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Läge och avgränsning
Utredningsområdet ligger nordöst om Växjö
Stad mellan sjöarna Helgasjön och Toftasjön.
Centralt i området ligger Skirsjön. Rottnevä-
gen och riksväg 23 skär genom området. De
södra delarna ligger 1–2 km från Sandsbro,
7–8 km från Växjö centrum och 4–5 km från
Norremarks handelscentrum.

Bakgrund
Utredningsområdet är till större delen utpe-
kat som utbyggnadsområde i den fördjupade
översiktsplanen för Växjö stad och är föresla-
get som stadsbebyggelse med en blandning
av bostäder, handel, service och andra icke
störande verksamheter. Arbete pågår med att

ta fram en övergripande struktur och ambition
för området och som underlag behöver en
landskapsanalys göras för att beskriva, vär-
dera och sammanväga landskapets befi ntliga
värden inom området samt integrera dem i pla-
neringen.

Övergripande beskrivning av naturmiljö
och topografi
Området utgörs idag till stor del av skogsmark
med såväl blandskog som löv- och barrskog.
Inslag av öppna odlings- och betesmarker
fi nns väster om Skirsjön och längs Toftasjön.
I nordöst möter området ett öppet kulturland-
skap kring byn Tofta. Genom området löper
ett nerlagt smalspår som fortsätter norrut till
Gårdsby och vidare förbi Rottne. Banvallen
används idag för promenader och cykling.
Fornlämningar fi nns inom delar av området.
Högre naturvärden bedöms framförallt fi nnas
i anslutning till Skirsjön, Toftasjön och Helgas-
jön samt de öppna odlingsmarkerna.

Geologi, topografi  och sjöar
Landskapet är relativt fl ackt, området väs-
ter om Skirsjön ligger dock på en högre nivå
än resterande landskap och utmärker sig vid
mötet med sjön samt mot mot Helgasjön. I öv-
rigt är mötet med sjön mindre påtagligt förut-
om den markanta strandvall som sträcker sig
längs stora delar av sjöns östra sida. Huruvida
detta är en naturlig vallformation eller om den
är antropogent påverkad är svårt att avgöra.
Skirsjön har en yta på cirka 34 hektar och ingår
i delavrinningsområdet Utloppet av Helgasjön.

Avrinningsområdets utfl öde mynnar ut i havet.
Skirsjön är en rinnsträcka, en del av det hydro-
logiska nätverket.

Helgasjön ingår i Mörrumsåns vattensystem
och avrinningsområde. Avrinningen sker ge-
nom Mörrumsåns huvudfåra. Sjön är utpekad
som ett särskilt värdefullt vatten för sina kul-
tur- och fornlämningar i anknytning till vattnet.
Sjön är även utpekad som värdefull för sitt fri-
tidsfi ske. Helgasjön Sjön har ett maxdjup på
21 meter och ett medeldjup på 7 meter. Längs
Helgasjön fi nns vackra stränder tack vare den
rullstensås som sträcker sig genom sjön.

Utredningsområdets avgränsning

Vallformation öster om Skirsjön
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ter, som bildats efter inlandsisens avsmältning,
såsom kärrtorv, mossetorv, och gyttja. Dessa
jordarter har en låg genomsläpplighet. Även
mindre inslag av tunt eller osammanhängande
ytlager av morän över ett grundlager av urberg
återfi nns spritt över utredningsområdet.

Landskapskaraktärer
Området utgörs av olika typer av landskap
men domineras av omväxlande skogspartier
men även inslag av äldre kulturlandskap i form
av odlings- och betesmarker. En stor del be-
står av slutna rum i form av sammanhängan-
de och tät blandskog samt löv- och barrskog.
Norra delen av området präglas av denna
nyss nämnda karaktär med partier av tät, slu-
ten skog som skapar ett tydligt landskapsrum
mot smalspåret som löper öster om Skirsjön i
nord-sydlig riktning. Nordöstra delen av områ-
det, precis mot områdets utkant, utgörs av ett
äldre lövskogsparti där bok dominerar, här har
träden fått växa en längre tid vilket skapar sto-
ra, ståtliga väggar mot smalspåret i både mot
öst och väst. Strax söder om detta parti fi nns
äldre gran som även denna skapar en tydlig
rumsbildning mot smalspåret men som inte ut-
märker sig lika mycket i kontrast till området
strax norr om med lövskog.

Söder om den äldre granskogen fi nns ett stör-
re, glesare område av yngre till medelgammal
gran som sträcker sig ner mot Skirsjön. Vege-
tationen är relativt tät ner mot sjön men glesnar
av något men skapar ändå en kontrast mellan
vatten och land. Längs en stor del av Skirsjöns

östra del sträcker sig en markant strandvall.
Huruvida detta är en naturlig vallformation eller
om den är antropogent påverkad är svårt att
avgöra. Mötet med sjön blir vagt då stora delar
av sjön omges av vass vilket gör det svårt att
röra sig hela vägen ner till vattenbrynet.

Det är få platser inom området där man får
kontakt med vattnet då största delen av sjön
omges av tät vegetation. Längs sjöns norra
och västra kant fi nns tre äldre gårdar som har

Jordartskarta, SGU

Helgasjön har måttlig ekologisk status och har
stora problem med övergödning på grund av
växtplankton. God kemiska status uppnås ej.

