten i Vägga fiskehamn och Svanevik drivs av Vägga fiskhamnsförening
respektive Svaneviks bryggförening.
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Privat drift via entreprenadavtal
En tredje form av drift är privat drift via entreprenadavtal. Detta förekommer i Sandhamn
där företaget Sandhamn Marine arrenderar marken samt i Ekenäs-Karön, där Karön Center driver både gästhamnsverksamheten och de fasta båtplatserna.
Kommunalt ägarskap och drift
De flesta hamnar i Blekinge Arkipelag är kommunalt ägda och drivs av kommunen. Majoriteten har en hamnvärd/tillsynsman som är arvoderad av kommunen. Denna person är
ansvarig för den dagliga driften och har hand om gästhamnsverksamheten. Tallebryggan
i Karlskrona skiljer sig lite från de övriga hamnarna i denna kategori genom att det kommunala bolaget, Arenabolaget, under sommaren 2011 har ansvarat för gästhamnsverksamheten.
Kommunalprivat drift
Denna typ av hamnar är en blandform mellan den strikt kommunala hamnen och hamnar
som drivs privat via entreprenad. Dessa hamnar kan drivas som en ekonomisk förening
mellan näringslivet och kommunen som är fallet i Strömstad eller så kan det drivas av ett
kommunalt bolag. Den senare varianten återfinns i Kalmar där hamnen drivs på ett
kommersiellt sätt av Destination Kalmar som är stadens marknadsföringsbolag.

3.2.1 Reflektioner över olika typer av driftsformer
De olika driftsformerna har alla sina för och nackdelar. Vad som istället är avgörande för
en lyckad hamnverksamhet är att det har satts upp konkreta mål och strategier för hamnen och att syftet med att driva gästhamnsverksamhet är tydligt. Andra slutsatser som vi
kan dra efter att ha studerat olika driftsformer i Blekinge och på andra ställen i Sverige
är:








I de hamnar som drivs privat är inte hamnavgiften den stora intäktsdrivaren.
Kringliggande verksamheter är en förutsättning för vinst och i exemplet Sandhamn satsas det på kringverksamhet i form av husbilsuppställning, café och
stuguthyrning m.m.
I hamnar där både ägarskapet och driften är ideell är viljan att driva gästhamnsverksamhet beroende av medlemmarnas frivilliga engagemang och vilja att driva
denna verksamhet. För Karlskrona Segelsällskap och Svaneviks bryggförening inbringar gästhamnsverksamheten ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till exempelvis ungdomsverksamhet eller underhåll av klubbhus.
I Karlskrona kommun drivs två hamnar enligt femåriga entreprenörsavtal med
Karlskrona kommun. I avtalen är det fastställt att det skall finnas gästhamnsverksamhet. Aspö BK som driver Lökanabben anser att problemet med avtalet är att
det är för kortsiktigt. De skulle vilja ha kontrakt på minst femton år för att kunna
göra långsiktiga investeringar. Gästhamnsverksamheten i dessa två hamnar fungerar tillfredsställande. I Lökanabben är det dock så hårt tryck på de få gästhamnsplatser som finns att fiskenäringen i hamnen får ibland svårt att utöva sin
verksamhet.
De hamnar i Blekinge Arkipelag som drivs helt i kommunal regi varierar i servicenivå. I Karlshamn har de kommunala hamnarna en hög servicenivå och ett gott
samarbete med den lokala båtföreningen. De helt kommunala hamnarna i Karlskrona kommun har i vissa fall en låg servicenivå. Undantaget är exempelvis
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3.3

Stenshamn som har en relativt god servicenivå och en aktiv drift vilket också ger
genomslag i besökssiffrorna i dess gästhamnsverksamhet.
En typ av driftsform som inte är renodlad i Blekinge Arkipelag är den kommunalaprivata, där ett kommunalt bolag driver hamnen affärsmässigt. Ett kommunalt
bolag har möjligheten att utveckla gästhamnen efter marknadens behov samtidigt som kommunal styrning fortfarande föreligger. Ett exempel på en hamn som
drivs på detta sätt är Kalmars gästhamns som drivs av Destination Kalmar.

Att förlänga säsongen

I intervjuer med företrädare för Karlskrona kommun ses det som näst intill nödvändigt att
förlänga säsongen för att kunna driva lönsamma gästhamnar. Denna syn delas inte av
alla men det står klart att det är ett av många sätt att förbättra lönsamheten i gästhamnarna och framförallt ett sätt att skapa liv och rörelse även utanför sommarmånaderna,
vilket ökar hamnarnas attraktionskraft ytterligare. I arbetet med denna rapport har vi
därför identifierat ett antal lösningar på hur man kan utöka tiden det finns turister i hamnarna:
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•

Att utveckla dyk-turismen i Blekinge är ett sätt att förlänga säsongen eftersom dyk-säsongen är betydligt längre än fritidsbåtsäsongen. Det finns
för närvarande två dyk-företag i Sandhamn som driver dyk-turer i Karlskronas vraktäta skärgård. Dessa företag behöver speciella förutsättningar
för att kunna växa och har under 2011 inlett diskussioner med kommunen om att bygga stugor för dyk-turisterna. Övernattning är viktigt för
dyk-företagen eftersom vädret ibland inte tillåter dykning och man då
måste invänta bättre väder på land.

•

Rekordgenerationen som nu går i pension innebär en stor potentiell
kundgrupp som inte är lika beroende av att förlägga sin semester under
sommaren som till exempel barnfamiljer. Exempelvis är Kalmar gästhamns största kundgrupp den över 65 år och andelen äldre ökar hela tiden.

•

För att locka turister till att besöka Blekinge Arkipelag i början och slutet
av sommarsäsongen kan prissegmentering vara en möjlig lösning. Karlshamn har till viss del infört detta genom att ha högre hamnavgifter under
Östersjöfestivalen vecka 29. Detta har prövats på andra ställen och i exempelvis Kalmar har man delat upp säsongen i lågsäsong och högsäsong.

•

En annan faktor som framkommit i de intervjuer vi har gjort under arbetet med denna rapport är att utländska turister, från framförallt Tyskland
och Polen, har semester senare på sommaren. En aktiv marknadsföring
utomlands kan därför vara ett sätt att förlänga säsongen i Blekinges
hamnar, vilket görs med framgång i t.ex. Simrishamns gästhamn.

•

I intervju med Promarinas VD Mats Bylund framhåller han att hans företag att det är svårt att förlänga säsongen men att använda evenemang
som drar folk när det inte är högsäsong är en framgångsfaktor. Exempel
på detta är Ölands skördefest i slutet av september. Promarina driver ett
flertal gästhamnar i bland annat Strängnäs och Västervik.

•

Det är viktigt att framhålla att det måste finnas service och något att
sysselsätta sig med i hamnarna om man kommer dit under lågsäsong.

Om det inte finns en beredskap för att erbjuda turister något när de
kommer till hamnarna kommer de heller inte att komma dit. Omvänt
kommer inte näringsidkare att vilja ha öppet under lågsäsong om det
inte finns ett kundunderlag. Det ena ger det andra.

3.4

Marknadsföring

Blekinge skärgård har stor potential som turistdestination men har, som kapitel 2 visar,
relativt få båtturister jämfört med närliggande län. Förklaringar som ges till detta är ofta
relaterade till marknadsföringen av Blekinge skärgård. I Blekinge har man av tradition
inte haft ett Blekingeperspektiv i båtturismfrågor och det har gett en fragmenterad marknadsföring mot främst utländska turister. För att komma till rätta med detta problem
initierade Region Blekinge under 2010 tre möten för att diskutera hur Blekinge skall
marknadsföras för båtturister. Region Blekinge ville efter detta initiera en förstudie på
området med ett brett Blekingeperspektiv där samtliga Blekinge-kommuner deltar. Kontakter har skapats med länsstyrelsen och Leader i Blekinge men ännu (november 2011)
har inte finansiering för en förstudie fastställts.

3.4.1 Lärdomar från Kalmar
Hur skall då Blekinges hamnar marknadsföra sig för att attrahera båtturister? Kalmars
gästhamn ger bra inspiration kring hur en hamn kan arbeta målmedvetet för att få en
lönsam gästhamn. Hamnen hade under sommaren 2010 över 6 000 gästnätter och hela
60 procent av gästerna var utländska. Stefan Johnsson, hamnchef i Kalmar, har intervjuats och ser framgångsreceptet som ett amalgam av följande punkter:
•

Varje säsong delar Kalmar gästhamn ut enkäter till samtliga båtgäster.
På så sätt får man in 300-400 enkäter varje år. Denna information används sedan till att analysera gästernas beteende och ger förslag till förbättringar av gästhamnsverksamheten. Man får även en bra bild av varifrån turisterna kommer ifrån och kan på så sätt rikta sin marknadsföring
mot särskilda turistgrupper.

•

Stefan Johnsson ser mötet med kunden som avgörande för helhetsintrycket av vistelsen i hamnen. Han väntar med att ta betalt tills efter han
har gjort ett ordentligt bemötande.

•

Han ser även mun till mun-marknadsföring som det bästa sättet att nå
båtturister och framhåller att detta kräver en attraktiv hamn som man vill
komma tillbaka till år efter år.

•

I Kalmar delar man även ut en folder på tre språk som ger information
om Kalmar och de näringsidkare som finns i närheten.

•

Hamnen har en aktiv hemsida som länkas från gästhamnsguiden och
båtplats är möjligt att boka i förväg över hemsidan Dockspot.

Stefan Johnsson ser Kalmar gästhamn och även Kalmar län som för små för att enbart
marknadsföra sig själva utomlands och vill gärna bilda allianser med andra län för att
marknadsföra hela sydöstra Sverige för potentiella båtturister i utlandet.
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3.4.2 Interregionala marknadsföringsprojekt
Ett projekt som har bildat allianser med andra län och till och med andra länder är projektet South Baltic Four Corners som är ett samarbete mellan hamnar i Skåne, på Bornholm, i Tyskland och i Polen. Projektet finansieras av EU:s regionalfond och har gett de
svenska hamnarna ökad attraktionskraft för utländska turister. I exempelvis Simrishamns
marina var 2010 50 % av båtgästerna tyskar, 35 % svenskar och resten fördelat på huvudsakligen danskar och holländare. Jan Ljungren, Hamnfogde i Simrishamn, ser samarbetet inom South Baltic Four Corners som anledningen till det höga antalet utländska
gäster. I projektet ingår en gemensam hemsida med information om lokala väderförhållanden, aktiviteter i hamnarna med mera. Simrishamn har utöver deltagande i South
Baltic Four Corners även kontakter och partnerskap med Marina Verbund Ostsee som är
ett tyskt nätverk av hamnar och kan på så sätt marknadsföra sig i Nordtyskland.

3.4.3 Agglomerationseffekt på grund av ökad marknadsföring
Ökad turism genom marknadsföring kan generera ringar på vattnet i form av nya investeringar och en i sin tur ökad marknadsföring tack vare turisternas, förhoppningsvis goda,
omdömen om Blekinge Arkipelag.
Figur 3.1 tecknar en konceptuell skiss över hur gästhamnsturismens kretslopp ser ut.
Överst (i grönt) befinner sig de offentliga och privata ägarna och intressenterna. Dessa
aktörer har möjlighet att påverka såväl marknadsföringen av gästhamnarna som dess
service och infrastruktur, indikerat med gröna pilar. Dessa båda komponenter (i blått),
form och innehåll, utgör i sin tur förutsättningarna för att attrahera gästhamnsturister till
Blekinges gästhamnar, vilket indikeras av de blå pilarna.
De röda pilarna till vänster och höger indikerar så kallade återkopplingseffekter eller
feedback-loopar. Den vänstra pilen syftar på det som brukar kallas ”mun-mot-munmetoden” eller, ryktesspridning. Att ryktesspridning utgör en mycket viktig beståndsdel
av en framgångsrik marknadsföringsstrategi är allmänt vedertaget. Gästhamnsturism är
inget undantag. Tvärtom vet vi att båtturister spenderar mycket tid såväl i gästhamnar
som vid deras respektive hemmahamnar och båtföreningar.
Den röda pilen till höger syftar på den positiva återverkan nya inkomster från en ökad
gästhamnsbeläggning får på nyinvesteringar och etableringar av nya aktörer. En hög
beläggning i gästhamnarna kommer generera efterfrågan på service och tjänster och
därmed attrahera aktörer och investeringar. Dessa återkopplingsmekanismer genererar i
sin tur möjligheter till nya satsningar på marknadsföring, service och infrastruktur.
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Figur 3.1: Konceptuell översikt av gästhamnsturismens kretslopp
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Kapitel 4. Kartläggning och klassificering
av hamnarna

I detta kapitel beskrivs den information som har samlats in genom de besök och de intervjuer som har genomförts i hamnarna i Blekinge under juli och augusti 2011. Hela 45
hamnar av varierande storlek besöktes och av dessa presenteras ett urval nedan. Kapitlet
är uppdelat i en inledande beskrivning av hur arbetet genomfördes samt en diskussion
kring vilka hamnar som har inkluderats och vilka som har exkluderats. Sedan följer en
beskrivning av hamnarnas driftsförhållanden, användning och förekomst av näringsliv
samt utvecklingsplaner och potential.

4.1

Genomförande

Materialinsamlingen för denna kartläggning genomfördes under veckorna 28, 29, 31 samt
32. Totalt genomfördes besök i 45 hamnar i kommunerna Ronneby, Karlshamn och
Karlskrona. Under den tiden genomfördes personliga intervjuer med bland annat båtsällskap, fiskare, kommunala tjänstemän och turister. Därefter sammanställdes materialet
först i presentationer, och sedan i ett utkast som granskades vid tre tillfällen av en referensgrupp bestående av representanter från kommunala tjänstemän och yrkesfiskare
från de tre kommunerna, samt en representant från Blekinge Båtförbund, som representerade båtsällskap.

4.1.1 Fältstudier i hamnarna
För att få en bild av hamnarnas nuvarande servicegrad, deras expansionsmöjligheter
samt lokala förutsättningar som fanns, genomfördes fältstudier i hamnarna. Dessa besök
förlades under sommarmånaderna för att få en bild av hamnarnas verksamhet då aktiviteten är hög. I hamnarna har vanligtvis företrädare för den lokala båtklubben intervjuats
angående hamnens expansionsplaner och servicebehov. Utöver detta har intervjuer
gjorts med företrädare för fisket och näringsidkare i hamnarna samt med kommunala
tjänstemän för att ytterligare nyansera bilden av hamnarnas användning och framtid.
Totalt genomfördes 37 personliga intervjuer under kartläggningen av hamnarna. Dessa
har sedan utökats genom ytterligare ett tiotal kompletterande telefonintervjuer.

4.2

Klassificering

Av de hamnar som finns i Blekinge Arkipelag har 19 hamnar valts ut och bedöms ha särskild potential till utveckling. Detta har inneburit att flera andra hamnar har sållats bort.
Denna bortsållning har skett av flera anledningar. Det finns hamnar som behöver ett
omfattande arbete för att realisera deras potential, som till exempel Djupvik på Aspö eller
Bredavik på Sturkö. Här har vi istället valt att plocka de ”lågt hängande frukterna”, det vill
säga de hamnar som med en liten ansträngning kan förbättras mycket. En annan anledning är att det finns flera hamnar i Blekinge Skärgård som fungerar utan problem. Ett
exempel på dessa är till exempel Svanevik i Karlshamn. Slutligen finns det flera intres28

santa hamnar där kommunen har begränsad möjlighet att påverka. Ett exempel på dessa
är Gunnöns hamn i Karlshamns som ägs av Mörrums Bruk och där Mörrums Bruks båtklubbs har sin hemmahamn. Därför har vi valt att främst fokusera på de kommunala
hamnarna eftersom det är där det kommunala ansvaret ligger.

