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Utveckla hamnarna på södra Öland



Mål med projektet

Fas 1 – Inventering/nulägesbeskrivning

⚫ Ta fram underlag för att få en ökad aktivitet i hamnarna i Mörbylånga kommun med syfte att nå 
samverkan över hela Öland

⚫ Nå ökad tillgänglighet, turism, entreprenörskap och attraktionskraft, både genom sjöfart, landbesökande 
och boende

⚫ Upprätta underlag till projektets fortsättning och upprätta förslag på långsiktig projektplan 

⚫ Samverka med Natur- och fritidsutvecklare, Turistföreningen samt Näringslivsutvecklare

⚫ Kontinuerlig informationsöverföring till styrgruppen och andra intressenter.



Hur kan vi göra detta?

 Skapa förutsättningar för att följa Mörbylånga kommuns beslut och strategi 

”Strategi för utveckling av södra Öland” samt ”Översiktsplan från 2014”

 Inventera förutsättningar och möjligheterna till utveckling

 Ta fram statistik för de olika hamnarna

 Starta samverkan mellan de olika hamnarna – samla de olika intressenterna till samverkansmöte och 
kanske en förening som ”Öländska hamnar”

 Koordinera underhållsinsatser såsom muddring, renoveringar, kajbyggnationer etc.

 Söka finansiering för projektet samt för kommande investeringsbehov.

 Skapa långsiktighet och uthållighet  

https://www.morbylanga.se/Documents/Styrdokument/N%C3%A4ringsliv%20och%20arbete/Strategi-syd%C3%B6land.pdf
https://www.morbylanga.se/Documents/Detaljplaner/%C3%96P/2a.%20F%C3%B6rslag%20-%20Syd%C3%B6land.pdf?epslanguage=sv


Tidplan

⚫ Fas 1 sept-nov 2019 - inventering, nulägesbeskrivning

⚫ Fas 2 under 2020 – 50 %, genomförande med utgångspunkt i fas 1, framskrivning av 
större EU-projekt

⚫ Fas 3 from 2021 – 3-årigt EU-projekt i samverkan med hamnar runt Kalmarsund och 
andra



Bakgrundsfakta – husbilar och båtar

• Antal husbilar i Sverige - 100 000

• Sverige ligger 2:a i Europa med 97 husbilar per 10 000 invånare

• Antal husbilar i Europa - 1 866 750

• Länk till undersökning gjord av husbilsdestinationsverige.se

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Trender gällande båtar 2019 – länk

• Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka 13 i 
vårt land. Källa: Sweboat - Båtbranschens riksförbund

• 2015 uppskattades det totala antalet båtar till 822 000 fritidsbåtar i Sverige

• Närmare 1,5 miljoner vuxna svenskar (mellan 20–74 år) fördelat över nästan 1 miljon hushåll vistades i 
fritidsbåt under 2015.

https://www.husbilsdestinationsverige.se/Documents/husbilsdestinationsverige/Undersokning HusbilsAgare okt 2015.pdf
https://www.alltforsjon.se/senaste-nytt-artiklar/8-battrender-2019?sc_lang=sv-se
https://foretag.sweboat.se/fakta-om-batlivet.aspx


De hamnarna som ingår i projektet:

Grönhögen Mörbylånga

DegerhamnBläsingeGräsgård

Färjestaden



Vad har skett fram tills nu i projektet?

• Samtliga hamnar har besökts minst en gång för att etablera kontakt med de lokala 
båtklubbarna, markägarna och hamnföreningar. Varje hamn har fått en specifik 
sammanställning upprättad.

• Följande behov har identifierats som gemensamma trots att alla hamnar har sina 
specifika förutsättningar: muddring, reparation av kajer, möjligheter till ställplatser, 
möjlighet för nyetableringar av företag och affärsrörelser 

• I de kommunala hamnarna skulle en fysisk person med ansvar för både det praktiska 
och för planeringen vara att rekommendera. Denna person skulle även kunna vara 
en länk till de privata hamnarna och fungera som en rådgivare och samordnare av 
resurser.

• Ansvariga politiker och Kommundirektören  liksom flera olika kommunala 
funktioner/tjänstemän har informerats löpande.



Grönhögen – fysiska fakta

• Grönhögen har 44 säsongsplatser för båtar samt 35 gästplatser men kan efter en ombyggnad skapa förutsättningar att 
nå ytterligare 13 säsongsplatser samt ett 20-tal gästplatser. Längs Kalkbryggan kan fem y-bomplatser anläggas och i 
gästhamnen kan X antal y-bomplatser anläggas. Sjökortsdjup är 3,9 meter i rännan ner till < 2 meter i småbåtshamnen.