4.3

Hamnbeskrivningar
Karlskrona

4.3.1 Lökanabben
Lökanabben ligger på ön Aspös västra sida i
Karlskrona kommun. Ön har landförbindelser
genom en färja som regelbundet går till
Karlskrona. Under sommartid lever ön upp
och då finns cirka 3000 personer på ön av
vilka cirka 500 bor på ön året om. Ön har
flera intressanta turistmål, däribland Drottningskärs kastell. Öns befolkningsunderlag,
men även turistströmmarna, möjliggör att ha
en livsmedelsbutik. Det finns även en restaurang i Drottningskärs kastell.
Ägare och driftsförhållanden
Aspö Båtklubb arrenderar Lökanabben och
driver hamnverksamheten helt ideellt. Båtklubben har en vision om att på ett lyckat
sätt driva en mindre gästhamn. Karlskrona
kommun är ägare till hamnen och står även
för större investeringar och reparationer.
Mindre reparationer ligger på båtklubbens
ansvar att åtgärda enligt avtalet som löper på fem år.
Hamnens användning
Hamnen är till största delen en småbåtshamn med cirka 70 båtplatser. Där finns även två
fiskebåtar till fiskare som bor på Aspö och som försörjer sig på kustnära havsfiske. Hamnen har 4-6 platser reserverade för gästhamnsverksamhet och det är båtklubben som har
ansvar för denna verksamhet. Även grönmarkerade båtplatser är tillgängliga för gästande
båtar. I hamnen finns ett klubbhus som gästande båtar har tillgång till, med möjlighet till
duschar och toaletter. I klubbhuset finns 5 toaletter och duschar, vilket i förhållande till
de 4-6 gästplatserna är en imponerande servicegrad. Aspö Båtklubb har förbjudit uppställning av husbilar i hamnen trots att plats finns, med hänvisning till att dessa får ställa
sig på parkering till Drottningskärs kastell istället. I hamnen finns även en brygga reserverad för Sjöräddningssällskapet.
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Näringslivet
I hamnen är det endast de två fiskarna som bedriver näringsverksamhet. I övrigt finns
det en restaurang på Drottningskärs kastell i närheten, samt diverse ytterligare verksamheter runt omkring på ön.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Båtklubben vill ha en pir till i hamnen för att få
större utrymme och möjliggöra fler båtplatser,
fler gästplatser samt större utrymme för fiskare. Dock finns olika åsikter om var de ska
lägga den. Båtklubbens ordförande förordar
en pir söder om hamnen men där ställer för
närvarande tomträtten till med problem. Fiskarna menar att det är bättre med en östlig
pir då det inte skulle innebära problem med
västlig vind i samma utsträckning som det
andra alternativet. Dock kräver en utvidgning
av hamnen kommunal finansiering vilket gör
att de planerna just nu står stilla.
Båtklubben har kontrakt för driften av hamnen
i fem år för närvarande. Enligt dem själva är
ett längre kontrakt önskvärt för att möjliggöra
investeringar och lån för att finansiera en ny
brygga på egen hand. En önskvärd kontraktsperiod hade varit minst 15 år.

Serviceutbud
Medel
Toalett Fem toaletter
Dusch
El & vatten
Bränsle
Restaurang/café

Fem duschar
Ja
Nej
Ja, i kastellet i närheten
Affär/Kiosk Finns i närheten
Sugtömning Nej
Ramp Ja

Vinterförvar Ja
Övrigt Trådlöst internet

Fiskarna i hamnen känner sig trängda av utvecklingen de senaste åren. Speciellt problematiskt är det sommartid när sommargäster tar över deras båtplatser. De efterfrågar
större respekt för deras verksamhet och vill ha arbetsro. Därför vill de ha personal i hamnen som har en helhetssyn på hamnutrymmet och båtplatserna. För närvarande sker
hamnvärdarnas arbete på frivillig basis vilket i sig innebär att det ibland inte är samma
person på morgonen som på kvällen. Där kan det uppstå situationer där fiskarnas utrymmen inte beaktas, och de rapporterar att de kan komma tillbaka efter fisketurerna för
att finna deras platser tagna av gästande båtar. Ett ytterligare sätt att undvika dessa
konflikter vore att tydligt märka upp de utrymmen som är reserverade för yrkesverksamhet med t.ex. skyltning som pekar ut yrkeskaj.
Lökanabben har även vissa problem med avloppet, vilket har föranlett att båtklubben har
reserverat klubbhusets faciliteter för gästverksamhet. Karlskrona kommun utreder frågan
för närvarande, som ägare av infrastrukturen. Det finns även frågor om slitage av pirarna
på grund av de svallvågor som orsakas av de stora färjorna som lämnar och anländer
Karlskrona.
Färjan till ön, kastellet, samt andra verksamheter tillsammans med öns kulturella och
historiska karaktär, möjliggör för bilburen turism och cykelturism från Karlskrona.
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4.3.2 Utklippan
Sveriges sydostligaste ögrupp, Utklippan, utgörs av de två låga skären Norraskär och
Södraskär och ligger i Karlskrona kommun. I utrymmet mellan dessa två skär finns en
skyddad hamn som idag används av fritidsbåtar. Hamnen byggdes i första hand som
nödhamn för yrkesfiskare men är idag uteslutande använd som övernattningsplats för
fritidsbåtar. Utklippan används även för ringmärkning av fåglar då ornitologer finns på
plats under våren och hösten. På södraskär finns bebyggelse i form av en fyr och några
hus som fungerar som vandrarhem och café. Utklippan är sedan 1998 även ett marint
naturreservat med syfte att bland annat att ”bevara områdets biologiska mångfald,
främst groddjur, fågel samt marin flora och fauna, skydda marina geologisk formationer
samt tillgodose friluftslivets behov.”
Utklippan ligger i en farled för segelbåtar på väg från Hanö och Bornholm och vidare mot
Kristianopel, Öland, Kalmar och Västervik och utgör ett naturligt stop för många seglare.
Detta gör att hamnen har ett stort antal gästnätter under året.
Ägare och driftsförhållanden
Utklippan ägs av Statens fastighetsverk och
driften har precis tagits över av den Karlskronabaserade entreprenören Maria Strandqvist. Då
hon så nyligen tagit över driften har det inte
skett några större förändringar ännu. Hon driver
under sommaren ett sommarcafé och tar upp
hamnavgifter från övernattande båtar.
Hamnens användning
Utklippans hamn används primärt av båtturister
som övernattar i hamnen för att sedan fortsätta
dagen efter. Det finns även en begynnande
dagsturism som utgår från Karlskrona, med
några företag som transporterar turister från
Karlskrona ut till ön.

Serviceutbud

Lågt

Toalett Utedass
Dusch
El & vatten
Bränsle
Restaurang/café
Affär/Kiosk
Sugtömning
Övrigt

Nej
Nej
Nej
Ja, café
Ja, kiosk
Nej
Övernattning

Näringslivet
Den verksamhet som finns på Utklippan är idag Maria Strandqvist som driver ett café och
siktar på att bygga ut sin verksamhet ytterligare. Det finns även ett vandrarhem i hennes
regi med tillhörande bastu på ön.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Utklippan är en ö med stor potential vad gäller turism, speciellt båtturism, men även
dagsturism. Öns karga karaktär, omgivande vatten med bland annat sälkoloni, det historiska värdet i fyrtornet med försvarsanläggning, allt utgör tillsammans en god grund för
att utöka hamnen från en övernattningshamn för båtturister till ett intressant besöksmål
med ett stort egenvärde. Dessutom gör det stora antalet besöksnätter att Blekinge får en
möjlighet att marknadsföra sin skärgård och föra fram dess kvalitéer på ett positivt sätt.
Det finns därför stor potential i att utveckla både Utklippan som resmål men även som en
portal för turism i Blekinge Arkipelag. Dock förlitar sig seglare mycket på varandras omdömen om hamnar och rykten sprider sig snabbt i dessa kretsar. Därför måste en marknadsföringskampanj med utgångspunkt ifrån Utklippan även följas upp med uppgraderingar av servicegraden i de hamnar som finns i skärgården.
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Utmaningen för Maria Strandqvist är att få besökande turister att stanna ytterligare en
natt på Utklippan, för att ta del av det historiska arvet, njuta av bastun samt ta en kopp
kaffe och en fralla i kaféet. För kommunerna i Blekinge Arkipelag ligger utmaningen i att
få dessa besökare att förstå skärgårdens kvalitéer och värdet av att uppleva dessa. Här
finns även en stor potential i att få dagsturer att besöka Utklippan, för vilket ett café är
en mycket viktig del. Turister har under projektets gång beskrivit vikten av att ha ett
besöksmål och inte bara åka ut till en ö, en naturhamn eller liknande. Dock är detta värdefullt för andra, vilket också bör beaktas.
Utklippan dras med några rent praktiska problem på grund av avståndet till fastlandet.
Ett av dessa problem är avfall, vilket måste forslas bort per båt. Ett annat är tillgången till
el vilket har visat sig vara problematiskt då kraftbolag inte kan garantera eltillförsel till ön
då kostnaderna riskerar att bli för stora. Det pågår dock försök med olika alternativ till
självförsörjning av el, genom främst solceller.

4.3.3 Sanda hamn
Sanda hamn ligger på Sturkö, en av de största öarna i Karlskronas skärgård. Hamnen är
belägen på Sturkösidan i sundet mellan Sturkö och Tjurkö, innanför Tjurköbron, vilket gör
att hamnen är skyddad från sydliga vindar. Sanda har i dagsläget 43 båtplatser som är
organiserade i ett båtsällskap, Sturkö Båtsällskap. Hamnen är omgiven av bostadshus och
på hela ön finns en fast befolkning på ca 900 personer.
Ägare och driftsförhållanden
Hamnen ägs och drivs av Karlskrona kommun där ansvaret för driften ligger hos kommunens tekniska förvaltning. De har även ansvar för nyinvesteringar och reparationer.
Hamnvärden Ivan Karlman är anställd av kommunen och har ansvar för både Sanda och
den närliggande hamnen Ekenabben.
Hamnens användning
Hamnen används i huvudsak som småbåtshamn
men det finns även två mindre fiskebåtar som används till sillfiske inomskärs. På land finns det flera
fiskebodar med fiskeredskap av olika storlekar insprängt mellan dem. Hamnen har 43 båtplatserna
och det finns 2 bokningsbara gästplatser, där gästande båtar får ta plats om de inte är upptagna.
Näringslivet

Serviceutbud

Lågt

Toalett

Utedass

Dusch

Nej

El & vatten

Ja

Bränsle

Nej

Restaurang/café

Nej

Förutom fiskarna används även hamnen av företaAffär/Kiosk
Nej
get Sanda Kapell som tillverkar kapell till båtar,
användningen går främst ut på att ta mått på bå- Sugtömning
Nej
tarna som ska utrustas med kapell. Därefter sker
Ja
tillverkningen i företagarens hem. Dock har Sanda Sjösättningsramp
Kapell sökt lov om att ha mer av verksamheten i
Vinteruppställningsplats Ja
hamnen, vilket inte beviljades med hänvisning till
att det skulle störa hamnens karaktäristiska utseende. Tidigare fanns även en kiosk vars ägare även hade planer på att få tillstånd för att
driva vandrarhem men det beviljades inte av kommunen. Att ha kiosken utan vandrarhem var inte ekonomiskt bärkraftigt och företaget lades ned.
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Övriga särdrag
Tjurköbron hindrar båtar från att ta den snabbaste vägen ut ur skärgården. Istället
tvingas båtar åka runt Tjurkö eller runt Sturkö. Detta är även ett problem för fiskare som
har sina båtar både i fiskehamnen Ekenabben och i Sanda för att inte spilla tid på att åka
runt öarna.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Sturkö Båtsällskap har planer på att ta över driften av Sanda och driva den i egen regi.
Dessa har även genom en arbetsgrupp tagit fram ett kortsiktigt och långsiktigt förslag på
vad som kan förbättras i hamnen. Det långsiktiga förslaget rör bland annat att utöka
näringsverksamheten i hamnen, att låta fiskarna bereda eller sälja fisk och att bedriva
kafé eller restaurangverksamhet. Båtsällskapets vision rymmer även en hamnvärd som är
stationerad i hamnen, ett kallbadhus, ett vandrarhem samt inkoppling av fastigheter till
det lokala VA-nätet. För att detta ska bli verklighet måste även båtplatserna i hamnen
utökas då båtsällskapet har ett 30-tal personer i kö för närvarande. Därför menar de att
bryggan bör byggas ut enligt bilden nedan:

Det har framkommit klagomål på bland annat sillsorteringsverk som står mellan fiskebodar samt en kylvagn. Klagomålen handlar om att dessa bidrar till att förfula hamnen.
Ägaren till ett av sillsorteringsverken samt kylvagnen förklarar att om fiskeindustrin
kommer att flytta till bland annat Sturkö så kommer förhållandena förändras för sillfisket
och därför vill han ha kvar sin utrustning. Han menar även att Sanda bör byggas ut för
att få plats med fler båtar för fisket, men även för fritidsbåtarna.
Ur ett kortsiktigt perspektiv bör hamnen, enligt Sturkö Båtsällskap, även få en pendelbåt
till Karlskrona för de fast boende på ön. För att detta ska fungera behövs dock en förbättrad parkeringsplats i direkt anslutning till hamnen, ett väntskjul, toaletter, handikappram33

per, samt möjlighet att ta med cyklar på båten. Det bör också finnas en lokal busslinje för
Sturköborna.
Kommunala tjänstemän poängterar att Sanda i dagsläget saknar kommunal VAanslutning. Detta bör rättas till i samband med en upprustning av hamnen. Angränsande
fastigheter har nyligen anslutits till det kommunala VA-nätet och det medför därför en
jämförelsevis låg kostnad att även ansluta hamnen.
Sanda har stor potential för utveckling. Främst är det genom en intresserad båtklubb och
en aktiv samhällsförening. Hamnen har potential att bli en större småbåtshamn, vilket
båtplatskön tydligt visar. Idag finns det konflikter vad gäller utrymmet i hamnen, där det
är främst båtägare näringsverksamheter som menar att fiskarna tar för stort utrymme
och hindrar andra verksamheter. En utbyggnation av Sanda med ytterligare pirar och
utrymme för båtar skulle i så fall tillfälligt kunna lösa både problemet med bristen på
båtplatser samt den existerande konflikten om utrymme men i slutändan måste kommunen ta sitt ansvar för användningen och sätta ned foten i denna fråga som bara hindrar
utvecklingen för alla parter.

4.3.4 Ekenabben
Ekenabben ligger på samma sida om Sturkö som Sanda hamn, på öns västra sida, men
hamnen ligger söder om Tjurköbron till skillnad från Sanda som ligger norr om denna.
Ekenabben är uppdelad mellan en storskalig fiskehamn och en småbåtshamn. Rakt innanför fiskehamnsdelen finns utrymmen för fiskeverksamheter, med fiskebodar och ett
litet isverk. Innanför den lilla småbåtshamnsdelen finns det även där några fiskebodar
som ursprungligen var till för småskaligt fiske.
Ägare och driftsförhållanden
Hamnen ägs och drivs av Karlskrona kommun, som
har en tillsynsman i hamnen. Denne är tillsynsman för
både Ekenabben och Sanda men stationerad i Ekenabben. Han fungerar även som kontaktperson för
hamnens fiskare när de behöver kontakt med kommunen.
Hamnens användning
Fisket dominerar användningsmässigt med flera fiskare i allt från de tre trålarna till mindre fiskebåtar.
Det finns dock även utrymme för fritidsbåtar i hamnen
samt 16 gästplatser. Dock menar tillsynsmannen i
hamnen att det inte är någon större användning av
hamnen som gästhamn.

Serviceutbud

Mellan

Toalett Ja, för besökande och
yrkesfiskare
Dusch Ja
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Nej
Affär/Kiosk Nej
Sugtömning Nej

Näringslivet
Fisket är den näringsverksamhet som dominerar hamnen. Det finns tre stora trålare som
utgår från hamnen. Av dessa lossas torsken direkt i hamnen medan sillen lossas i Saltö
Fiskhamn för närvarande.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Hamnen är omtalad som ett primärt alternativ till Saltö fiskhamn inför en omlokalisering
av fisket, vilket rekommenderas av Fiskehamnsutredningen (2010). Detta skulle då ske
tillsammans med Sandhamn och med Garpahamnen som stödhamn i så fall. Detta skulle
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då innebära att det krävs stora investeringar i infrastruktur om flytten av fisket ska fungera menar hamnens tillsynsman. Kommunala tjänstemän pekar även på att det saknas
anslutning till det kommunala VA-nätet i Ekenabben liksom i Sanda, vilket bör åtgärdas
för att t.ex. näringslivet ska kunna utvecklas i hamnen.
Både tillsynsmannen och Sturkö Båtsällskap framhäver att det finns utrymme i hamnen
för utveckling om näringsverksamheter är villiga att antingen flytta dit eller om det är
aktuellt att starta ny verksamhet. Samhällsföreningens hamngrupp, tillsammans med
Sturkö Båtsällskap har även tagit fram ett förslag på vad de vill göra i området. Förslaget
bygger på en bibehållen och utökad fiskeverksamhet i hamnen, vilket då vore i linje med
rekommendationerna från Fiskehamnsutredningen (2010). De vill även öppna upp för fler
verksamheter i hamnen, kopplade till marin verksamhet. Utöver detta menar de att hamnen kan utökas med fler båtplatser, både för fast båtplatser och gästhamnsverksamhet
norrut mot Tjurköbron. Bron skulle därmed även agera som en vågbrytare för dessa platser. Bilden nedan är lånad från Sturkö Båtsällskaps förslag:

Yrkesfiskare i Ekenabben menar att det är viktigt att hitta en balans mellan näringsverksamheter och fritidsbåtar. Det ena får inte tränga undan det andra utan det måste till en
samexistens. Som det är nu betalar generellt yrkesfiskare relativt sett den största avgiften i hamnen men har minst att säga till om. Han menar även att hamnarna inte är underhållna och att det därför blir stora kostnader vid framtida reparationer.
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4.3.5 Stenshamn
Stenshamn ligger i de yttre delarna av Karlskronas skärgård
och är en av de större hamnarna i denna del av skärgården.
Hamnen har några få fasta båtplatser och rymmer ca 30- 40
gästande båtar. Stenhamn binds samman med ön Utlängan
genom en smal bro vars väg leder genom byn med dess
Bullerby-liknande känsla. På öarna finns även Utlängan
Stenshamns Intresseförening som regelbundet anordnar
hamnfester, valborgsmässofirande samt mycket uppskattade opera-framträdanden.
Ägare och driftsförhållanden
Hamnen ägs av Karlskrona kommun som har tillsatt en
hamnkapten som hämtar upp avgift och sköter tillsyn av
hamnen. Idag finns få fast boende på ön så det är främst
sommargäster som kommer under sommarmånaderna.