• Gästhamnen sköts av Grönhögens utvecklingsbolag AB som nu planerar att starta upp ställplatser norr om hamnen. 
Detta frilägger ytor som skulle kunna användas som dagparkering. 

• En detaljplan är under upprättande gällande Grönhögen.

• Vågklimatet utanför hamninloppet samt inne i hamnen är mycket ogynnsamt med kraftig strömning och orolig 
sjöhävning inne i hamnen som följd. En kommande underhållsinsats med nybyggnation av en inre pir, muddring och 
avsläntning av en undervattensklack ger förhoppningsvis en positiv effekt på miljön inne i hamnen.

• Hamnen har en stor slip som kan ta båtar upp till 150 ton och en slip som kan ta båtar upp till 15 ton. Den stora slipen 
behöver renoveras och skulle även kunna byggas om för att ta bort lyftarmarna och de fyra kättingtaljorna samt kunde 
förlängas med ytterligare fem meter. Dessutom borde man kunna samla upp tvättvatten i en ränna och leda det till en 
lämplig oljeavskiljare. Slipens dygnskostnad borde kunna ses över och nyttjandegraden öka. Här finns även en stor 
möjlighet att kunna dra upp haverister som SSRS hämtat in i hamnen.

• I fiskehamnen finns ett flertal fiskebåtar men endast ett fåtal nyttjas till fiske. Möjligheterna att se över hur man skulle 
kunna nyttja fiskarnas erfarenheter och resurser för att ”städa” i Östersjön bör tas under beaktning så att det småskaliga 
fisket kan överleva. De övriga båtarna används till viss del som ”sommarstugor” 

• En flytt av den östra lilla småbåtshamnen till ytan öster om Båthuset skulle kunna ge upp till 35 säsongsplatser.

• För att öka möjligheterna för markägaren att kunna vägra liggplats för båtar som inte är önskvärda ur 
sjösäkerhetssynpunkt föreslås att samtliga båtar vid säsongsplats och framför allt de båtar som avser ligga i under 
vintertid skall vara fullt försäkrade inklusive brand och bärgning. Detta gäller samtliga kommunala hamnar. Flera av 
båtarna i Grönhögens hamn ligger i riskzonen för att skapa negativa följder vid en förlisning. I händelse av isvinter 
riskerar flera av båtarna att springa läck då de enligt hamnvärd och andra sakkunniga är i så pass dåligt skick. 



Grönhögen

Hot eller hinder Behov Styrkor Möjligheter

• Vågig miljö inne i hamnen 
samt i hamninloppet

• Begränsat med saker för 
barnfamiljer (lekplats, 
aktiviteter etc.) i själva hamn 
området.

• Flera ”skrotbåtar” som ligger 
och tar plats och som riskerar 
att sjunka med allt vad det kan 
medföra.

• Svårt för fiskare att livnära sig.
• Inga uppställningsplatser för 

vinterförvaring av båtar.
• Hamnen behöver muddras på 

flera ytor samt i inseglingen.
• Sjön går över södra piren vid 

hårt väder.

• Översyn av elinstallationerna 
längs kajerna samt fler 
elstolpar.

• Bättre belysning längs kajer och 
pirar.

• WIFI
• V/A till SSRS lokaler.
• Ev. sänka avbärarna 30-50 cm.
• Förlänga träbryggan 10-15 

meter.
• Göra iordning slipern. Förslag 

finns på ombyggnad för bättre 
funktion.

• Vindskydd längs strandkanten 
och pirarna.

• Fortsätta träbeklädnaden av 
den östra delen av västra piren 
samt muddra samma yta.

• Möjlighet att ta upp båtar på 
de två slipers som finns.

• Fin bebyggelse runt 
hamnområdet ger en tilltalande 
inramning.

• Latrintömning för både båtar 
och husbilar.

• Dieseltank.
• Närheten till golfbana, Eketorps 

borg, Långe Jan/Ottenby och 
Alvaret.

• Lugn och stressfri miljö.
• Brödbod, Glasskafé, 

matvarubutik , toffelförsäljning 
och flera restauranger.

• Kalkbrottet som badplats.
• Cykeluthyrning hos tre olika 

entreprenörer.
• Bra fendrar längs Kalkbryggan
• Fiskebåtar med licenser.
• SSRS har en av sina 73 

sjöräddningsstationer här.

• Samlingslokal till gäster. Med 
TV, radio, Wifi etc.

• Placera ut omklädningsrum vid 
badplatsen norr om hamnen.

• Sälsafari.
• Guidade turer på Alvaret och i 

Kalkbrottet.
• Helikopterplatta samt 

tankstation för Sjöfartsverkets 
räddningshelikoptrar. I 
anslutning till SSRS station.

• Dagparkering för besökare.
• Gasolförsäljning.
• Bodar till försäljning av diverse 

olika produkter eller 
fika/servering.