Serviceutbud

Lågt

Toalett Ja
Dusch Nej
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Sjöbod
Affär/Kiosk Sjöbod
Sugtömning Nej

Hamnens användning
Då det inte finns många fast boende på Stenshamn och Utlängan används hamnen i stort
sett bara till gästande båtar, för dagsbesökare, sommarstugeägare och gästhamnsverksamhet.
Näringslivet
Till hamnen anländer turer från Karlskrona genom m/f Vittus, som även anlöper Yttre
Park vid Grebbegården, alternativ med m/f Ungskär från Torhamn. I Stenshamn finns det
ett café, "Pelles sjöbod" där det under högsäsong går att köpa glass, godis, kaffe och
kaka, souvenirer med marin anknytning samt hyra cyklar. Sjöbodens öppettider är kopplade till skärgårdstrafikens turlista. Under sommaren finns även en skärgårdstransport
som den bofaste fiskarbonden Roland Karlsson sköter utifrån den anländande skärgårdstransporten.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
I Stenshamn har Karlskrona kommun nyligen investerat i en ny flytbrygga för de besökande båtarna. Intresseföreningens ordförande beskriver hur detta har behövts sen
hamnen under sommaren ibland är full med båtar, speciellt under de evenemang som
intresseföreningen anordnar. Därutöver menar ordföranden att hamnen måste utvecklas
försiktigt för att behålla sin speciella karaktär.
Över lag uttrycks en pessimism över framtiden för Stenshamn och Utlängan med fokus
på att den bofasta befolkningen flyttar från öarna och därmed minskar underlaget för
serviceutbudet och även intresset för att bo på öarna. Denna problematik är inte unik för
Stenshamn-Utlängan eller ens för Blekinge Arkipelag, utan är ett allmänt landsbygdsproblem.
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4.3.6 Torhamn
Torhamns fritidsbåtshamn ligger på Sveriges fastlands
sydöstligaste udde i anknytning till byn Torhamn, Karlskronas kommun. Hamnen ligger även i närheten av
Torhamn naturreservat som ligger längre ut på udden. I
hamnen finns ett båtsällskap som bedriver drift av hamnen samt bland annat utbildningsinsatser för dess medlemmar. Det finns även en engagerad samhällsförening
i samhället Torhamn.
Ägare och driftsförhållanden

Serviceutbud

Mellan

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Ja, café

Affär/Kiosk Ja, kiosk
Torhamns hamn ägs av Karlskrona kommun men drivs
av Torhamns Båtsällskap. Enligt kommunen är det nyliSugtömning Ja
gen omförhandlade kontraktet kring driften av Torhamn
en lyckad modell för hur båtsällskap kan driva kommunala hamnar. Det som skiljer kontraktet från tidigare kontrakt är att kommunen i detta
fall får en viss summa per båtplats jämfört med tidigare kontrakt då det var en fast
summa för alla båtplatserna. Detta ger en intäkt från hamnen som speglar hamnens storlek och det skapar incitament för båtsällskap att bedriva gästhamnsverksamhet. Det ger
även ett gemensamt incitament för kommunen och båtsällskapet att öka antalet båtplatser, då detta ger kommunen ökade intäkter och båtsällskapet får tillgång till fler båtplatser.
Kontraktet ger även båtsällskap ansvar för fördelning och placering av fritidsbåtarna i
hamnen. I Torhamns båtsällskap måste man enligt stadgarna även vara boende eller ha
bostad i Torhamns församling för att få vara medlem, vilket begränsar antalet möjliga
medlemmar.
Hamnens användning
Torhamns hamn används som en fritidsbåtshamn till största del. Även om det finns några
mindre fiskebåtar i hamnen så är inte dess ägare professionella yrkesfiskare. I hamnen
finns totalt cirka 140 båtplatser, varav båtsällskapet nyligen har investerat i 40 platser
med kommunens tillstånd. Båtsällskapet försöker även tillhandahålla tillfälliga båtplatser
om det är någon av medlemmarna som inte avser att sjösätta sin båt under säsongen.
I hamnen finns även cirka 20 gästplatser. I kontraktet mellan kommunen och båtsällskapet specificeras att båtsällskapet ska agera för att öka gästverksamheten.
Näringslivet
I hamnen finns ett kafé som ligger i samma byggnad som hamnkontoret. Det sker ett
samarbete mellan kaféet och båtsällskapet om att ta upp avgifter för gästhamnsverksamheten. Det gör att det alltid finns någon i hamnen som inkommande gäster kan kontakta vid frågor.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Torhamns hamn är en mycket attraktiv hamn ur många perspektiv. Hamnen har ett aktivt
båtsällskap som vill utveckla hamnen, och har under senare tid till exempel byggt parkeringsplats. Dock lider hamnen av att vara oskyddad vid sydlig och västlig vind, vilket gör
att många är skeptiska till att spendera flera nätter i hamnen. Gästhamnen är väl utrustad med el & vatten, toalett & dusch.
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4.3.7 Sandhamn
Sandhamns hamn ligger skyddad i Sandhamnsviken
längst ut på Sveriges sydostligaste udde, i Karlskronas
kommun. Hamnen byggdes på 1950-talet och består i
tre pirar och har tidigare varit uteslutande en industrihamn.
Ägare och driftsförhållanden
Karlskrona kommun äger hamnen men har arrenderat
ut driften av den innersta av pirarna till Sandhamn Marine, ett företag som där driver gästhamnsverksamhet.
På de övriga två pirarna finns det fiskebåtar och där
sköter kommunen driften, vilket innebär att de gör de
stora investeringarna och reparationerna medan fiskarna har hand om mindre reparationer.

Serviceutbud

Mellan

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Nej
Affär/Kiosk Ja
Sugtömning Nej

Hamnens användning
Hamnen används alltså både av fiskare och för gästhamnsverksamhet. Den innersta piren
används för gästhamnsverksamhet och de två yttre är till för fiskenäringen. I övrigt finns
det mindre, privata bryggor i viken där boende i området har sina båtar
Näringslivet
Det fiske som finns i hamnen är till största del småskaligt idag. Det rör sig om ett tiotal
fiskebåtar som ligger i hamnen. Kopplat till gästhamnsverksamheten finns även butik,
café samt möjlighet att hyra badtunna. Det finns även möjlighet för gäster att åka på
trollingfisketurer med ägarna till Sandhamn Marine. Hamnen har uppställningsplats för
husbilar samt möjlighet att hyra stugor för övernattning. I Sandhamn finns två dykföretag som använder hamnen som sin utgångspunkt för dykturism i den vraktäta skärgården
utanför Karlskrona. Dessa har problem med övernattning för sina kunder under de dagar
som det inte passar sig för dykning. I en intervju med en företrädare från ett av dykföretagen efterfrågas stöd från kommunen för att lösa denna fråga.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Gästhamnsverksamheten i Sandhamn växer minst sagt så att det knakar. Detta har lett
till vissa problem med bland annat att entreprenörerna har missat ansökningar om tillstånd. De kan därför tjäna på att han en bättre dialog med kommunen om deras planer
och tillvägagångssätt.
Dykföretagen som utgår från Sandhamn är en möjlig källa till turism som inte är bunden
till sommarmånaderna utan som kan hjälpa till att förlänga säsongen, med spridningseffekter till andra företagare t.ex. Sandhamn Marine.
Sandhamn är med i Fiskehamnutredningens (2010) rekommendation om att flytta fiskeverksamheten från Saltö Fiskhamn till alternativt bara Sandhamn eller Sandhamn och
Ekenabben med Garpahamnen som stödhamn. Det skulle innebära ett uppsving för fisket
i Sandhamn men även kräva investeringar i den nödvändiga infrastrukturen. Att koncentrera allt fiske till Sandhamn skulle även innebära kostnader för bland annat muddring av
hamnen, vilket krävs för att de stora trålarna ska kunna använda hamnen.
Enligt en fiskare verksam i hamnen fungerar uppdelningen mellan fiskare och gästhamnen bra och han menar att tydligheten underlättar för alla. Dock är det svårt att få fisket
att vara lönsamt med låga priser och höga omkostnader.
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4.3.8 Hallahamnen
Hallahamnen är en gammal fiskehamn som ligger på
den norra sidan av Hasslö, väster om bron ut till ön
som ligger i Karlskrona kommun. Hamnen var tidigare en av Karlskronas största fiskehamnar men
idag finns endast en aktiv yrkesfiskare kvar i hamnen. Hamnen har en samling välbevarade fiskebodar
och enligt många är hamnen ett populärt utflyktsmål
på grund av klipporna bakom fiskebodarna.
Ägare och driftsförhållanden
Karlskrona kommun äger hamnen och sköter driften
genom en kommunal tillsynsman vid namn Torleif
Pettersson. I hamnen finns även Hasslö Båtförening
som strävar efter att få ta över driften av hamnen.
Hamnens användning

Serviceutbud

Lågt

Toalett Ja, två toaletter
Dusch Ja, en dusch
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Nej
Affär/Kiosk Nej
Sugtömning Nej

Hamnen används i stor utsträckning av fritidsbåtar, men det finns även en aktiv yrkesfiskare i hamnen. Trots att hamnen är attraktiv är gästhamnsverksamheten begränsad.
Näringslivet
Fisket är den enda nuvarande näringen i hamnen.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Hasslö Båtförening har uttalat en önskan om att få ta över och driva hamnverksamheten
men beskriver kommunikationen med kommunen som en monolog. Istället menar de att
hamnen förfaller, med t.ex. skyddsåtgärder som inte åtgärdas så som räddningsstege i
hamnen. Båtföreningen vill ta över hamnen förutsatt att det går att skriva ett avtal med
yrkesfiskaren i hamnen som då innebär att de kan dela upp hamnen. De menar att om de
skulle driva hamnen har de en annan flexibilitet och kan anpassa båtplatser osv., för att
få plats med fler båtar. Om kommunen kunde åtgärda de problem som finns nu menar
Hasslö Båtförening att de kan sköta driften och service av toalett och dusch, upptagningsplats och så vidare.
Anteckningar från Båtrådets möte i början av 2011 visar att kommunen har mottagit
information om de åtgärder som måste vidtas i Hallahamnen men de intervjuer med
Hasslö Båtförening gjorda i augusti 2011 indikerar att detta inte har gjorts på ett tillfredställande sätt.
Vidare beskriver tillsynsmannen att Hallahamnen är populär bland trollingfiskare som
gärna sjösätter sina båtar där, dock hade serviceutbudet kunnat vara bättre. Tillsynsmannen beskriver även hur problemen kring kommunens utrymmen bara blivit värre
under den senaste tiden. Det framkommer att det finns en svår konflikt mellan yrkesfiskare och övriga användare av hamnen angående hamnens utrymmen. Bland annat lär
denna yrkesfiskare ha lagt beslag på kommunens lokaler. Yrkesfiskaren har inte gått att
nå för att kommentera dessa utsagor.
Det framkommer dock att det finns en rad åtgärder som bör göras, vilket skulle höja
servicenivån på hamnen. Exempel på detta är att måla piren och byta lampor ute på
bryggan. Det efterfrågas även en ny brygga med y-bommar för flera båtplatser.
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4.3.9 Garpahamnen
Garpahamnen ligger på andra sidan av Hasslö
jämfört med Hallahamnen. Hamnen är en
gammal fiskehamn men används idag för en
rad aktiviteter. Hamnen ligger väl skyddad
bakom ön Bollö och inom promenadavstånd
finns även en fin sandstrand som är tillgänglig
för allmänheten.
Ägare och driftsförhållanden
Karlskrona kommun äger och driver hamnen
och har en hamnvärd vid namn Henrik Ljungqvist som tar in avgifter från båtgäst och även
arbetar för Sjöräddningen, vilka har en båt i
Garpahamnen

Serviceutbud

Mellan

Toalett

Ja, för besökande

Dusch

Ja, för besökande

El & vatten
Bränsle
Restaurang/café

Saknas för gästbryggan
Nej
Ja

Affär/Kiosk

Nej

Sugtömning

Nej

Hamnens användning
Hamnen delas mellan fiskare, fritidsbåtar, gästhamnsverksamhet samt av Hasslö Varv. Då
hamnen är relativt stor har dessa verksamheter tydligt avdelade platser i hamnen.
Näringslivet
Förutom fiskare och Hasslö Båtvarv finns även ett café som ligger i hamnen. Hasslö Varv
köptes nyligen upp av Övarvet som har planer på att utvidga verksamheten.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Hasslö Varvs ägare, Övarvet, har uttryckt en önskan om att få utöka sin verksamhet i
hamnen. För att göra det så vill de antingen köpa eller hyra hela hamnen på långa kontrakt. I detta ingår planer på att utvidga hamnen genom muddring för att få fler platser
men även att skapa ett så kallat marine center och erbjuda tjänster åt båtägare, så som
tvättning av skrov, vinterförvaring och så vidare.
Garpahamnen omnämns även i Fiskehamnsutredningen (2010) som del i ett alternativ
där Garpahamnen skulle vara stödhamn till Sandhamn och Ekenabben. Det skulle innebära att investeringar i hamnen krävs, med den infrastruktur som landning av fiske kräver.
Hamnvärden Henrik Ljunqvist beskriver hur Hasslö tidigare har varit dålig på att ta hand
om turister men att de på senare tid har blivit bättre. Henrik beskriver även hur det är en
balansgång i hamnen, mellan fiskare som gärna vill att det ska synas att det är en fiskehamn och båtägare som är tvärtom. Enligt honom har hamnen stor potential om den
muddras och öppnas upp lite. Då kan 200 båtar utan problem få plats och med det flera
gästplatser för turister. Samtidigt menar Henrik att det måste satsas på marknadsföring
för att turister ska veta om hamnen. Han vill även få uppställningsplats för husbilar och
VA draget till caféet i hamnen för att kunna ha toaletter närmare gästhamnsplatserna.
Ytterligare en viktig aspekt är att dra vatten till bryggorna, för konsumtion men främst på
grund av brandfaran.
Kaféägaren beskriver hur VA till kaféet är prioriterat för att kunna utökad verksamheten
och erbjuda ett större sortiment. Bland annat behövs VA för att kaféet ska kunna servera
varm mat.
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4.3.10 Tromtö Nabb
Tromtö nabb är vackert beläget i en naturhamn utanför Tromtö Naturreservat. Det är Karlskrona Navigationssällskap som äger och sköter om flytbryggorna i
hamnen, vilket innebär att hamnen inte är kommunalt
ägd till skillnad från majoriteten av de andra hamnarna i denna kartläggning. Navigationssällskapet grundades 1953.
Ägare och driftsförhållanden
Tromtö Nabb arrenderas av Karlskrona Navigationssällskap av Johannishus Godsförvaltning och driver sin
verksamhet med utbildningar, ungdomsverksamhet
och aktiv fritidsverksamhet helt ideellt. Verksamheten
finansieras av brygg- och medlemsavgift. Arrendekontraktet är på 10 år och det nuvarande pågår till år
2016.

Serviceutbud

Lågt

Toalett

Ja

Dusch

Nej

El & vatten

Vatten finns

Bränsle

Nej

Restaurang/café

Nej

Affär/Kiosk

Nej

Sugtömning

Nej

Hamnens användning
Hamnen används för fasta båtplatser varav det finns 40 stycken. Det finns även en
smärre gästhamnsverksamhet med 10 gästplatser som får ankra i hamnen. Under högsäsongen berättar sällskapet att det kan bli uppåt 70 platser. Knutet till hamnen finns även
en klubbstuga som har t.ex. toalett, bland andra faciliteter. Ansvaret som hamnvärd delas
mellan medlemmar och märks ut genom att den som har ansvaret har en skylt som det
står ”hamnvärd” på utanpå sin båt.
Näringslivet
Det finns ingen näringslivsverksamhet i Tromtö Nabb.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Navigationssällskapet vill utöka antalet bryggplatser i hamnen men samtidigt är det oklart
vad som kommer att hända med arrendet efter kontraktets utgång. Hamnen har dåliga
kommunikationer via fastlandet men det är inte därför man besöker hamnen. Istället är
det troligtvis närheten till naturen i kulturlandskapet i Tromtö Naturreservat som lockar.
Hamnen är inte så stor vilket möjliggör att driften sker på ideell basis, dock kan det bli
mer problematiskt vid en eventuell utökning av hamnens platser.
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4.3.11 Dragsö Utkik
Dragsö Utkik är en fritidsbåtshamn som ligger i
en stor vik på den östra sidan av Dragsö, i närheten av Karlskrona. Hamnen är en av Karlskronas största och ligger granne med Dragsö Camping och Stugby.
Ägare och driftsförhållanden
Hamnen ägs av kommunen men arrenderas av
Karlskrona Segelsällskap på ett 15-års kontrakt.
Hamnen drivs ideellt och är mycket välorganiserad. Till exempel finns både en hamnkapten och
en gästhamnsansvarig, utöver ett stort antal
ungdomar som hjälper till under sommaren.
Hamnens användning

Serviceutbud

Hög

Toalett Ja, 5 st.
Dusch Ja, 4 st.
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Ja, vid camping
Affär/Kiosk Ja, vid camping
Sugtömning Ja

Hamnen används till fritidsbåtsverksamhet till största delen, där det finns 130 båtplatser.
Utöver dessa finns det även 4 gästplatser och Segelsällskapet använder sig också av ett
system med grönflaggningar av de platser som är lediga för stunden.
Näringslivet
Dragsö Utkik i sig själv drivs helt ideellt men på den angränsande campingen finns det
både affär och restaurang. Campingen erbjuder även en rad aktiviteter som bland annat
sportfiske. Dragsö ligger dessutom på gångavstånd till Karlskrona centrum. Utöver promenadvägen går det skärgårdstrafik från campingen till Fisktorget i Karlskrona men det
finns även bussar.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Enligt Segelsällskapet är det svårt att utöka hamnen med ytterligare bryggor och båtplatser om det inte muddras först. Det är inte några planer som segelsällskapet har just nu.
Enligt kommunen är avtalet med Dragsö Utkik unikt i att det är så långt, det spänner
över 15 år. Hamnen anses även vara väldigt välskött.
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4.3.12 Tallebryggan
Tallebryggan ligger i centrala världsarvsstaden Karlskrona och har nära till stadens
boende och utbud av service. Hamnen ligger skyddat på en kaj som tidigare varit
färjeläge och rymmer runt 220 båtplatser.
Ägare och driftsförhållanden
Karlskrona kommun äger och driver hamnen. Tallebryggans Båtklubb har ansvar för
driften av de fasta båtplatserna. Detta kontrakt är uppsagt av kommunen i avvaktan
på framtida utbyggnationer av hamnen och
har förlängts med ett år för närvarande.
Hamnens användning

Serviceutbud

Mellan

Toalett Ja, tre på 220 platser
Dusch Ja, tre på 220 platser
El & vatten Ja
Bränsle Ja
Restaurang/café Ja
Affär/Kiosk Ja
Sugtömning Ja

Tallebryggan ska främst tillgodose tillgång till centralt placerade båtplatser samt möjliggöra gästhamnsverksamhet för anlöpande båtar som vill besöka staden. Hamnen delas
därför mellan gästhamnsverksamheten och de fasta båtplatserna. De fasta båtplatserna
administreras genom Tallebryggans Båtklubb och kommunen har ansvar för gästhamnsverksamheten. Tallebryggan är också en av två hamnar i Blekinge som har kvalificerat sig
för utmärkelsen Blå Flagg.
Näringslivet
Mitt ute i hamnen finns Lisas Sjökrog, en restaurang och krog, och det finns även ett
hotell i anslutning till hamnområdet. Hamnen ligger mycket nära Karlskronas centrala
delar och har stora möjligheter till handel och rekreativa aktiviteter.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Kommunen har beslutat att säga upp avtalet med Tallebryggans Båtklubb och bara förlänga det över 2012. I och med flytten av oljecisterner på Hattholmen över vattnet mitt
emot Tallebryggan kommer denna del att exploateras och hamnen att utvidgas över hela
viken enligt planerna. Denna utveckling skulle drastiskt utöka antalet båtplatser och i
samband med denna utvidgning är meningen att det även genomförs en uppgradering av
servicenivå i hamnen. I denna expansiva fas är det naturligt att Tallebryggans driftsform
är kommunal men därefter bör kommunen överväga alternativa driftsformer. I denna
kartläggning har flera exempel på andra driftsformer av gästverksamhet visats fungera
mycket bra, bland annat privat eller genom ett kommunalägt bolag.
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4.3.13 Kristianopel
Kristianopel beskrivs som en kustby med anor från 1600talet. Samhället ligger innanför den historiska ringmuren, på
samma plats nu som då och erbjuder förutom hamnen även
en rad aktiviteter med affärer, konstutställningar och caféer.
Kristianopel marknadsförs som fjärran från ”motorvägar,
hamburgerkedjor och konstgjorda vattenland”. Utifrån en
besökande seglares perspektiv ligger hamnen strategiskt,
längst ned på Sveriges östra kust och blir därmed ett naturligt och välkommet stopp på väg norrut eller västerut.
Ägare och driftsförhållanden
Karlskrona kommun äger och driver Kristianopels hamn. För
att göra det har kommunen en hamnvärd som under många
år har skött hamnen, med anvisningar och smärre reparationer.

Serviceutbud

Högt

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja
Bränsle Ja
Restaurang/café Ja
Affär/Kiosk Ja
Sugtömning Ja

Hamnens användning
Hamnen används uteslutande för gästhamnsverksamhet. Det finns plats för 50 båtar
angjorda med boj. Direkt i anslutning till hamnen finns det även ett kafé och ett flertal
fiskebodar som används för mindre verksamheter. Kristianopel är den andra hamnen i
Blekinge efter Tallebryggan som har kvalificerat sig för utmärkelsen Blå Flagg.
Näringslivet
Kristianopel har ett aktivt näringsliv som har organiserat sig i ett näringslivsnätverk och
arbetar gemensamt med marknadsföring av sin verksamhet och även av Kristianopels
hamn.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Kristianopel har idag en mycket välfungerande gästhamnsverksamhet och hamnens verksamhet fungerar väl knutet till näringslivet kring hamnen. Denna integration av caféer,
affärer och konst med båtlivets olika aspekter fungerar förstärkande för alla delar. För
Blekinge Arkipelag tjänar Kristianopel som ett gott exempel på gästhamnsverksamhet och
kan när det gäller andra hamnar fungera som en målbild i den utvecklingen. Då
Kristianopel ligger på ”utsidan” av skärgården skulle en förhöjd service, fler båtplatser
osv i hamnen inte öka antalet turister som tar sig in i skärgården, vilket har varit fokus
för denna kartläggning. Hamnen är i dagsläget mycket välfungerande och istället för att
utvecklas vidare i detta läge bör Kristianopel i användas som en informationspunkt för
båtgäster som sedan kan upptäcka skärgården istället för att passera utanför skärgården.
Karlskrona kommun bör fundera över framtiden för Kristianopels gästhamn, då hamnen
har en mycket engagerad och erfaren hamnvärd för närvarande, som dock är till åren
kommen. Erfarenheten är en tillgång som kommunen bör se till att inte gå miste om.
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Karlshamn
4.3.14 Vägga fiskehamn
Vägga fiskehamn ligger ute på en udde några kilometer från Karlshamns centrala delar.
Hamnen ligger skyddat innanför en ö och har utöver båtplatser även ett industriområde
som rymmer ett flertal verksamheter.
Ägare och driftsförhållanden
Vägga fiskehamn ägs av Karlshamns kommun och har
tidigare drivits av Vägga fiskehamnsförening, som är
en förening för yrkesfiskare. Kontraktet mellan kommunen och fiskehamnsföreningen sades nyligen upp,
utan att yrkesfiskarna vet varför.
Hamnens användning
Hamnen är sedan lång tid tillbaka en betydande fiskehamn men på industriområdet ryms även en rad
andra aktiviteter, varav många har kopplingar till fiske
på något sätt.
Näringslivet

Serviceutbud

Hög

Toalett 2 toaletter
Dusch 2 duschar
El & vatten Ja
Bränsle Ja
Restaurang/café Ja
Affär/Kiosk Ja
Sugtömning Ja

Det finns förutom gästhamnsverksamheten med 24
gästplatser en fiskrestaurang, ett fiskrökeri och en affär inriktad mot fiskeredskap. Det
finns även mer udda inslag som en dammsugarförsäljare, en däckförsäljare och en hårfrisör. Det sker för närvarande många förändringar i Vägga hamn, med nya företag som
etableras och befintliga som utökar sin verksamhet. Fiskehamnsföreningen är även en av
få platser i Blekinge Arkipelag som erbjuder uppställningsplatser för husbilar.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Karlshamns kommun har nyligen sagt upp avtalet med Vägga Fiskehamnsförening och nu
avvaktar föreningen vad som komma skall. Detta beskriver föreningens medlemmar som
bekymrande och problematiskt eftersom osäkerheten ligger i vägen för investeringar.
Fiskehamnsföreningen menar att då området kring Vägga växer och det är allt fler som
vill ha plats både ovan land och vad gäller båtplatser. Detta gäller både privatpersoner
och företag vilket gör att trycket efter en lösning ökar. Det bästa, menar de, hade varit
att utöka hamnen med ytterligare en brygga, för att få fler gästplatser och fler fasta båtplatser.
I angränsning till hamnen ligger även Svaneviks Bryggförening som är en hamn för endast fritidsbåtar och som alltså varken har fiskare eller gästhamnsverksamhet. De har ett
system med grön flagg som riskerar att konkurrera med fiskehamnens gästhamnsverksamhet. Samtidigt menar fiskehamnsföreningens ordförande att det inte är ett stort problem.
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4.3.15 Matvik
Matvik är en av Karlshamns största småbåtshamnar och ligger precis innanför Hällaryds
skärgård. Detta gör den till ett populärt resmål för såväl Blekingebor som turister som vill
ta sig ut i skärgården. Närheten till skärgården är även anledning till hamnens storlek och
många har förklarat att småbåtsägare helst vill ha sin båt där på grund av det nära avståndet till skärgården.
Ägare och driftsförhållanden
Karlshamns kommun äger och driver hamnen.
Driften sker ofta i samarbete med Matviks
Bryggförening som menar att samarbetet
möjliggör att de för fram sina önskemål och
sen hjälps de åt att genomföra dessa.
Hamnens användning
Hamnen används främst av fritidsbåtar enligt
en kö administrerad genom kommunen men
hamnen har även 8 gästhamnsplatser. Gästhamnsverksamheten fungerar så att Bryggföreningens funktionärer tar upp en avgift när
de är på plats. Är de inte där finns det brevlådor med kuvert som gäster kan använda för
att betala sin avgift.

Serviceutbud

Medel

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja, de höll på att
dra den sista elen.
Bränsle Nej
Restaurang/café Nej
Affär/Kiosk Ja
Sugtömning Ja

Näringslivet
I hamnen finns en kiosk med ett grundläggande utbud av varor. Kiosken har nyligen
byggts ut med ytterligare en del och därmed blivit större. Samtidigt har det framkommit
klagomål på att kioskägaren inte är motiverad och därför inte håller öppet så mycket som
folk vill.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Med sina runt 600 platser är Matvik en av de större hamnarna i Blekinge. Nyligen presenterade stadsmiljöavdelningen vid Karlshamns kommun ett planprogram som innebär att
Matviks hamn utvidgas till att omfatta 800 båtplatser. Om det blir av skulle det i ett svep
ta bort stora delar av den kö till båtplatserna som administreras av kommunen och därmed på ett effektivt sätt möjliggöra för Karlshamns befolkning att ha möjlighet att utöva
ett aktivt båtliv.
Ett problem som Bryggföreningen vill lyfta fram är att det är stor brist på parkeringar. Då
båttransport ut till populära besöksmål går från Matvik är behovet av parkeringar ofta
stort i hamnen. Därmed menar Bryggföreningen att ytor som vintertid används för uppställning av båtar kan användas för parkering på sommartid. Dock är det oklart i vilken
utsträckning som bryggföreningen har nått fram till kommunen med dessa planer.
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4.3.16 Tärnö
Tärnö omnämns ofta som en idyll eller en pärla, längst ute i Hällaryds skärgård. Ön är till
hälften naturreservat och till hälften bebyggd av sommarstugor. Tidigare var Tärnö befolkat av fiskare och säljägare men dessa har försvunnit och idag är ön mer känd som ett
utflyktsmål. Den norra sidan av ön är den som är mest skyddad och där finns ett flertal
bryggor, både privata och offentliga.
Ägare och driftsförhållanden
Karlshamns kommun äger två bryggor på ön
och har även tagit över driften av en tredje,
före detta militär brygga. Kommunen har två
personer som tar hand om skötseln av bryggorna och även genomför tillsyn och smärre
reparationer.
Hamnens användning
Hamnen används för gästhamnsverksamhet
samt för den skärgårdstransport som går
mellan Matvik och Tärnö. Gästavgifter tas upp
av ägaren till Laxboden som ligger vid en av
bryggorna.
Näringslivet

Serviceutbud

Medel

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja, beroende på
vilken brygga
Bränsle Nej
Restaurang/café Ja
Affär/Kiosk Ja
Sugtömning Nej

Laxboden är ett kafé med servering men som
även fungerar som minibutik, dock med ett begränsat utbud. Kommunen äger även
några mindre övernattningsstugor som ligger i närheten av Laxboden och dessa ligger i
närheten av den av bryggorna dit skärgårdstransporten från Matvik anländer.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Tärnö har stor potential för turism, både för båtturism och för dagsturism som utgår från
Matvik. Skärgårdstransporten är en viktig kommunikation för de turister som vill ta sig ut
i skärgården men som inte äger en båt. Samtidigt är den viktig för de fast boende i skärgården innanför Tärnö.
Enligt Karlshamns kommuns skärgårdsprogram som togs fram första gången 2006 finns
det planer på att både rusta upp bryggorna på Tärnö och att skapa fler förtöjningsplatser. Detta planerades i det första programmet för att det skulle ske inom de närmaste
fem åren och omfattade en utökning av bryggor och förtöjningsplatser runt omkring i
skärgården. Programmet beskrivs som en pusselbit i kommunens vision om att kommunen ska erbjuda goda möjligheter till boende, arbete och försörjning, trygghet och säkerhet, kultur- och fritidsverksamhet allt i en god livsmiljö.
Samtidigt finns även ett stort engagemang från Karlshamns båtklubbar för att utveckla
och förbättra tillgängligheten i skärgården. Detta sker inom ramarna för ett samarbete
som kallas bojkommittén där de bland annat har satt ut bojar runt Tärnö för att båtar ska
kunna förtöja.
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4.3.17 Stärnö Vindhamn
Stärnö Vindhamn ligger väster om Karlshamn och angränsar till ett industriområde. Hamnen ligger innanför den historiskt intressanta Boön.
Ägare och driftsförhållanden
Karlshamns kommun äger och driver hamnen men Stärnö
Vindhamns Båtklubb har sitt klubbhus i hamnen och har
ett avtal med kommunen vad gäller drift och reparation av
hamnarna, där båtklubben sköter reparationerna och
kommunen därefter betalar.
Hamnens användning
Hamnen används uteslutande av fritidsbåtar. Det finns inte
några gästplatser men ett system för grön flaggning när
man är borta från sin plats under längre tid. Båtklubben
har planer på att utöka servicegraden genom att ge t.ex.
information om kommande väder alternativt tillgång till
trådlöst internet.
Näringslivet

Serviceutbud

Medel

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Nej
Affär/Kiosk Nej
Sugtömning Nej

Det finns ingen näringsverksamhet i hamnen idag, hamnen ligger långt ifrån staden och
har dåliga kommunikationer dit. Det finns inte heller bostadshus eller liknande i hamnen
vilket gör att underlaget för näringsverksamheter är för dåligt i dagsläget.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Enligt den nya detaljplanen planeras diabasbrytningen läggas ned och istället ska en marina byggas på platsen för diabasbrytningen. Etableringen av hamn på detta område
beräknas ge cirka 500 nya båtplatser utöver de 330 som finns i Stärnö Vindhamn idag.
Dock avstyrker expertmyndigheten Sveriges Geologiska undersökning nedläggandet av
diabasbrytningen med hänvisning till att området är klassat som ett riksintresse, som ur
ett råvaruperspektiv utgör en källa till inkomster för samhället i miljardklassen samt att
det är råvarubas för stenull och en viktig exportvara. De rekommenderar därför att brytningen av diabas får fortsätta i 20-25 år till. Karlshamns kommun har tagit del av denna
invändning men valde att fortsätta utveckla en detaljplan utifrån den ursprungliga planen
samt att verka för att diabasbrytningen som riksintresse ska upphöra.
På området finns idag 150 uppställningsplatser och båtklubben efterfrågar fler uppställningsplatser. Det finns även en efterfrågan på båtplatser på kort sikt och båtklubben
berättar om diskussioner angående ytterligare en brygga på området för att möta denna
efterfråga.
Ett stort problem för Stärnö Vindhamn är att kommunikationerna till staden är så pass
dåliga i dagsläget. Detta gör att det är svårt att få en fungerande turism enligt båtklubben, trots att omgivningarna är vackra och intressanta ur ett historiskt perspektiv. Dessutom ligger hamnen så långt ifrån t.ex. Hällaryds skärgård att det inte är attraktivt för
mindre båtar att ligga där, utan dessa ligger hellre i Matvik.
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Ronneby
4.3.18 Ekenäs-Karön
Ekenäs-Karön ligger precis utanför Ronneby hamn, och består av en fritidsbåtshamn på
fastlandet i Ekenäs och en gästverksamhet som finns både i Ekenäs och på Karön. Ön
Karön är den största ön i Ronneby skärgård och har en lång historia som populärt besöksmål. Höjdpunkten var under den så kallade brunnsepoken då gäster från Ronneby
Brunn besökte ön. Från den epoken finns det flera stora vackra sommarhus kvar och
leder som passar för promenader runt ön.
Ägare och driftsförhållanden
Ekenäs-Karön ägs av Ronneby kommun och
drivs av företaget Karön Center. Karön Center
står för smärre reparationer och drift medan
kommunen sköter större investeringar och reparationer.
Hamnens användning
Hamnen används till fasta båtplatser och gästhamnsverksamhet.
Gästhamnsverksamheten
ligger helt på Karön Center AB:s ansvar, som
har 35 platser på Karön och 25 platser i Ekenäs. Totalt finns det 251 fasta platser på fastlandssidan varav kommunen administrerar vissa
och Karön Center administrerar vissa.