• Information om Eketorps borg

Etableringsförslag: Marinservice, 



Bilder från Grönhögen



Mörbylånga – fysiska fakta

• Mörbylånga har 77 antal säsongsbåtplatser samt 20 gästbåtsplatser. Gästplatserna är fördelade på 15 
bojar och 4-5 kajplatser. 

• I den inre delen av hamnen (södra delen)har ett mycket tilltalande trädäck med tillhörande flytbrygga 
anlagts. 

• Djupgåendet skall vara 4,2 meter i både ränna och hamn men är idag ca 2,2-2,5 meter i 
hamninloppet. Inne i hamnen är djupgåendet ovisst. MMT har gjort en djupkartläggning år ??

• Det finns även en privat småbåtshamn norr om Kalvhagen. Här finns även en sjösättningsramp.

• Ett planprogram är under framtagande.

• Många tankar och idéer kommer fram gällande planerade byggnationer i  eller i anslutning till 
hamnen. Detta projekt tar inte ställning i frågan utan samlar ihop samtliga åsikter och presenterar 
dem. Det finns en stor önskan av att försköna hamnområdet samtidigt som man vill bevara 
hamnområdet som en funktionell hamn för både gästbåtar som för kommersiell trafik. Den 3/10 hölls 
ett informationsmöte i Mörbylånga gällande dessa frågeställningar. Deltagare från projektgruppen 
fanns med som åhörare.



Mörbylånga

Hot eller hinder Behov Styrkor Möjligheter

• Begränsat djupgående
• Västra kajen och piren är i 

behov av underhållsåtgärder.
• Bägge pirhuvuden behöver 

underhållsåtgärder.
• Osäkerhet gällande 

planerade byggnationer 
kommer att påverka 
hamnens förutsättningar.
Även Mörbylångas 
förutsättningar som 
beredskapshamn kan blir 
begränsade.

• Hamnen och rännan 
slammar regelbundet igen.

• På lång sikt kan en höjning 
av medelvattennivån ge 
negativa effekter.

• Avveckling av 
näringsverksamheter.

• Översyn av elinstallationerna 
längs kajerna samt elstolpar 
som saknar flera lock.

• Livbojar bör sitta i avsedda 
hållare och inte hänga i bojen.

• Träbeklädnad av den östra 
kajen likt Grönhögen.

• Tydligare uppmärkning av 
gästhamnsplatserna.

• Förbättra fasaden på gamla 
Lantmännens lokal.

• Muddring.
• Målning av pirhuvuden.
• Översyn av Ens-ljuslinjen?
• Ta bort tång runt ”Vindöga”
• Upplysning om dykförbud från 

brygga vid ”Vindöga”

• Latrintömning för båtar. 
• Närheten till Alvaret, radbyar 

och Kalmar.
• Lugn och stressfri miljö.
• Mörbylånga köping är mycket 

attraktivt.
• Väl utbyggd kollektivtrafik.
• Badplats både utanför 

hamnen samt i Norra viken.
• Cykeluthyrning.
• Grillplats och sittbänkar.
• Vindöga – gästhamnsservice 

samt konferenslokal är mycket 
uppskattat.

• Närhet till handel och 
restauranger.

• Tennisbanor.
• Konsthall.
• Bemannad bensinmack inom 

gångavstånd.
• Personlig gästhamnsvärd.
• Vinterförvaring av båtar i tre 

olika lokaler.
• Sjösättningskran 2 ton.
• ”Oasen” söder om Segelladan 

är mycket trevlig och välskött.
• Ställplatser finns vid 

campingen.

• Dagparkering för besökare.
• Vid evenemang i Mörbylånga kan 

en färja trafikera Mörbylånga-
Kalmar

• Beredskapshamn.
• En bra detaljplan ger stora 

möjligheter.
• Marina med båtservice.
• Stora ytor till vinterförvaring och 

service finns på 
sockerbruksområdet. Hamnen 
lämpar sig dessutom väl för att 
kunna hantera sjösättning och 
upptagning.

• Bygga nytt hotell vid gamla Vågen.
• Använda befintliga 

industribyggnader för ny 
verksamhet.

• Båttvätt.
• Samla upp tvättvatten och 

transportera det till anläggningen i 
Färjestaden för omhändertagande.

• Sittbänkar runt omkring ”Vindöga”

Etableringsförslag: Marinservice, båttvätt



Bilder från Mörbylånga



Färjestaden

• Färjestaden har med sin närhet till Kalmar stora möjligheter för besökande. 

• En detaljplan är under upprättande gällande Färjestaden.

• Här finns 223 antal säsongsbåtplatser och 27gästbåtplatser. Ett nytt bokningssystem togs i bruk under 
2019 med gott resultat. För säsongsplatserna finns ett väl fungerande register som behöver uppdateras 
vad gäller de befintliga båtägarnas uppgifter på respektive båt. 