Serviceutbud

Hög

Toalett Ja
Dusch Ja
El & vatten Ja
Bränsle Ja, på fastlandet.
Restaurang/café Ja
Affär/Kiosk Ja, på fastlandet.
Sugtömning Ja

Näringslivet
Kopplat till Karön Center finns bland annat restaurang och krogverksamhet, ett minilivs
och stugbyverksamhet. Det finns även en sjömack och en båttransport ut till Karön.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
För närvarande håller Karön Center på att förhandla med kommunen om att förlänga
kontraktet angående driften av Ekenäs-Karön. Detta gör att det är svårt att få information kring vad entreprenörerna tycker har fungerat bra och vad de vill förbättra. Dock
menar de att antalet gästplatser måste utökas då bryggorna har varit fulla under sommaren. Från kommunens sida vill man gärna se en utveckling av Ekenäs-Karön med förbättrad service och tillgänglighet. Det har även varit problem för kommunen med att få insyn
i hur stor utsträckning som gästhamnen används under säsongen, vilket har upplevts
som frustrerade och försvårat för kommunen att på ett korrekt sätt prissätta arrendet.
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4.3.19 Järnaviks hamn
Järnavik ligger i Ronneby kommun på gränsen mot Karlshamns kommun och är en småbåtshamn som även fungerar som hamn för skärgårdsbåten som går ut till det natursköna Tjärö.
Ägare och driftsförhållanden
Hamnen ägs av Ronneby kommunen som även
sköter driften. Båtklubben, Jernaviks Segelsällskap administrerar hamnens 149 båtplatser.
Hamnens användning
Hamnen används för fasta båtplatser men fungerar även som utgångspunkt för turism som
ska till Tjärö. Skärgårdsbåten utgår från fasta
tider under sommaren och efter beställning
under vinterhalvåret. Det finns inte heller någon uttalad gästhamnsverksamhet i hamnen,
vilket kan tyckas konstigt på grund av det
vackra området.
Näringslivet

Serviceutbud

Låg

Toalett Utedass
Dusch Nej
El & vatten Ja
Bränsle Nej
Restaurang/café Nej
Affär/Kiosk Nej
Sugtömning Nej
Vinterförvaring Ja

I själva hamnen finns ingen näringsverksamhet men direkt i anslutning finns det ett
vandrarhem som också har uthyrning av kajaker. Det finns även en camping i närheten,
en stugby och en fiskecamp.
Framtidsplaner och utvecklingspotential
Den stora genomströmningen av turister som ska ut till Tjärö öppnar upp för möjligheter
för näringsverksamheter inriktade mot upplevelseturism. Problemet är att dessa turister
åker direkt till Tjärö och sedan tar sig därifrån. Vetskapen om Järnaviks kvalitéer är bristande och måste förbättras. Detta innebär antingen att nya verksamheter etableras för
att få dessa turister att stanna ytterligare en dag i omgivningarna kring Järnavik eller
bygger man vidare på de etablerade verksamheterna i form av till exempel vandrarhemmet och kajakuthyrningen.
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Kapitel 5. Utvecklingsmöjligheter

I detta kapitel kommer hamnarna att analyseras utifrån den potential som framkommit i
intervjuer med båtklubbar, näringsidkare samt kommunala tjänstemän. Hamnarna har
olika potential och kommer därför att analyseras baserat på det. Kapitlet inleds med att
beskriva de olika områden som är relevanta för hamnarnas utveckling, sedan följer en
beskrivning av de kriterier som Oxford Research har använt för att bedöma hamnarnas
potential. Slutligen redovisas de olika områdena med fokus på de hamnar som bedöms
ha störst potential.

5.1

Prioritering av hamnarna

Kartläggningen av hamnarna är gjord utifrån deras potential till utveckling. Kartläggningen fokuserade på vad som finns i hamnarna idag, hur de används osv., men även på
vilka framtidsplaner som finns. Detta kapitel kommer att även att diskutera kring vilken
potential som finns i hamnarna och utifrån den potentialen möjliggörs en prioritering.
Detta kapitel behandlar alltså vad hamnarna skulle kunna utvecklas till snarare än vad de
används till idag.
Hamnarna skiljer sig åt i såväl storlek som användningsområde och i arbetet med kartläggningen har flera viktiga utvecklingsområden av hamnarna identifierats. Dessa områden är:






Utveckling av fiskenäringen
Utveckling av båtturism
Utveckling av landbaserad turism
Utbyggnad av fasta båtplatser
Näringslivsutveckling

I detta kapitel kommer därför dessa hamnar att rankas utifrån den potential till utveckling
som hamnarna har enligt dessa områden. Detta har möjliggjort att prioritera hamnarnas
potential och gradera dessa enligt en skala från låg till stor potential.

5.1.1 Kriterier för prioritering
Här förklaras vad som ligger bakom graderingen av hamnarnas potential som följer nedan i detta kapitel
Låg
Av olika anledningar så är det inte möjligt att utveckla hamnar som betraktas ha låg
potential inom något av de fem områdena på grund av t.ex. att förutsättningarna
saknas i form av obefintligt kundunderlag, militärt skyddsobjekt osv.
Relativt låg
Det är svårt att få till stånd en utveckling av de hamnar som bedöms ha relativt låg
potential inom de fem områdena på grund av t.ex. svagt kundunderlag, vikande intresse och hård konkurrens från närliggande hamn.
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Möjlig
Utveckling av de hamnar som bedöms ha utvecklingspotentialen möjlig är tänkbar
men konkreta planer och idéer saknas. Det finns således potential till utveckling men
den behöver t.ex. uppmuntras externt, den saknar huvudman osv. för att ta sig från
idé-stadie till verklighet.
Relativt stor
I de hamnar som har bedömts om relativt stor potential till utveckling så finns det
potential och uttalade idéer på utveckling. Det finns även engagerade aktörer som är
villiga att arbeta för att realisera idéerna.
Stor
I de hamnar som har stor potential till utveckling är idéer och planer utvecklade och
entreprenörerna eller idébärare är mycket engagerade i denna sak. I vissa fall innebär detta att utvecklingen redan är påbörjad.
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5.2

Utveckling av fiskenäringen

Fiskenäringen är en traditionellt viktig
näring i Blekinge. Dock råder förändrade
förutsättningar för fiskenäringens utveckling i och med näringens minskade
storlek och försämrade konkurrenssituation. Flera fiskare beskriver hur de har
utvidgat sin verksamhet till att omfatta
fiske av fler arter än tidigare. Andra
beskriver hur de har specialiserat sig
genom olika certifieringar, så som t.ex.
Krav-märkning och Marine Stewardship
Council. Vidare är återväxten i fiskenäringen viktig att beakta för näringens
fortsatta verksamhet i Blekinge, men
även för att inte gå miste om det stora
yrkeskunnande som denna grupp besitter.

Hamnar
Utklippan

Utveckling av
fiskenäringen
Relativt låg

Lökanabben

Relativt låg

Sanda

Relativt låg

Ekenabben

Stor

Stenshamn

Relativt låg

Garpahamnen

Relativt stor

Hallahamnen

Möjlig

Sandhamn
Tallebryggan

Stor
Relativt låg

I och med att Saltö Fiskhamn i KarlsLåg
krona i Översiktsplan 2030 är planerat Ekenäs-Karön
att omvandlas till bostadsområde föreVägga fiskehamn
Relativt stor
slås i Fiskehamnsutredningen att fiskenäringen flyttas från Saltö Fiskhamn till Matvik
Låg
Ekenabben eller Sandhamn med GarpaLåg
hamnen som stödhamn. (Fiskehamnsut- Tärnö
redningen WSP 2010). Detta kräver dock
Relativt låg
stora investeringar i form av muddring Stärnö
och faciliteter så som isverk, kyl- och
lagringsutrymmen osv. Flera respondenter har även uttalat sig om Tjurköbron som hindrar tillgängligheten mellan hamnarna Ekenabben och Sanda sjövägen. Rekommendationen från Sturkö Båtsällskap med flera är att bron höjs.
Flytten av fiskenäringen från Saltö Fiskehamn är en process som väcker många känslor.
Bland annat har Sveriges Fiskares Riksförbund uttalat sig mot att flytta fiskeverksamheten i ett pressmeddelande den 17 februari 2010. Då förslaget att flytta fiskenäringen från
Saltö hörsammats i den översiktsplan som kommunfullmäktige nyligen antagit är flytten
emellertid en realitet. Här är det viktigt att få till en dialog mellan fiskare och kommunen
för att skapa en lösning som tillgodoser allas intresse i största möjliga mån och där kommunen visar tydlighet i sitt agerande.
Samtidigt som detta pågår finns på vissa håll en konflikt mellan båtklubbar och fiskare i
de hamnar i Blekinge där dessa delar utrymme. Fiskarna beskriver hur de känner sig
trängda av att det kommer turister som tar deras båtplats när de är borta eller lägger an
jämte fiskebåtarna när det är brist på plats och på så sätt hindrar fiskarnas verksamhet.
Bakgrunden till detta menar flera fiskare är att båtklubbar tar över driften av hamnen och
med det även gästhamnsverksamheten. Därmed uppstår en intressekonflikt om utrymme
mellan fiskarna och båtklubbar, där båtklubbarna i många fall är ute efter att öka antalet
gästnätter och därmed också sina inkomster. Småskaligt kustnära fiske är en näringsverksamhet som kräver hög grad av professionalitet och yrkeskunnande och har rätt att
få utöva sin verksamhet utan dessa störningar. Bland de hamnar som ingår i denna studie har det visat sig att hamnarna där fisket är tydligt åtskilt från gästhamnsverksamheten inte har denna intressekonflikt, t.ex. i Sandhamn och Vägga. I hamnar där det inte går
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att på ett tydligt sätt skilja dessa två parter åt bör det finnas tydliga riktlinjer för användningen i hamnen. Dessutom bör någon finnas närvarande och kontrollera att dessa riktlinjer följs. Här har hamnar som genom näringsverksamheter i hamnarna en fördel, t.ex. i
caféer i Garpahamnen och i Torhamn, eftersom det garanterar en närvaro i hamnen.
Viktigt att understryka i detta är att det måste finnas utrymme för dialog och diskussion
mellan dessa parter samt att det är kommunens ansvar att i de kommunala hamnarna
bestämma vilken verksamhet som skall vara var någonstans.
Fiskenäring och fritidsbåtsverksamhet delar inte alltid samma förutsättningar. Ett exempel på det är de Y-bommar som båtsällskap uppskattar men som under den kallare delen
av halvåret gör att hamnarna isar igen lättare vilket är problematiskt för fiskarna.
Slutligen bör de kommunen initiera en dialog med fiskarna kring framtida utmaningar och
försöka hålla beslutsprocesser så transparenta som möjligt. Fiskehamnsföreningen i
Vägga Hamn i Karlshamn väntar nu på kommunens beslut kring hur driften av hamnen
ska se ut och de menar att det råder en stor osäkerhet kring hur det kommer att se ut i
framtiden, vilket påverkar fiskarnas möjlighet att investera och utveckla sin verksamhet.
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5.3

Utveckling av båtturism

Blekinge Arkipelag är en vacker och hitintills dåligt utnyttjad resurs för regionen. Det militära
skyddsområdet har dock tidigare begränsat och
avskräckt turism i området och medfört att turister från Tyskland, Holland och Danmark än idag
pratar om området som avspärrat vilket föranleder en stor utmaning när det gäller regionens
marknadsföring. I skärgården finns hamnar som
är intressanta för båtturism ur främst två vinklar.
Dels för rekreativ turism och dels för konsumtions- eller besöksturism. Dessa två sorters turister skiljer sig åt i vad de efterfrågar och för att
möta denna efterfråga krävs därför skilda tillvägagångssätt. Den rekreativa turismen söker efter
lugn och ro och väljer därför hamnar därefter.
För att dessa turister inte ska välja att ankra i
naturhamnar istället för gästhamnar krävs att det
finns hamnar som motsvarar dessa krav. I detta
fall finns det ett flertal hamnar som med sitt
lugn, och genom sina olika karaktärer, är attraktiva för denna grupp.

Hamnar
Utklippan

Utveckling av
båtturism
Stor

Lökanabben

Möjlig

Sanda
Ekenabben

Möjlig
Relativt låg

Stenshamn

Stor

Garpahamnen

Relativt stor

Hallahamnen

Relativt stor

Sandhamn
Tallebryggan

Stor
Stor

Ekenäs-Karön

Stor

Vägga Fiskehamn Stor

Av dessa hamnar har vi sett störst potential hos
Utklippan, Stenshamn, Hallahamnen samt Tärnö. Matvik
Möjlig
Bland dessa har Hallahamnen på Hasslö, StensRelativt stor
hamn samt Tärnö flera historiska och kulturella Tärnö
kvalitéer som gör dem intressanta för besökare.
Möjlig
Utklippan har också dessa kvalitéer men bör Stärnö
även fungera som en portal för att fånga upp
båtturister och sprida information om Blekinge Arkipelags kvalitéer. I dessa hamnar bör
det finnas ett grundläggande serviceutbud för båtturister och tillgängligheten bör på alla
sätt vara tillgodosedd. Den andra kundgruppen, konsumtion- eller besöksturism är en
mer köpstark grupp som vill ha tillgång till ett utförligt serviceutbud, med tillgång till restauranger, caféer och uteliv. Förlagan till detta är naturligtvis den mer serviceintensiva
skärgårdsupplevelse som finns i Stockholms och Bohusläns skärgård. I Blekinge Arkipelag
finns potential för flera hamnar som kan motsvara denna grupps efterfråga, t.ex. Sandhamn, Tallebryggan, Ekenäs-Karön samt Vägga Fiskehamn. Av de tre sistnämnda så bidrar närheten till städerna samt den stora kapaciteten med många gästplatser till potentialen. I dessa hamnar finns även flera drivna entreprenörer som har restauranger,
caféer, butiker, anordnar fisketurer, erbjuder övernattning i stugor osv. I dessa fall är det
viktigt att kommunen uppmuntrar och ger det stöd de kan till dessa entreprenörer. I en
intervju med Sandhamn Marine, som är det företag som driver Sandhamns gästverksamhet, beskriver dessa hur de fått böter på grund av otillåten vattenverksamhet för att de
har haft för bråttom i sin verksamhet och inte skaffat de nödvändiga tillstånden. Detta är
något som kan undvikas genom en kontinuerlig dialog kring planering och utveckling av
verksamheterna. Samtidigt bör det nämnas att mycket av ansvaret ligger på entreprenörerna att dela med sig av sina planer för hamnarna.
Många framhäver även vikten av att tillgängligheten till bränsle förbättras i Blekinge Arkipelag. För närvarande finns det tillgång till bränsle i Tallebryggan, Sandhamn, EkenäsKarön samt vid Vägga fiskehamn. Fler ställen än så behövs och det bör utredas vilka
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möjligheter det finns att sätta upp båtmackar ovan land, där båtägare debiteras genom
en kortterminal.
Ett stort problem som måste överbryggas för att dessa hamnar ska kunna klara sig rent
ekonomiskt är att de marknadsförs på ett bättre sätt än tidigare. De nuvarande arrendatorerna på Ekenäs-Karön menar att detta måste ske ur ett regionalt perspektiv, gärna
även genom samarbete mellan regioner för att få en ännu större effekt. Ytterligare förbättringsområden som bör åtgärdas i detta är möjligheten att förlänga säsongen på olika
sätt för att möjliggöra att de européer som kommer hit när den svenska semestern är
slut inte finner att allt är stängt i väntan på vintern. Vidare bör det skapas segelrutter
genom Blekinge Arkipelag som är tydligt utmärkta på detaljerade sjökort vilket gör att
båtturister ser de möjligheter som skärgården har att erbjuda.
En vidare förutsättning för att detta ska fungera är fungerande kommunikationer mellan
stadskärnor och de hamnar som ligger en bit där ifrån. Ekenäs-Karön och Vägga Fiskehamn är två av dessa hamnar men det finns även ett stort behov av kommunikationer till
Stärnö Vindhamn för att förbättra utvecklingsmöjligheterna även där.
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5.4

Utveckling av landbaserad turism

Hamnarna är inte bara destinationer för båtturism utan en välskött marina med tillhörande Hamnar
caféer och restauranger, eller en fiskehamn med
ett rökeri och servering är ett attraktivt utflyktsmål för såväl lokalbefolkningen som för turister i Utklippan
allmänhet.
Lökanabben
Precis som med båtturisterna finns det flera
hamnar som är attraktiva för turister, varav Sanda
några utmärker sig. Bland annat är de tre hamnarna Utklippan och Stenshamn i Karlskrona Ekenabben
samt Tärnö i Karlshamn attraktiva utflyktsmål
även för landbaserade turister. Dock kräver Stenshamn
dessa hamnar hög tillgänglighet i form av fungeGarpahamnen
rande kommunikationer för att möjliggöra dagsbesök. Detta finns just nu för bland annat Stenshamn och Tärnö genom kommunal försorg, men Hallahamnen
det saknas ett lättillgängligt sätt att ta sig ut till
Sandhamn
Utklippan. Det alternativ som finns är båttaxi,
vilket riskerar att bli dyrt i jämförelse. Det långa Tallebryggan
avståndet till Utklippan medför även problem
med elförsörjningen till öns faciliteter.
Ekenäs-Karön

Utveckling
landbaserad
turism
Stor

av

Relativt stor
Möjlig
Möjlig
Stor
Relativt stor
Relativt stor
Relativt stor
Relativt låg
Relativt stor

Till denna grupp hör även husbilsturister som
Vägga Fiskehamn Stor
gärna vill använda utrymmen i hamnarna som
Möjlig
parkeringsplatser. Det finns utrymmen för upp- Matvik
ställning av husbil i Tallebryggan samt i Vägga Tärnö
Stor
Fiskehamn men det saknas i flera mindre hamnar
som också är intressanta ur ett turism- Stärnö
Relativt låg
perspektiv. I Lökanabben har Aspö Båtklubb
förbjudit husbilar i hamnen och på flera andra ställen finns vare sig rutiner för betalning
eller uppställningsytor. En annan intressant hamn är Hallahamnen som genom sitt vackra
läge och dess karaktär med många välbevarade sjöbodar har potential att bli ett populärt
besöksmål.
Då dessa husbilar betalar per natt för uppställning samt tillgång till serviceutbud, vilket är
precis det som gästhamnar erbjuder gästande båtar, är det märkligt att inte fler gästhamnar erbjuder detta. Dock kan det uppstå en konkurrenssituation med omgivande
campingplatser samt innebära att frågan lyfts kring huruvida ideella båtklubbar bör betala
moms för sina inkomster från gästhamnsverksamheten.
Mot bakgrund av potentialen av att utveckla hamnarna för hamnbaserad turism är det
viktigt att den utveckling som sker i hamnarna också vägs mot hamnarnas unika miljöer
och kvalitéer. Detta innebär att utvecklingen snarare ska bygga på och framhäva dessa
kvalitéer än att motverka dem. Ett lysande exempel är fiskrestaurangen och fiskrökeriet i
Vägga Fiskehamn som utgör verksamheter som fungerar i samklang med den fiskenäring
som pågår bara några meter därifrån. Samtidigt visar samma hamn på några av de mer
udda inslagen av näringsverksamheter i en hamn, t.ex. en däcksfirma och en dammsugarförsäljare.
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5.5

Utbyggnad av fasta båtplatser

I Blekinge är det brist på fasta båtplatser och i de kommuner
som är i fokus för denna kartläggning, har alla tre köer till
båtplatser. Exempelvis hade Karlshamn 280 personer i kö
den 23 augusti 2011. Det bör vara prioriterat att bygga bort
dessa köer för att möjliggöra båtplatser för alla som vill ha
båtplats. Detta är motiverat mot bakgrund av att Blekinge
skärgård är en unik resurs som alla boende i Blekinge bör ha
tillgång till. Skärgården är jämförelsevis lite exploaterad och
det bör ligga i kommunernas intresse att öppna upp denna
för kommunernas invånare, för att möjliggöra friluftsliv och
ett besöksunderlag för gästhamnsverksamheten ute i skärgården med alla dess kringliggande verksamheter. Idag är
det få hamnar vars gästhamnsverksamhet är ekonomiskt
bärkraftig, istället menar många att det är kringverksamhet
som göra att det fungerar. Detta innebär caféer, restauranger, besöksmål av olika slag, aktivitetsutbud osv. som
gäst kan utnyttja och därmed bidra till hållbar ekonomisk
tillväxt i Blekinge Arkipelag.
I Karlskrona har funnits planer på utbyggnationer av Tallebryggan sedan 2006. Dock har kommunen inväntat att oljecisternerna i Oljehamnen på Hattholmen ska flyttas samt att
området sedan ska saneras. Där kommer sedan finnas utrymme för nybyggnationer av bostäder samt kontorslokaler
men även stort utrymme för att utveckla Tallebryggan till en
stor marina med betydligt fler båtplatser. I samma veva
kommer även serviceutbudet i hamnen att utvecklas.

Hamnar

Utbyggnad av fasta
båtplatser

Utklippan

Låg

Lökanabben

Relativt stor

Sanda

Relativt stor

Ekenabben

Relativt låg

Stenshamn

Relativt låg

Garpahamnen

Relativt stor

Hallahamnen

Möjlig

Sandhamn

Relativt låg

Tallebryggan

Stor

Ekenäs-Karön

Relativt stor

Vägga Fiskehamn Relativt låg
Matvik

Stor

Tärnö

Relativt låg

Stärnö

Stor

I Matvik i Karlshamn planeras i ett nytt planprogram en utbyggnation av Matviks båtplatser från dagens 600 till 800 platser totalt. Detta innebär en stor ökning av båtplatser för
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Matvik, som är Karlshamns största småbåtshamn. Samtidigt har det även sedan flera år
funnits planer på att lägga ned diabasbrytningen i Stärnö och fylla gruvtaget med vatten
och bygga en marina där. En realisering av dessa planer skulle i så fall innebära flera
hundra nya båtplatser och ett nytt område för rekreation i Karlshamn. Ärendet ligger nu
hos Länsstyrelsen i Blekinge för prövning då diabasbrytningen i Stärnö är klassat som
riksintresse.
Vidare vill Sturkö Samhällsförening ha ytterligare en brygga i Sanda på Sturkö. Även i
Lökanabben har Aspö Båtklubb uttryckt planer på ytterligare en brygga för fler båtplatser.
Även i Garpahamnen finns planer från Hasslö Varv på att muddra hamnen och bygga ut
både gästplatser och fasta platser. Detta är dock beroende på om de löser avtalsfrågor
med både en samfällighet och gentemot kommunen, vilket idag är oklart.
Det pågår även en diskussion om hur kommunerna ska förhålla sig till båtägare från
andra kommuner som vill ha tillgång till båtplats i Blekinge Arkipelag och därför ytterligare ökar konkurrensen om de platser som finns. I Karlshamn var det uppe som förslag
att ge kommuninnevånare ett rabatterat pris i jämförelse med andra kommuners båtägare. Detta förslag godkändes dock inte. Andra lösningar på detta är som t.ex. i Torhamns hamn där medlemmarna i båtklubben måste vara skrivna på orten för att få vara
medlem i föreningen. Detta får i effekt att det bara är de som är skrivna på orten som får
ha båtplats i Torhamn då det är båtklubben som fördelar båtplatser enligt kontraktet
mellan kommun och båtklubb.
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5.6

Näringslivsutveckling

I arbetet med att realisera den potential som
finns i den resurs som skärgården utgör bör
även näringslivsutveckling finnas med som en
integral del. Här gäller det dels att ta tillvara
på och uppmuntra det entreprenörskap som
finns redan idag men även att möjliggöra och
stödja nyföretagande i samhällen runt omkring i Blekinge. Blekinge Arkipelag är också
det enda biosfärområdet i Sverige som har ett
kust- och skärgårdsfokus. Området ska fungera som ett modellområde för hållbar utveckling och ta fram koncept som kan användas på nationellt plan. Enligt verksamhetsplanen för 2011 är ett av fokusområdena hållbart
entreprenörskap samt hållbart fiske. Detta bör
fångas upp av kommunerna och fortsatta
policybeslut på detta område bör vägledas av
detta. I relation till skärgårds och småbåtshamnarna bör kommunerna uppmuntra dels
utveckling av verksamheter belägna i hamnen
men även verksamheter som angränsar till
hamnen. Som exempel kan Garpahamnen på
Hasslö användas där följande tre verksamheter finns i hamnen




Eva Afferdals Café Kopp och Dopp,
Fiskare
Hasslö varv.

Hamnar

Näringslivsutveckling

Utklippan

Stor

Lökanabben

Möjlig

Sanda

Relativt stor

Ekenabben

Relativt stor

Stenshamn

Möjlig

Garpahamnen

Stor

Hallahamnen

Möjlig

Sandhamn

Stor

Tallebryggan

Relativt stor

Ekenäs-Karön

Relativt stor*

Vägga fiskehamn

Stor

Matvik

Möjlig

Tärnö

Relativt stor

Stärnö

Relativt låg

Utöver dessa finns även flera företag runtomkring på ön, bland annat:












Blekinge Skärgårdsturism
Ekerholm, Ingrid Kerstin Marianne
Elmström, Thomas Patrik
Elmström, Vendela Charlotte Marie
Glimmefors, Karl Dennis
Hasslö Design & Hantverk Åkesson
Hasslödoppet Bageri & café AB
Irmas Naturpraktik
Kingston På Hasslö AB
Lilla Hawaii Servicebutik AB
Lindström, Therés Louise

Dessa företag är identifierade genom en registeranalys och företagens besöksadresser är
registrerade på Hasslö. De har alla det gemensamt att de har någon form av serviceeller turism-inriktning i sin verksamhet, något som kan vara intressant för besökande
turister.
Dessa verksamheter bör få hjälp att först och främst synas i hamnen genom grundläggande marknadsföring, t.ex. skyltar i hamnen osv. Därefter finns det stora möjligheter
och alternativ för hur de kan utveckla sin verksamhet. Dock är det viktigt att detta sker i
samklang med en större satsning för att marknadsföra Blekinge eller södra Sverige som
en turistdestination av världsklass.
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Dock finns det en utbredd skepsis gentemot kommunen bland entreprenörer, främst i
Karlskrona. Därför måste denna process inledas med försiktighet och präglas av samförstånd.
Förutom Garpahamnen har även stor potential till näringslivsutveckling funnits i Utklippan, Sandhamn samt i Vägga Fiskehamn. Därutöver finns det relativt stor potential till
näringslivsutveckling i Sanda, Ekenabben, Tallebryggan, Ekenäs-Karön samt i Tärnö.
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Kapitel 6. Slutsatser

6.1

Slutsatser från turismkartläggningen

Båtturismen i Blekinge står för en liten del av Sveriges båtturism men ökar
mer än det nationella snittet.
Under 2010 övernattade strax över 60 000 gäster i Blekinges gästhamnar vilket motsvarar 4,3 procent av Sveriges samtliga övernattningar i gästhamnar. Samtidigt har Blekinge
haft en marginellt bättre utveckling än det nationella snittet. Mellan 2001 och 2010 ökade
antalet gästnätter med 23 procent.

De största gästhamnarna utvecklas positivt medan de mindre uppvisar minskande antal besökare.
De nio största gästhamnarna, mätt i antal besökare, visar samtliga en positiv besöksutveckling där Tallebryggan, Tärnö, Stenshamn och Kristianopel står för de största besöksökningarna sedan 2000. Utvecklingen för gästhamnarna med få besökare har omvänt
varit fallande. Lökanabben är den enda mindre gästhamn som haft en klart positiv utveckling. Hamnar med många besökare är mer attraktiva än hamnar med få besökare
och utvecklingen är självförstärkande då en stor del av hamnarnas marknadsföring idag
sker genom mun till mun-metoden.

Det undermåliga statistiska underlaget ger svårigheter att kartlägga turistströmmar men indikerar att många utländska båtar passerar utan att stanna
en längre period i Blekinge Arkipelag.
Fullständigt underlag för att bedöma nationalitetsfördelningen bland gästerna i Blekinges
hamnar saknas, vilket gör det svårt att veta hur utländska turister färdas när de tar sig
upp och ner längs den svenska ostkusten. Genom att jämföra Kalmars, Hanös och Simrishamns gästhamnar med de i Blekinge Arkipelag visar det sig att såväl total beläggning
som andelen utländska turister är generellt högre i dessa tre hamnar än i Blekinge Arkipelags hamnar, vilket pekar på att utländska båtturister inte stannar till i Blekinge Arkipelag.

Ett par hamnar i östra Blekinge utgör redan idag viktiga gästhamnar för förbipasserande båtar.
Utklippan, Kristianopel och Sandhamn har en markant högre andel utländska turister än
övriga hamnar i Blekinge Arkipelag. Dessa hamnar ligger på ”utsidan” av Blekinge skärgård och utgör lämpliga övernattningsplatser för förbipasserande som inte vill gå in i
skärgården.
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6.2

Slutsatser från omvärldsanalysen

De tre kommunerna i Blekinge Arkipelag har konkurrenskraftiga priser på
både fasta båtplatser och på gästhamnsplatser jämfört med hamnar i närområdet.
Kartläggningen av priser för fasta bryggplatser visar att Ronneby och Karlshamn ligger
över genomsnittspriset i Sweboats undersökning medan Karlskrona ligger något under.
Priserna för gästhamnsplatser i Blekinge Arkipelags hamnar är på samma nivå som närliggande hamnar i Skåne, Sölvesborgs kommun och Kalmar län.

Driftsformen är inte avgörande för hamnverksamhetens framgångar men goda
incitament krävs för en framgångsrik gästhamn.
Vi har i kartläggningen av hamnarna i Blekinge Arkipelag inte kunnat se att driftsformen
av hamnen i någon större utsträckning påverkar hur hamnverksamheten fungerar. Däremot har kommunala hamnar där gott samarbete med den lokala båtklubben eller annan
verksamhet existerar en hög servicenivå. Detta eftersom inkomsterna från gästhamnsverksamheten tillfaller den organisation som driver gästhamnen. Organisationen får därmed goda incitament att erbjuda en bra produkt åt båtturister. Detsamma gäller i hamnar
som arrenderas av privata aktörer. De måste erbjuda hög service för att kunderna ska
återvända. I kommunala hamnar där inget syfte finns för att driva gästhamnsverksamheten är servicenivån låg. Ett undantag är Stenshamn, som tack vare en aktiv drift, grundat i starkt ledarskap från hamnfogdens sida i hamnen samt investeringar från Karlskrona
kommun har en relativt hög servicenivå.

Lärdomar om att förlänga säsongen
Ett flertal exempel på hur man har kunnat förlänga säsongen på andra ställen och vilka
verksamheter i Blekinge Arkipelag som redan nu bidrar till att förlänga säsongen i hamnarna har tagits fram i rapporten. Dessa inkluderar bland annat satsningar på dyk-turism,
riktad marknadsföring mot pensionärer och utländska turister, prissegmentering och evenemang som drar besökare.