• Sjökortsdjup är 4,8 meter i rännan ner till 1 meter i norra delen av hamnen.

• Flera restauranger och försäljningsställen finns i hamnområdet.

• Hamnen agerar beredskapshamn för fordonstrafik i händelse av att Ölandsbron blir ofarbar.

• Cykelfärjan ”Dessi” trafikerar under sommarmånaderna.

• Söder om hamnområdet finns en stor och bra parkering samt camping med äventyrsgolf.

• Gästhamnsdelen kan utökas med ytan direkt innanför södra piren.

• Säsongsplatserna är i behov av en översyn gällande att rätt båt skall ligga på rätt plats för att nyttja 
kapaciteten optimalt. Det finns även ett flertal bryggor som är i behov av underhållsåtgärder. 
Underhållsarbeten gällande utbyte och reparation av bryggor i norra hamnen planeras till 2021-2022 

• En översyn av befintliga bryggor kan ge möjligheten att anlägga ytterligare en bryggsektion. 

• I direkt anslutning till hamnen finns en badplats med handikappramp. Badplatsen kan utökas för att 
ytterligare öka attraktionskraften.

HAMNSYSTEM PRESENTATION 20190903.pdf


Färjestaden – forts.

• Det förekommer att badgäster hoppar från pirhuvudena och detta uppfattas som ett problem av 
både markägaren och av båttrafiken. För att minimera risken för olyckor samt för att förhindra att 
Mörbylånga kommun kan bli skadeståndsskyldiga bör skyltningen ses över. Om man dessutom gör 
om pirhuvudena så att man monterar räcken runt kanten och eventuellt även några sittmöjligheter 
samtidigt som man erbjuder något mer intressant alternativ i form av ett hopptorn eller liknande på 
badplatsen kan detta ge positiv effekt. Att stänga av pirarna med stängsel ger ett industriellt intryck.

• För att säkerställa att varje båtägare har ett försäkringsskydd rekommenderas att avtalet uppdateras 
så att varje båtägare måste uppge försäkringsnummer. 

• Då det är en hel del platser som är tomma samtidigt som det är kö på att få en båtplats finns ett 
förslag på att låta en båtplats som inte används under en period kunna hyra ut den till gästplats och 
då få en rabatt på kommande års hyra.  Samtidigt bör man kontinuerligt se över användandet att 
båtplatserna och kontakta de tomma platsernas hyrestagare för att se om de verkligen har behov av 
platsen. Hyrorna kan dessutom justeras uppåt något. Det bokningssystemet som används för 
gästplatserna har möjlighet att även innefatta säsongsplatserna vilket verkar vara en bra lösning som 
dock kräver en hel del insatser för att registrera alla uppgifter.



Färjestaden

Hot eller hinder Behov Styrkor Möjligheter

• Dåliga träbryggor i norra 

delen av hamnen

• Otillräckliga elinstallationer 

vid säsongsplatserna

• Otillräckliga 

färskvattenledningar för 

säsongsplatserna

• Genomströmningen 

igenslammad vid rampen

• Undermålig belysning i större 

delen av hamnen

• Bostäder nära kajkant skapar 

en konflikt vid 

sjösättning/upptagning av 

båtar.

• Fler eluttag för 

säsongsplatserna

• Se över placeringen av 

bryggor och båtar

• Tydligare uppmärkning av 

gästhamnen

• Bättre placering av 

latrintömningen – svårt att 

komma till med båt

• Norra delen har 

muddringsbehov

(säsongsplatserna)

• Längre och stadigare brygga 

vid bastun/segelskolan

• Båtarna blir större och större 

vilket medför behov av ökade 

ytor för vinterförvaring.

• FSS bör vara delaktiga i 

eventuella av Storgatan då 

merparten av transporterna av 

båtar till och från 

vinterförvaringen körs längs 

den gatan. En förändring kan 

skapa problem med 

transporterna.

• Bra servicebyggnad

• Nära till restauranger och 

handel

• Nära till Kalmar

• FSS driver en bastu

• FSS klubbhus

• Segelskola

• Vinterförvaring av 50 båtar

• Tvättmöjligheter vid 

vinterförvaringen

• Nära till badplats

• Mastkran

• En stor hamnplan för olika 

event

• Trevligt promenadstråk

• Största antalet säsongsplatser

• Belysning och sittplatser vid 

konstverket

• Lyfta fram minnesstenen på 

lämpligt sätt

• Öka användandet av hamnplanen

• Flyttbara försäljningsbodar

• Flyttbar scen

• Ställplatser på lämplig plats

• Fler sittplatser längs norra piren och 

ute på pirhuvudena

• Handikappanpassade vägar längs 

norra piren

• Se över Dessi’s angöringsplats

• Informationspunkt

• En kombinerad Gästhamns- och 

bastuvärd?