För privata aktörer är gästhamnsavgiften inte den stora intäktsdrivaren.
Kringliggande verksamheter är en förutsättning för vinst.
I de hamnar som drivs privat är inte gästhamnsavgiften den stora intäktsdrivaren. Kringliggande verksamheter är en förutsättning för vinst och i exemplet Sandhamn satsas det
på kringverksamhet i form av husbilsuppställning, café och stuguthyrning. Kommunen
bör därför skapa en god dialog med de privata näringsidkare som sköter hamndrift i Blekinge Arkipelag.

Nätverk med andra hamnar har varit ett framgångsrikt sätt att locka gäster till
hamnar i södra Östersjön.
För hamnarna i Abbekås, Ystad, Kivik, Kåseberga, Skillinge och Simrishamn har det varit
en framgångsfaktor att delta i det EU-finansierade projektet South Baltic Four Corners,
som är ett samarbete mellan de nämnda hamnarna i Skåne samt hamnar på Bornholm, i
Tyskland och i Polen. Projektet har gett de svenska hamnarna ökad attraktionskraft ge-
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nom marknadsföring i de andra samarbetsländerna. I exempelvis Simrishamns Marina var
2010 65 procent av båtgästerna utländska.

Marknadsföring är viktigt och de flesta respondenterna framhåller mun-tillmun som bästa sätt att nå kunder. Detta förutsätter en attraktiv hamn som
man vill komma tillbaka till.
Flera av de personer vi har talat med under arbetet med denna rapport framhåller att
marknadsföring av gästhamnar främst sker via mun till mun-metoden. Alltså att nöjda
kunder sprider budskapet om en bra hamn vidare till andra båtturister. Detta sker inte
bara via personliga kontakter mellan båtturister utan även via webbforum där information
om Blekinges hamnar sprids till potentiella besökare.

6.3

Slutsatser från utvecklingsmöjligheter

I kapitel 5 beskrevs Blekinge Arkipelags hamnars potential inom ett antal prioriteringsområden. En likriktad utveckling av samtliga hamnar tror inte vi är möjlig eller önskvärd utan
Oxford Research förordar istället ett antal prioritetsområden inom vilka hamnarnas potential kan kategoriseras. Syftet är kortfattat att identifiera vilken utvecklingspotential
hamnarna har inom följande utvecklingsområden:






Utveckling av fiskenäringen
Utveckling av båtturism
Utveckling av landbaserad turism
Utbyggnad av fasta båtplatser
Näringslivsutveckling

De huvudsakliga slutsatser som har dragits utifrån analysen av de utvecklingsmöjligheter
som finns presenteras nedan

6.3.1 Utveckling av fiskenäringen
Yrkesfisket är en traditionellt viktig näring som möter förändrade förutsättningar
Fiskenäringen är en traditionellt viktig näring i Blekinge. Dock möter den kustnära fiskenäringen förändrade förutsättningar i och med ökad konkurrens från storskaligt fiske och
minskad tillgång på fisk med mindre fångster som följd.

Yrkesfisket är kulturellt och identitetsmässigt viktigt
Yrkesfisket bidrar till att skapa intressanta miljöer och en levande skärgård och bidrar på
så sätt till hamnarnas attraktivitet. Detta gäller inte minst ur turistsynpunkt. Dessa synpunkter har framhållits av flertalet intervjupersoner som vi har träffat i Blekinge Arkipelags hamnar.

Fiskets näringsverksamhet störs av vissa hamnars gästhamnsverksamhet
Det finns en konflikt mellan båtklubbar och fiskare i vissa av de hamnar i Blekinge där de
delar utrymme. Fiskarna beskriver hur de känner sig tränga av att det kommer båtturister
64

som tar deras båtplats när de är borta eller lägger an jämte fiskebåtarna när det är brist
på plats och på så sätt hindrar fiskarnas verksamhet.

Hamnar där fiskenäringen är tydligt åtskild från gästhamnsverksamheten upplever mindre konflikter
Bland de hamnar som ingår i denna studie har det visat sig att hamnar där fiskenäringen
är tydligt åtskild från gästhamnsverksamheten inte upplever en konflikt sinsemellan om
utrymmet i hamnen. Detta kräver en aktiv styrning från kommunen om var vilken verksamhet skall finnas och tillsyn av att tilldelningen av utrymme följs.

6.3.2 Utveckling av båtturism
Blekinge kan erbjuda både rekreativ turism och mer serviceintensiv turism.
Blekinge Arkipelag har goda förutsättningar för att kunna attrahera både turister som
efterfrågar rekreativa upplevelser i lugna hamnar och de som kräver ett större serviceutbud. En viktig del i detta är att även kunna erbjuda bränsle till fritidsbåtar, då tillgången
på detta är relativt låg.

Uppmuntran till lokala näringsidkare genom aktiv dialog
I de hamnar som har en utvecklingspotential för båtturism finns även drivna entreprenörer som har restauranger, caféer, butiker, anordnar fisketurer, erbjuder övernattning i
stuga med mera. I dessa fall är det viktigt att kommunen uppmuntrar och ger det stöd
de kan till dessa entreprenörer.

Förbättrad marknadsföring ur ett regionalt och interregionalt perspektiv
I intervjuer med vissa hamnvärdar framhålls att det krävs en förbättrad marknadsföring
av Blekinge Arkipelag som turistdestination för att potentialen för båtturism ska kunna
realiseras. Detta bör ske ur ett regionalt perspektiv där alla kommuner samarbetar för att
marknadsföra skärgården. Även samarbete mellan regioner, för att få en ännu större
effekt efterfrågas.

6.3.3 Utveckling av landbaserad turism
Flera hamnar är attraktiva för landbaserad turism men förbättrade kommunikationer krävs
De hamnar som kan stoltsera med en välskött marina med tillhörande restaurang eller
kafé är attraktiva för dagsutflykter från fastlandet. Detta gäller även hamnar med ett rikt
naturliv eller en pittoresk miljö. Dock kräver dessa hamnar en god tillgänglighet även för
dem som inte har egen båt och goda kollektiva kommunikationer blir därför en förutsättning för att kunna göra dessa hamnar attraktiva för turister.
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Många hamnar saknar förhållningssätt till husbilsturismen
Flertalet hamnar saknar en aktiv strategi för hur man skall hantera den ökande husbilsturismen. Detta riskerar att skapa oreda i hamnarna samt verka konkurrenssnedvridande
för kommunernas campingplatser som många gånger är dyrare än hamnarna. De hamnar
som har ett aktivt förhållningssätt till husbilsturismen har både kunnat profitera på den
samt minska oredan i hamnen genom att skapa speciella uppställningsplatser för husbilar.

Utvecklingen av hamnarna för landbaserad turism bör ske i samklang med
omgivningen
Det är viktigt att den utveckling som sker i hamnarna också vägs mot hamnarnas unika
miljöer och kvalitéer. Detta innebär att utvecklingen snarare ska bygga på och framhäva
dessa kvalitéer än att motverka dessa. I exempelvis hamnar vars värde främst ligger i
dess stillhet och naturskönhet bör därför detta bevaras.

6.3.4 Utbyggnad av fasta båtplatser
Ett antal projekt på olika tidshorisont finns för att bygga ut antalet fasta båtplatser
I Blekinge är det brist på fasta båtplatser och i Karlshamn och Karlskrona har det initierats planer på att bygga ut antalet fasta båtplatser. Omfattande utbyggnadsprojekt vid
Tallebryggan i Karlskrona och i Stärnö Vindhamn har kommit olika långt i planeringen
men skulle ensamma kunna bygga bort bristen på båtplatser i Blekinge Arkipelag. Utöver
detta finns det planer i Lökanabben och i Sanda hamn på utbyggnad av fasta platser.

6.3.5 Näringslivsutveckling
Flertalet hamnar har goda möjligheter för näringslivsutveckling
Det finns ett flertal hamnar i vår studie som har ett spirande näringsliv som bör tas tillvara och uppmuntras. I Blekinge Arkipelags ansökan till att bli biosfärområde ingick strategier för att stimulera entreprenörskap i kust och skärgård samt för att stödja det småskaliga yrkesfisket. Det har även satts upp mål som skall uppnås inom dessa områden.
Dessa strategier är tänkta att användas som utgångspunkter för kommunernas näringslivsverksamhet i skärgården. De hamnar som har identifierats ha en stor eller relativt stor
potentiell för näringsutveckling är Utklippan, Sandhamn, Vägga Fiskehamn, Sanda, Ekenabben, Tallebryggan, Ekenäs-Karön samt Tärnö.

Näringsverksamheter i skärgården kan i högre grad kopplas till hamnarna
Skärgårdshamnarna kan i högre utsträckning ses som portaler för näringsverksamheten i
närområdet. I exemplet Hasslö finns ett stort antal näringsverksamheter som kan marknadsföras i hamnen genom informationsskyltar.
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Kapitel 7. Rekommendationer

Rekommendationerna är kopplade till de olika utvecklingsområden som har identifierats
under arbetet med denna rapport. Utöver det har Oxford Research även lämnat ett antal
övergripande rekommendationer som inte är relaterade till något speciellt utvecklingsområde.

7.1

Övergripande rekommendationer

De övergripande rekommendationerna bygger på våra fältstudier och intervjuer med
företrädare för hamnarna, kommunerna och näringslivet.

7.1.1 Tydligare politisk vilja
Den politiska viljan i främst Karlskrona anses av flertalet respondenter som otydlig och
diffus. Detta grundar sig främst i att det saknas en uttalad strategi för hur man ska hantera hamnarna och vilka hamnar som skall innehålla vilken verksamhet. Effekten av detta
har blivit att:





Hamnarna har en generellt låg servicegrad vilket avskräcker både hamnarnas användning och turism
Det råder en osäkerhet ibland kommunens tjänstemän kring hur frågan ska hanteras
Det uppstår konflikter mellan hamnens användare som skulle kunnat undvikas
genom en tydligare kommunal ståndpunkt
Det uppkommer en brist på tillit till kommunen till följd av bristen på handlingskraft

Denna studie är tänkt som ett beslutsunderlag för politikerna för att förenkla beslut men
kräver också att man stakar ut en väg för hur man vill att hamnarna ska utvecklas. Vill
man släppa fram alternativa driftsformer eller ska hamnarna på exempelvis Sturkö fortsätta drivas helt kommunalt? Det är frågor som dessa som Karlskrona kommuns politiker
måste ta ställning till för att utveckling ska komma till stånd.
Oxford Research rekommenderar därför att frågan uppmärksammas och diskuteras i
kommunfullmäktige samt att det tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram en
strategi för hur skärgårdens hamnar ska utvecklas.

7.1.2 Förändrad organisation
I Karlskrona kommun är samtliga hamnfrågor placerade under tekniska förvaltningen,
vilket är ovanligt jämfört med de flesta andra hamnkommuner. I exempelvis Karlshamn
ligger allt hamnrelaterat som inte har med direkta infrastrukturinvesteringar att göra
under fritidsenheten. Gästhamnsverksamheten riskerar att bli lidande då den tekniska
förvaltningen normalt inte bör arbeta med frågor som marknadsföring eller liknande. Att
föra över ansvaret för gästhamnsverksamheten till t.ex. det kommunala bolaget AB Arena
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Rosenholm Karlskrona har tidigare diskuterats i bland annat Karlskronas Båtråd, en mötesarena för kommunen och båtsällskap. Frågan har emellertid ännu inte fått fäste.

7.1.3 Använd de strategier som finns
Det finns ett flertal existerande strategier och handlingsplaner i Blekinge som skulle
kunna expanderas och användas av de tre kommunerna gemensamt, alternativt under
ledning av Region Blekinge, snarare än att det ska arbetas fram nya strategier separat
från dessa. Det är mot bakgrund av detta Oxford Research rekommenderar är att de tre
kommunerna i denna studie samarbetar i arbetet med att utveckla Blekinge skärgård. Det
finns bevisligen goda exempel på strategier och planer i de tre kommunerna som kan
utgöra fullgoda plattformar för samarbete i dessa frågor. Här nedan följer korta beskrivningar av tre av dessa:
Blekinge Arkipelag biosfärområde
I arbetet med Blekinge Arkipelag finns det framtaget en samverkansplan för biosfärområdet Blekinge Arkipelag och till denna plan finns även ett kunskapsunderlag med förslag
på delmål och åtgärder. Samverkansplanen ska fungera som ett underlag för kommunala
och regionala beslut och vara ett vägledande dokument för utveckling och bevarande
insatser inom området. Detta ska fungera som en gemensam utgångpunkt för Karlskrona, Ronneby, Karlshamn samt länsstyrelsen i Blekinge och omfattar temaområden
som hållbart båtliv, hållbar turism, hållbart fiske samt hållbart entreprenörskap. Alla fyra
av dessa områden ligger inom ramarna för den strategi som denna studie syftar till.
Karlshamns skärgårdsprogram
Karlshamn initierade 2004, med hjälp av EU-finansiering, ett skärgårdsprogram som fungerar som strategi för en hållbar utveckling av Karlshamns skärgård. Programmet innehåller en handlingsplan med åtgärdsförslag inom fem stycken delområden. Dessa åtgärdsförslag har sedan konkretiserats och följdes upp med en uppdatering med nya åtgärdsförslag för tidsperioden 2008-2010.
Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Karlskronas kommunfullmäktige antog i augusti 2010 en översiktsplan som ska visa
vägen för utveckling i kommunen fram till 2030. Planen pekar bland annat ut behovet av
bättre gästhamnar samt förbättrad service till turismen i form av fler turer med den reguljära båttrafiken och bättre hamnservice. Där konstateras även att utvecklingen av
skärgården kommer att fortgå i samspel med arbetet med biosfärsområdet, i en fördjupad översiktsplan. I översiktsplanen tas även annat upp punkter som förlängning av besökssäsongen. Karlskrona kommun har även beslutat om en fördjupad översiktsplan för
skärgården som ska börja utformas under våren 2012. I detta arbete är det viktigt att
man betraktar skärgården i Karlskrona kommun som en del av Blekinge Skärgård och
drar nytta av de befintliga planerna.
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7.2

Utveckling av fiskenäringen

7.2.1 Tillvarata värdet av en aktiv fiskeverksamhet
Det är viktigt att värdet av fiskeverksamheten i Blekinge Arkipelag inte förringas. En aktiv
fiskeverksamhet bidrar till att bevara och levandegöra kulturellt viktiga miljöer i hamnarna. I en tid av mer fokus på hållbarhet och närproducerade livsmedel fyller det småskaliga kustnära fisket en viktig roll. Fiskeverksamheten måste ges tydliga förutsättningar för
sin verksamhet och därmed veta hur kommunerna tänker på längre sikt. En viktig rekommendation är att fortsätta den dialog som arbetet med denna rapport har inneburit.
Oxford Research rekommenderar därför att det tillsätts en kommunal kontaktperson för
fisket med uppgift att sköta den dialogen.

7.2.2 Tydliggör var fiskenäringen skall vara och freda den
Bland de hamnar som ingår i denna studie har det visat sig att hamnar där fiskenäringen
är tydligt åtskild från gästhamnsverksamheten inte upplever en konflikt sinsemellan om
utrymmet i hamnen. I dessa kommuner där konflikter om utrymmet existerar måste därför kommunen tydliggöra var fiskenäringen skall vara i hamnen och sedan freda dessa
utrymmen från gästhamnsverksamheten. Detta kräver en ordentlig tillsyn i hamnen som
fås genom en aktivt förvaltad gästhamn. Ett tydligt exempel på när det inte har fungerat
är i Sanda på Sturkö, där en yrkesfiskare och båtägare är i konflikt kring användningen
av utrymmet i hamnen. Här är det kommunens uppgift att tydliggöra för båda parter
vilka regler som finns.

7.2.3 Skapa ett tydligt och attraktivt alternativ till Saltö Fiskhamn
I den nya översiktsplanen anges att fiskenäringen och boende i första hand kommer att
samexistera på södra Saltö men att vid full utbyggnad kommer Sandhamn och Ekenabben att vara alternativa hamnar för att tillgodose riksintresset för yrkesfiske i Karlskrona kommun. Detta är ett känsligt ämne vilket har upprört många av de fiskare som på
ett eller annat sätt berörs av denna utveckling. Oxford Research rekommenderar att de
investeringar som behövs i dessa hamnar görs tidigt för att skapa ett attraktivt alternativ
till Saltö i Sandhamn och i Ekenabben. Om detta görs innan södra Saltö är fullt utbyggt
möjliggör det en gradvis övergång från Saltö till dessa hamnar, vilket kan blidka de upprörda känslorna.