• En rabatt kan utgå om man som 

medlem i en båtklubb i kommunen 

väljer att övernatta i annan hamn? 

Detta blir en morot för att segla mer 

i närområdet.

Etableringsförslag:



Bilder från Färjestaden



Degerhamn – fysiska fakta

• Degerhamn är Ölands enda industrihamn och den hamn som kan ta in störst fartyg.  LOA 90 meter 
och 6,5 meter djupgående. Rännan till gästhamnen är 2,5 meter djup och 6 meter bred.

• Det är den enda hamnen som är ISPS-klassad (Internationalt sjöfartsskydd)

• Hamnen och ytorna runt om hamnen ägs av Cementa AB och består av en industrihamnsdel och en 
småbåtshamn med gästhamn. Det finns ett 15-tal säsongsplatser och möjlighet att utöka till minst 
det dubbla.

• Gästhamnen har fem platser på flytbrygga samt ytterligare fyra platser längs kajerna. Gästhamnen 
och ytorna runt gästhamnen sköts av Degerhamns Båt- och sportfiskeklubb som har nyttjanderätt. 

• Inne i gästhamnen finns ett antal sjöbodar som arrenderas av Cementa AB. 

• Fram till och med 2015 fanns det en uppmärksammad organiserad ställplats  som bland annat blev 
utsedd till årets ställplats av tidningen Husvagn och camping år 2014. Efter 2015 försvann 
möjligheten att ha ställplatsen då strandskyddslagen trädde in efter en tolkning av Länsstyrelsen i 
Kalmar.

• Delar av hamnanläggningen inklusive pirar och pirhuvuden har ett underhållsbehov och Cementa har 
för avsikt att genomföra en del åtgärder inom kort.  



Degerhamn - gästhamnen
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Hot eller hinder Behov Styrkor Möjligheter

• Begränsat med saker för 
barnfamiljer (lekplats, 
aktiviteter etc.) i själva hamn 
området.

• Svårt för fiskare att livnära sig.
• Begränsade ideella resurser 

och engagemang
• Båtklubben har haft en tuff 

ekonomisk situation som nu 
vänts till något positivt.

• Stort inkomstbortfall i och med 
att ställplatsen försvann.

• Avtalet med markägaren 
Cementa AB samt 
ägarförhållandet gällande 
båtladan som ägs av en 
privatperson.

• Strandskyddet!
• Vid insegling till gästhamnen 

ger cementfabriken ett visst 
negativt intryck.

• Bättre belysning längs kajer och 
pirar.

• WIFI
• Vindskydd längs strandkanten 

och pirarna.
• Muddring av gästhamnen.
• Reparation av inre bryggan.
• Nyanläggning av yttre bryggan.
• Kajen söder om båtlatrinen 

behöver åtgärdas.
• Båtladan behöver 

underhållsåtgärder.

• Bra läge med fantastisk utsikt!
• Latrintömning och färskvatten 

för både båtar och husbilar.
• Närheten till Bergstigen, 

butiker i Södra Möckleby, 
Hembygdsmuseum, Alvaret, 
Brukshotellet

• Lugn och stressfri miljö.
• Kalkbrottet som badplats.
• Lugn och stilla sjö inne i 

gästhamnen även vid hårt 
väder.

• Servicehus med toaletter, 
duschar, kök och samlingslokal.

• Begränsat med närboende.
• Uppställningsplatser för båtar 

inklusive vinterförvaring.

• Guidade turer på Alvaret och i 
Kalkbrottet.

• Dagparkering för besökare.
• Gasolförsäljning.
• Bodar till försäljning av diverse 

olika produkter eller 
fika/servering.

• Ställplats.
• Återaktivera den yttre bryggan.
• Förvaring och uthyrning av 

båtar.
• Anläggande av båttvätt.
• Färjelinje mellan Degerhamn 

och Bergkvara.
• Nödhamn för större båtar.
• Beredskapshamn i händelse av 

att Ölandsbron skulle vara 
ofarbar.

• Aktivera Brukshotellet.
• Ta emot kryssningsfartyg på 

redden och transportera in 
gäster med tenderbåtar.

• Bättre marknadsföring av byn 
och regionen.

• Wifi.
• Kaj 1 ligger utanför 

fabriksområdet och kan 
renoveras för andra behov.

Etableringsförslag: Marinservice, vinterförvaring, 
båt/husbilstvätt, ställplats, rederi, 

Vindkraftcentrum för Östersjön



Bilder från Degerhamn



Gräsgård – fysiska fakta

• Gräsgård är en liten hamn som ägs av en hamnförening. 