7.3

Utveckling av båtturism

7.3.1 Förbättra tillgängligheten
I Karlskrona skärgård kan skärgårdens tillgänglighet förbättras. Som den nuvarande
översiktsplanen, som gäller fram till 2030, konstaterar är Karlskronas skärgård i behov av
utökad service i gästhamnarna. Många intervjupersoner har påpekat vikten av angöringsplatser även i naturhamnar för att skärgården skall bli så tillgänglig som möjligt. I Karls69

hamns kommun finns en bojkommitté som på ideell basis säkerställer att det finns förtöjningsplatser runt om i Karlshamns skärgård. Denna kommitté har en god kontakt med
kommunen och de två möts regelbundet. Karlshamns kommun har också satsat på att
göra skärgården mer tillgänglig genom att lägga ut flytbryggor och bygga toaletter med
vatten och avlopp på två skärgårdsöar. Dessa insatser har varit uppsatta som insatsområden i det skärgårdsprogram som styr utvecklandet av skärgården.
Även i Karlskrona kommun har insatser gjorts för att förbättra servicen i skärgården. Ett
arbete som har påbörjats i Stenshamn där nya toaletter har installerats under sommaren
2011. Arbetet med att förbättra dessa typer av service finns specificerade som mål i de
förslag på delmål och åtgärder som har fastställts i samverkansplanen för biosfärområde
Blekinge Arkipelag.
För att göra Blekinge Arkipelag attraktivt för båtturism är det viktigt att det finns god
tillgänglighet till bränsle för fritidsbåtar. I nuläget finns detta enbart på fem ställen i Blekinge Arkipelag, vid Kristianopel, Tallebryggan, i Vägga fiskehamn, i Sandhamn och i Ekenäs-Karön.

7.3.2 Förbättra marknadsföringen
För att båtturismen i Blekinge Arkipelag ska kunna utvecklas krävs marknadsföringsinsatser som kan förstärka den positiva turismutveckling som Blekinge har haft de senaste tio
åren. I denna studie har vi kunnat visa att närliggande hamnar i Skåne och Kalmar län
har en högre andel utländska båtturister som passerar Blekinge utan att stanna till. Vissa
av de anledningar som ges till detta är relaterade till marknadsföring på så sätt att det
hänger ihop med Blekinges militära arv med skyddsområden – turister vet inte att skärgården är öppen för utländska medborgare idag.
Oxford Research föreslår följande åtgärder för att förbättra marknadsföringen:
Ta fram en marknadsföringsstrategi för skärgården
Region Blekinge skulle kunna fungera som en lämplig huvudman för att ansvara för att ta
fram en strategi för att marknadsföra skärgården. Ett arbete som har inletts men som på
grund av brist på finansiering har avstannat. Finansiering skulle eventuellt kunna sökas
genom Interregprogrammet South Baltic och då med fördel tillsammans med närliggande
län som Skåne och Kalmar för att skapa ett än mer intressant erbjudande för utländska
turister.
Marknadsföringsstrategin skall även harmonisera med de förslag på delmål och åtgärder
som finns i ansökan till Blekinge Arkiplags biosfärområde. Ett exempel på det är den
karta med tillhörande informationsbroschyr om Kung Valdemars segelled som ska tas
fram som ett delmål inom strategin för hållbar turism.
Förbättra den befintliga marknadsföringen
Den befintliga marknadsföring som finns för Blekinge skärgård i form hemsidor och gästhamnsguiden innebär en chans att kostnadseffektivt ge god information till utländska
turister. I nuläget länkas man till Karlskrona kommuns hemsida när man vill söka mer
information om de kommunala hamnarna i Karlskrona. Mer riktad information om den
aktuella hamnen bör skapas. Denna information kan presenteras på exempelvis VisitBlekinge.se där det för tillfället enbart finns gästhamnsinformation om fem stycken gästhamnar i de tre kommuner som ingår i Blekinge Arkipelag.
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Gör det möjligt att boka båtplatser i förväg
Flera av de intervjupersoner som vi har talat med under arbetet med denna studie har
pekat på den förändring av båtturismen som skett de senaste åren där båten i dag mer
kan liknas vid en bil som lämnas in för exempelvis service och reparation. Detta gör att
servicekraven från båtturister har höjts. Att kunna planera sin semester mer detaljerat
ses som en förlängning av detta resonemang och att kunna boka gästhamnsplatser i
förväg blir därför allt viktigare. De kommunala hamnarna i Blekinge Arkipelag bör erbjuda
ett bokningssystem för båtturister. Detta kan ske genom företaget Dockspot eller alternativt lägga in det som en funktion på VisitBlekinge.se. I dagsläget har rabattkort för övernattning under flera dygn i skärgårdens hamnar diskuterats, vilket är en möjlig väg att
gå.

7.3.3 Bättre insamling av statistik
Bättre insamling av besöksstatistik skulle kunna ge värdefull information om var och mot
vilka grupper man ska marknadsföra sig emot. I Kalmars gästhamn delas dessutom en
enkätundersökning ut till samtliga gäster i hamnen och genom detta får man in tre till
fyrahundra svar varje sommar. Dessa svar används sedan för att genomföra förbättringar i verksamheten.

7.3.4 Riktade insatser i befintliga hamnar
Oxford Research rekommenderar att Blekinges hamnar utvecklas genom riktade insatser
istället för att generellt höja hamnarnas servicenivå. En god utgångspunkt i detta arbete
kan vara att utveckla hamnar som redan har ett bra besöksunderlag. Detta arbete bör
dock vägas mot hamnarnas servicenivå och geografiska placering. Genom kartläggningen
av Blekinge Arkipelags hamnar har Oxford Research identifierat en rad hamnar som har
stor potential för utveckling av båtturism i den mening att de fungerar som besöksmål
och övernattningshamnar för de turister som samtidigt upplever skärgården. Dessa hamnar är Stenshamn och Utklippan för de turister som söker naturupplevelser i första hand,
eventuellt med hjälp av Tärnö, Hallahamnen och Garpahamnen.
För de turister som vill ha ett mer fullödigt serviceutbud bör först och främst Tallebryggan, Ekenäs-Karön samt Vägga fiskehamn prioriteras, då dessa hamnar har många besökare redan idag och kan fungera som en knutpunkt eller utgångspunkt för vidare aktiviteter i skärgården. Enligt denna rekommendation skulle var och en av de tre kommunerna
därmed ha en stor gästhamn som kan erbjuda ett fullödigt serviceutbud. Detta skulle
även vara en utgångspunkt för marknadsföring, där Blekinge Arkipelag har något att
erbjuda för alla gästande båtar.
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7.4

Utveckling av landbaserad turism

7.4.1 Förbättra kommunikationerna i skärgården
De hamnar som kan stoltsera med en välskött marina med tillhörande restaurang eller
café är attraktiva för dagsutflykter från fastlandet. Detta gäller även hamnar med ett rikt
naturliv eller en pittoresk miljö. Dock kräver dessa hamnar en god tillgänglighet även för
dem som inte har egen båt. Goda kollektiva kommunikationer blir därför en förutsättning
för att kunna göra dessa hamnar attraktiva för landbaserad turism.

7.4.2 Skapa en strategi för husbilsturismen i hamnarna
Husbilsturismen utgör en allt större andel av Blekinges turism. Denna grupp av turister
skiljer sig i många fall från campinggäster och flera av husbilsägarna söker därför efter
alternativa uppställningsplatser istället för campingplatser. Detta kan skapa motsättningar
om det inte skapas designerade uppställningsplatser i hamnarna. De hamnar som har
skapat en strategi för var husbilarna ska stå har kunnat slå mynt på husbilsturismen och
har samtidigt undvikit konflikter om utrymmet.

7.4.3 Utvecklingen av hamnarna för landbaserad turism bör vara i
samklang med omgivningen
Det är viktigt att den utveckling som sker i hamnarna också vägs mot hamnarnas unika
miljöer och kvalitéer. Detta innebär att utvecklingen snarare ska bygga på och framhäva
dessa kvalitéer än att motverka dessa. I exempelvis hamnar vars värde främst ligger i
dess stillhet och naturskönhet bör därför detta bevaras.

7.5

Utbyggnad av fasta båtplatser

7.5.1 Utbyggnad av bryggor för fler fasta båtplatser
Det finns idag en större efterfrågan än tillgång på fasta båtplatser i de tre kommuner
som ingår i Blekinge Arkipelag. Dock finns det planer på utbyggnad av fasta båtplatser på
flertalet ställen runt om i kommunerna. Lökanabben, Sanda, Tallebryggan, Matvik, Stärnö
Vindhamn, Garpahamnen och Ekenäs-Karön har alla mer eller mindre långtgående planer
på att bygga ut antalet platser och på så sätt kan bristen byggas bort. Viktigt för kommunledningen blir därför att stimulera de planer som finns i den mån de är möjliga att
genomföra. Ett aktuellt exempel i detta fall är i Sanda där en konflikt mellan en yrkesfiskare och båtägare om utrymmet i hamnen har lett till att utvecklingen har stannat av.
Här är det kommunens uppgift att sätta ned foten och visa var gränserna går för de båda
intressena.

72

7.5.2 Omorganisering för att utnyttja utrymmet i hamnen på effektivast sätt
Vid flera tillfällen har det framförts synpunkter på hur en omorganisering av de befintliga
platserna hade kunnat frigöra utrymme för fler båtplatser. Detta har framkommit ibland
annat Hallahamnen på Hasslö. Även på Sturkö säger samhällsföreningen att det finns
möjlighet att lägga båtplatser utanför hamnen, åt Tjurköbrons håll. Dessa sätt, förutsatt
att de fungerar, är värda att titta en extra gång på då de skulle medföra extra båtplatser
utan någon större investering i t.ex. flytbryggor.

7.6

Näringslivsutveckling

7.6.1 Använd hamnarna i skärgården som nav för marknadsföring
av näringsverksamheter
Skärgårdshamnarna kan i högre utsträckning ses som portaler för näringsverksamheten i
närområdet. De båtgäster som kommer till hamnarna bör direkt få information om vilka
möjligheter som finns i anknytning till hamnen. I exemplet Hasslö finns ett stort antal
näringsverksamheter som kan marknadsföras i hamnen genom informationsskyltar. I
andra hamnar finns ett liknande mönster och hamnarna skulle kunna fungera som ett bra
sätt för dessa verksamheter att nå ut till nya kunder.

7.6.2 Engagera näringslivet i utvecklingen av hamnarna
Genom det lokala näringslivets inblandning i gästhamnsverksamheten kan gästande båtar
mötas med erbjudanden och information om t.ex. stadens utbud. Ett aktivt samarbete av
detta slag har i andra hamnar, t.ex. Kalmars gästhamn, visat sig vara ett framgångsrecept när det gäller att få gäster att stanna ytterligare några nätter. Liknande insatser kan
således öka antalet gästnätter i Blekinge Skärgård.
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Kapitel 8. Intervjupersoner

Respondent

Titel/funktion

Tidpunkt

Maria Strandqvist

Företagare, Utklippan

2011-07-11

Tommy Olsson

Ordf. Tekniska nämnden, Karlskrona kommun, även Karlskrona Sjötaxi
Enhetschef näringslivsenheten, Karlskrona
kommun
Företagare, Sandhamn Marine

2011-07-11

Ordförande Östra skärgårdens samhällsförening
Ordförande i Aspö Båtklubb

2011-07-12

2011-07-13

Karl-Erik Karlsson

Yrkesfiskare, Aspö samt representant för
Blekinge fiskeområde
Yrkesfiskare Aspö

Hansi Larsen

Aspö Intresseförening

2011-07-13

Lena Israelsson

Turistchef Ronneby kommun

2011-07-20

Magnus Abrahamsson

Näringslivsutvecklare Ronneby kommun

2011-07-20

Karl-Johan Svärd

Gatu-/Hamn-/Parkchef

2011-07-21

Leif Karlsson

Hamnvärd Dragsö Utkik

2011-07-21

Lasse Tärnudd

Tillsynsman Saltö Fiskhamn

2011-07-21

Thomas Karlsson

Författare, Matvik

2011-07-22

Lars-Åke Redéen

Ansvarig utgivare av tidningen Båtliv

2011-07-22

Sven Eriksson

Suppleant i Matviks Bryggförening

2011-08-03

Gered Rundqvist

Ordförande Guövikens båtklubb

2011-08-03

Jan Landin

Guövikens båtklubb

2011-08-03

Bengt Svensson

Svaneviks Brygga

2011-08-03

Christer Nilsson

Karlshamns kommun

2011-08-03

Mats Mattsson

Sekreterare, Stärnö Vindhamn BK

2011-08-04

Leif Magnusson

Hamnvärd, Stärnö Vindhamn BK

2011-08-04

Leif Nilsson

Ordförande Pukaviks BK

2011-08-04

Gunnar Löfdahl

Hamnvärd Pukaviks BK

2011-08-04

Ewald Karlsson

Ordförande Fiskehamnsföreningen Vägga
fiskehamn
Turistchef Karlshamns kommun

2011-08-05

2011-08-08

Christer Hoff

Sekreterare i Blekinge Båtförbund tillika
ledamot i Båtsam.
Enhetschef Gata/Hamn

Torleif Pettersson

Tillsynsman i Hallahamnen

2011-08-09

Jörgen Sandberg

Hasslö Båtvarv

2011-08-09

Carl-Axel Ottosson
Peter Jörgensen
Arne Hjalmarsson
Göran Janrell
Per Månsson

Lena Axelsson
Lars-Erik Blomqvist
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2011-07-11
2011-07-11

2011-07-12

2011-07-13

2011-08-05

2011-08-09

Respondent

Titel/funktion

Tidpunkt

Conny Svensson

Sekreterare i Sturkö Båtsällskap

2011-08-10

Lars Gustafsson

Ordförande i Sturkö Båtsällskap

2011-08-10

Ivan Karlman

Tillsynsman Ekenabben, Sanda

2011-08-10

Bengt Fredriksson

Yrkesfiskare, Ekenabben

2011-08-10

Åke Säbom

Yrkesfiskare, Sandhamn

2011-08-10

Leif Emilsson

2011-08-11

Thage Cornelius

Kassör i Hasslö BK & Blekinge Kust- och
Skärgårdsförening
Hasslö BK

Henrik Ljungqvist

Tillsynsman i Garpahamnen

2011-08-11

Tommy Gustavsson

Turistchef, Region Blekinge

2011-09-29

Patrik Davidsson

Övarvet och Hasslö båtvarv

2011-10-03

Terje Pedersen

Turistchef, Karlskrona

2011-10-13

Glenn Fridh

2011-11-02

Joakim Bengtsson

Yrkesfiskare, Vägga fiskehamn tillika Talesman för Blekinge Yrkesfiskare och styrelsemedlem i Sveriges Fiskares Riksförbund.
Entreprenör, Ekenäs-Karön

René Ditweiler

Hamnkapten Hanö

2011-10-04

Jan Ljungren

Hamnfogde i Simrishamn

2011-10-05

Jan-Anders Månsson

Sturkö Samhällsförening

2011-11-18

2011-08-11

2011-11-03
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Bilaga 1. Förteckning över samtliga 45 hamnar som besökts under projektet

Saltö Fiskhamn
Sandhamn
Garpahamnen
Hallahamnen
Drottningskär
Sanda
Utklippan
Ekenäs
Ungskär
Torhamn
Stenshamn
Tromtö nabb
Tallebryggan
Kristianopel
Dragsö utkik
Ekenabben
Inlängan
Långören
Bredavik
Sunna
Nättraby
Göhamnen
Karlshamn innerhamnen

Arpö
Slättanäs
Ronneby havscamping
Gökalv
Ekenäs-Karön
Ronneby hamn
Saxemara båtvarv
Risanäs
Garanäs
Angelskog
Järnavik
Tjärö
Matvik
Guövik
Tärnö
Fölsö
Östra Bokö
Stärnö
Svanevik
Vägga fiskehamn
Gunnön
Pukavik

77

Kartläggning - utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag
November 2011
Oxford Research finns i:

78

SVERIGE

DANMARK

Oxford Research AB
Box 7578
Norrlandsgatan 11
103 93 Stockholm
Telefon: (+46) 08 240 700
office@oxfordresearch.se

Oxford Research A/S
Falkoner Allé 20, 4. sal
2000 Frederiksberg C
Danmark
Telefon: (+45) 33 69 13 69
office@oxfordresearch.dk

NORGE

BELGIEN

Oxford Research AS
Kjøita 42
4630 Kristiansand
Norge
Telefon: (+47) 40 00 57 93
post@oxford.no

Oxford Research
c/o ENSR
5, Rue Archimède, Box 4
1000 Brussels
Phone +32 2 5100884
secretariat@ensr.eu