• En av två hamnar i Mörbylånga kommun som ligger på östra sidan av Öland.

• Har stor potential att växa som besöksmål.

• Här finns ett antal sjöbodar som ägs av olika privatpersoner.

• Två licensierade fiskare verkar i hamnen. 

• Under slutet av september 2019 seglade en segelbåt in i hamnen under högvatten och fastnade inne i 
hamnen när vattnet sjönk. Segelbåten fick dras ut med hjälp av en fiskebåt. Detta visar tydligt på 
behovet av att muddra i hamnen. 

• Sjökortsdjup är 2 meter med uppskattas idag vara 1,2 meter

• Nattparkering finns för upp till 25 husbilar.

• Kommunalt vatten finns men inte avlopp. (?)

• Vägen till hamnen är relativt smal och sköts av Trafikverket – enligt uppgift på ett godkänt sätt.



Gräsgård

Hot eller hinder Behov Styrkor Möjligheter

• Begränsat med saker för 
barnfamiljer (lekplats, 
aktiviteter etc.) i själva 
hamn området.

• Svårt för fiskare att livnära 
sig.

• Begränsade ideella 
resurser och engagemang

• Strandskyddet!
• Behöver muddras – idag 

är det ca 1,2 meter 
djupgående och det skall 
vara 2 meter.

• Slammar igen.
• Ingen väl fungerande 

kollektivtrafik.
• Inget kommunalt avlopp.
• Ingen fisk att kunna landa.

• WIFI
• Vindskydd längs 

strandkanten och pirarna.
• Muddring av gästhamnen.
• Bankomat på södra Öland.
• Renovering av södra piren.
• Ett rör med diameter ca 2 

meter i norra piren samt 
ett i södra piren för att nå 
större genomströmning av 
vatten i hamnen och 
minska igenslamningen.

• Muddring i hamnen samt i 
rännan.

• Parkeringsytor.
• Säsongspersonal. 

• Bra läge med fantastisk 
utsikt!

• Närheten till Alvaret, 
Gammalsbygården

• Lugn och stressfri miljö.
• Begränsat med närboende.
• Fish n´ chips restaurang.
• Fiskebåtar. Två licensierade 

fiskare.
• Publikt utedass.
• Slip för båtar upp till 12 

meter och 30 ton.
• Utsiktsplats där man kan 

titta på fåglar och sälar.
• Nattparkering för 25 

husbilar.
• Istillverkning för landad 

fisk.

• Guidade turer på Alvaret 
och i Kalkbrottet.

• Dagparkering för besökare.
• Försäljningsmöjligheter för 

mindre bodar eller 
försäljningsvagnar.

• Informationspunkt.
• Nödhamn för haverister på 

östra sidan av Öland.
• Fler platser eller vindskydd 

att titta på fåglar bakom.
• Uppföra en utställning av 

Öländska vrak – kanske 
kunna bli ett dykcentrum? 
Dyksafari?

Etableringsförslag: Dykcentrum



Bilder från Gräsgård



Bläsinge – fysiska fakta

• Bläsinge hamn är belägen längst norrut i kommundelen och ägs av Bläsinge hamnförening.

• I hamnen huserar även Östersjöfiskarnas ekonomiska förening, Bläsinge hamn Fiskhandel AB samt en 
småbåtsklubb med ca 30 båtplatser.

• I hamnen finns 12 fiskebåtsplatser. I dagsläget är det tre båtlag som fiskar aktivt.

• Djupgåendet skall vara 2,5 meter men möjligheten finns att muddra till 3,5 meter för att större 
fiskebåtar skall kunna anlöpa. I dagsläget är djupgåendet 2,1 m i hamnen och 2,3 m i rännan.

• I anslutning till hamnen finns ca 20 parkeringsplatser.

• Längst ute på udden, som består av en gammal utfyllnad som iordningställts, finns en nattparkering 
för husbilar.

• Här finns ett kommunalt utedass.

• Här finns stora möjligheter till utveckling om hamnen och intilliggande fastigheter skulle få tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp. Bland annat skulle den filémaskin som just nu står obrukbar kunna 
driftsättas, lokal fiskförädling komma till stånd samt ett rökeri kunna iordningställas vilket skulle 
kunna ge 5 årsanställda samt 12 säsongsanställda. Idag skickas fisken till Västervik för att bli processat 
och sedan vidare till Danmark för att bli fiskmjöl!

• 21 fastighetsägare har identifierats som vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. 
Anslutningsavgifterna skulle kunna finansiera en stor del av anläggningskostnaderna.

• Vägen till hamnen sköts av kommunen men är egentligen en statlig väg. (?) 



Bläsinge

Hot eller hinder Behov Styrkor Möjligheter

• Strandskyddet!

• Inget kommunalt 

avlopp.

• Skötseln av det 

kommunala utedasset är 

undermålig.

• Gällande fiskeriregler 

som gör att man inte får 

fiska den fisk som finns 

tillgänglig.

• En historia av kontakter 

med Länsstyrelsens 

handläggare som har 

förbättringspotential.

• Regeltolkningar hos 

myndighetspersoner 

som inte gynnar 

utvecklingen.

• Säl och skarv som 

förstör fisket.

• Renovering av befintliga 

kajer.

• Vägen till hamnen har 

visst underhållsbehov.

• Kommunalt vatten och 

avlopp. 

• Lugn och stressfri miljö.

• Fantastisk utsikt.

• Restaurang.

• Fiskehamn.

• Stort lokalt engagemang.

• Närheten till Ölandsbron 

gynnar transporter av 

landad fisk.

• Filémaskin.

• Istillverkning samt 

kylrum.

• Mycket pittoresk liten 

tilltalande fiskehamn.

• Nattparkeringen ligger på 

en undanskymd yta som 

inte stör det visuella 

intrycket.

• Det finns ett litet 

museum.

• Informationspunkt.

• Nödhamn för haverister 

på östra sidan av Öland.

• E.ON skall gräva ner 

elledning – kanske kunna 

kombineras med v/a 

ledningar?

• Information om vad som 

finns i närområdet/uppe i 

byn.

• Skyltning uppe i byn så 

att cykelturister och 

vandrare leds ner till 

hamnen.

• Gårdsbutik.

• Sälja mer av den lokalt 

fångade fisken – gynnar 

det småskaliga fisket.

• Utökad fiskeindustri.

• Lokal förädling av landad 

fisk. 

• Sälskjutningssafari.

Etableringsförslag: Fiskförädling, rökeri, lokal 

fiskförsäljning



Bilder från Bläsinge



Statistik på gästnätter från kommunala och privata gästhamnar.

Gästnätter Färjestaden Mörbylånga Grönhögen Degerhamn Gräsgård Bläsinge

Säsong Båtar Husbil Båtar Husbil Båtar Husbil Båtar Husbil Båtar Husbil Båtar Husbil

2019

2018 507 0 404 0 573 3498 73 0 650 15 900

2017 508 0 341 0 584 2021 59 0 650 15 900

2016 587 0 340 0 469 3278 22 540 650 15 900

2015 498 0 342 0 456 2249 26 5137 650 15 900

2014 668 0 436 0 673 1913 69 3688 650 15 900

Snitt/år:
Totalt: 

554
2768

373
1863

551
2755

2592
12959

50
249

1873
9365

650
3250

15
75

900
4500

Kommentar: Ställplatser finns 
vid campingen. 

Ställplatsen 
försvann efter 
2015

Uppskattat antal Uppskattat antal, 
ingen statistik har 
förts tidigare.



Vad som framkommit

• Samtliga hamnar ställer sig positiva till projektet och har stora förhoppningar om att det skall bli en 
fortsättning som mynnar ut i förbättrade förhållanden samt ökad aktivitet i respektive hamn. Dock är en del 
hamnföreträdare något skeptiska eftersom de historiskt sett varit med om att ha fått upp förhoppningar 
som sedan runnit ut i sanden. Även privatpersoner och näringsidkare har hört av sig till projektgruppen 
med inspel och idéer. 

• En del av de identifierade behoven är kostsamma och kräver långsiktig planering men kommer ge ökade 
möjligheter att nå projektets mål med ökad attraktionskraft och tillgänglighet – detta kommer i sin tur att 
kunna medverka till att fler turister och företag etableras och detta ger upphov till ökade skatteintäkter och 
ett ännu starkare varumärke! 

• Hamnar har en naturlig dragningskraft som samlar båtgäster, husbilsåkande, motorcyklister, cyklister, 
vandrare, boende med flera vilka alla bidrar till en levande bygd och som dessutom spenderar pengar på de 
olika lokala näringsidkarna. 



Nyckelfaktorer 
⚫ Förbättra och samordna marknadsföringen på Öland. 

⚫ Möjligheter till ställplatser 

⚫ Samordning i form av en person för att hämta hem EU-medel saknas.

⚫ Region Kalmar har som uppdrag att ta fram en husbilsstrategi.

⚫ Några hamnar har möjlighet att agera beredskapshamn vilket bör ses som oerhört viktigt att vidareutveckla i 
händelse av att t.ex. Ölandsbron blir ofarbar eller vid sjöräddningsinsatser i södra Östersjön.

⚫ Dragningskrafter för att locka motorcyklister, cyklister, vandrare och andra landkommande besökare till 
hamnarna.

⚫ Entreprenörskap i hamnarna och dess närhet såsom olika rörelse, kaféer, restauranger, boenden, 
matvarubutiker, cykeluthyrning mm.

⚫ Samverkan med Borgholms kommun och hamnarna längs Kalmarsund

⚫ För de kommunala hamnarna skulle en fysisk person med ansvar för hamnens fysiska förhållande samt 
säsongsplatskontrollen rekommenderas.

⚫ I gästhamnarna är den en fördel att ha en fysisk gästhamnsvärd som blir ansiktet utåt på plats. 

⚫ Endast Degerhamn har en hänvisning vid vägen att det finns en hamn. Alla hamnar borde ha en likvärdig 
hänvisning från de närmaste större vägarna.

⚫ Beräkna avgiften för en båt efter bredd istället för längd. Även för att placera rätt båt på lämplig plats.



Förslag på fortsättning av projektet

• Samverkansmöten med Kalmar turistbyrå 

• Möte med Länsstyrelsen gällande utvecklingsmöjligheter kontra strandskyddslag

• Information till Region Kalmar (för deltagande i styrgrupp)

• Studiebesök i lämpliga hamnar runt Kalmarsund. Förslagsvis Ekenäs, Byxelkrok, Kristianopel och Torhamn

• Studiebesök i Visby hamn som nyligen gjort stora underhållsåtgärder.

• Samverkansmöte och workshop  med de olika företrädarna för respektive hamn hålls på hotell Skansen i 
Färjestaden den 5/11. Johan Göransson sammankallar tillsammans med Johan Persson. Här presenteras 
rapporten för hamninnehavarna. 

• Söka finansieringsmedel från Länsstyrelsen gällande både nuvarande och kommande projektperiod.

• Samverkan med nationella husbils- och båtorganisationer för att ta del av deras möjligheter och 
rekommendationer.

• Samverkan med DUNC-projektet för inspiration och nya samarbeten 

• Se över möjligheter till samarbete med hamnar runt Östersjön



Förslag på fortsättning av projektet

• Upprätta avtal med entreprenör för genomförande av djupkartläggning som grund för framtida 
muddringsplaner.

• Se över avtalen med Sjöfartsverket gällande SSA mm.

• Marknadsföra gästhamnarna på båtmässor som t.ex. Allt för sjön och Båtmässan och på sikt även 
utomlands. Tyskland, Danmark, Norge? Allt för sjön och Båtmässan

• Samverkan med övriga inblandade funktioner och verksamheter såsom att vara en naturlig kompetens 
och kontaktväg vid t.ex. framtagande av planprogram och detaljplaner.

• Projektgruppen skall sammanställa de viktigaste utvecklingsmöjligheterna för respektive hamn samt ge 
förslag på hur dessa skall kunna finansieras. Även finansieringen av fas 2 skall säkerställas.

https://www.alltforsjon.se/?sc_lang=sv-se
https://batmassan.se/


Idébank!
 Återuppliva Öland runt! 

 Ett race för eldrivna båtar mellan olika hamnar – ett Ölands ”Göta kanal”

 Organisera transport av båtar till Öland för att ägaren inte skall behöva lägga tid på att transportera 
hit båten utan kan bara komma till dukat bord.

 Undersöka förutsättningar för en färjeförbindelse mellan SydÖland och Sverige

 Möjligheter till båttvätt och vinterförvaring - http://sublift.se/media/

 Digitala erbjudanden, betalningsmöjligheter, guidningar etc.

 En privatperson föreslår att Kalmar hamn flyttar sin godstrafik till Mörbylånga hamn. Samma person 
föreslog en ny bro mellan Mörbylånga och Kolboda där järnväg skulle kunna dras fram till ett nytt 
brofäste.

 Undersöka möjligheten att skeppa gods, produkter eller varor mellan Degerhamn och Kalmar eller 
annan lämplig hamn. Kanske något i Blekinge?

http://sublift.se/media/


Slutsats

• Det arbete som nu påbörjats är starten på en utveckling – framgången hänger på både kommunala 
och ideella initiativ. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket! 

• Projektgruppen anser att projektet bör drivas vidare för att nå långsiktighet och vara en 
sammanbindande länk mellan olika intressenter. 

• Denna inventering har identifierat att det under lång tid varit brister i underhåll, samverkan och 
utveckling i samtliga hamnar i Mörbylånga kommun. Den negativa utveckling som följt på grund av 
detta kan vändas omgående om samordning av behov och resurser genomförs. Det skulle ge en ökad 
attraktionskraft och ytterligare stärka varumärket för både Mörbylånga kommun samt för Öland. 

• Styrgruppen består idag av representanter från Ölands turism, Länsstyrelsen Kalmar län och 
Mörbylånga kommun, men bör i nästa fas i projektet kompletteras med representant från Region 
Kalmar och ev. andra. 