Toftasjön är belägen öster om utredningsområ-
det. Sjön ingår i delavrinningsområdet utloppet
av Toftasjön, och ingår i Mörrumsåns huvudav-
rinningsområde. Sjöns ekologiska status anses
god men god kemiska status uppnås ej.
Den dominerande jordarten inom området är
sandig morän vilket är en glacial jordart som
bildades genom påverkan av inlandsisen och
dess smältvatten. Sandig morän har en medel-
hög till hög genomsläpplighet. Förutom sandig
morän fi nns mindre inslag av postglaciala jordar-

Rumsbildande vegetation
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kontakt med vattnet. Gårdarna ligger på en
höjd och har en tydlig rumslighet av mer intima
och småskaliga landskapsrum som avgränsas
av sammanhängande, tät skog. Gårdarna har
öppna rum mot sjön vilket skapar en kontakt
med andra sidan av sjön vilket ger en karaktär
av småskalighet och intimitet. Fina kvalitéer
skapas genom tillgängligheten till vatten och
gårdens placering, som understryker utblickar
och upplevelsen av landskapet.

Inslag av öppna odlings- och betesmarker fi nns
väster om Skirsjön och längs Toftasjön som är
kulturhistoriska värdefulla landskap med lång
kontinuitet. I nordöst möter området ett öp-
pet kulturlandskap kring byn Tofta. Områdena
har småskaliga landskapsrum med natur- och
upplevelsevärden som numera är ovanligt på
grund av ett mer rationaliserat jordbruk. De
öppna åkrarna skapar tydliga kontraster mot
skogarna i området där brynkanter avgränsar
landskapsrummen.

Större delen av området är otillgänglig till följd
av topografi , snårskog och ett begränsat utbud
stigar och vägar. Landskapet upplevs därför
främst från de större vägarna inom området;
väg 23 i östra delen, Rottnevägen i områdets
västra del samt smalspåret som löper genom
stora delar av mittersta delen av området i
nordsydlig riktning med undantag runt Skirsjön
där spåret viker av mot öst. Resan längs smal-
spåret kännetecknas av slutna partier med få
utblickar över Skirsjön. Vägformen är smal och
småskalig.
Både väg 23 och väg 897 utgör fysiska barri-

ärer på grund av höga hastigheter på vägarna
samt den stora vägbredden som också bidrar
till barriäreffekten.

Landskapet längs med väg 23 kännetecknas
av en variation mellan öppna och slutna parti-
er, och en variation av utblickar över små och
stora landskapsrum. Från vägen fi nns ett fåtal
fi na vyer mot enskilda byggnader, karaktäris-
tiskt är annars att bebyggelsen inte syns utåt i
landskapet och att det är ont om landmärken.

Vissa delar längs smalspåret känns monotona
på grund av vissa rakare partier där skogen
omsluter spåret, vissa känns däremot mer dra-
matiska med spännande kurvor och krön och
vissa utblickar mot sjön. Från banvallen fi nns
ett fåtal fi na vyer och siktlinjer över sjön men
domineras av en, till största del, tät omslutande
vegetation som inte bjuder på några utblickar.

Landskapet längs med väg 897 känneteck-
nas av, mestadels, slutna partier mot öst med
undantag för det två äldre gårdar som omges
av ett öppet landskapsrum och bryter därmed
av karaktären i övrigt längs med vägens öst-
ra sida. Detta parti ligger även på en höjdrygg
vilket ökar upplevelsen från vägen. De slutna
partierna består av tät respektive gles skog.
Vegetationen på höjdryggen domineras av
äldre ädellövträd. Landskapet väster om väg
897 är desto öppnare och bjuder på utblickar
mot Helgasjön och den bebyggelse som fi nns
längs med kanten mot sjön.

Området har utåt Skirsjön sett mer eller min-
Skirsjön skymtas från smalspåret

Vy från smalspåret
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dre två skilda karaktärer, på östra respektive
västra/nordvästra sidan. Östra sidan domine-
ras av en tät vegetation som glesnar ner mot
sjön och i vikarna fi nns stora sammanhäng-
ande områden med vass som otillgänglig gör
strandkanten och skapar ett vagt möte. Detta
omöjliggör till största del utblickar mot sjön. To-
pografi n är relativt fl ack. Ett område i mittersta
delen består av glesare vegetation, här kan
man på vissa ställen genom träden skymta
sjön från smalspåret.

Till skillnad mot östra sidan ligger den västra/
nordvästra sidan av sjön på en höjdrygg. Ve-
getationen här är även den tät men utblickar
fi nns vid de äldre gårdarna där rummen öpp-
nar upp sig. Det är dessa utblickar som skapar
kontakt med andra sidan sjön.

Söder om Skirsjön fi nns ett område sumpskog
insprängd mellan banvallen och prästbostaden
samt ett större lite längre söderut. Sumpsko-
gar är oftast mindre produktiv då marken är
blöt och fuktig men desto viktigare att bevara
eftersom de oftast är väldigt artrika även om
dom inte är särskilt besöksvänliga. Arter som
inte klarar ett öppet landskap trivs i sumpmar-
ker såsom mossor, lavar, vissa fågelarter men
även salamandrar, ormar och grodor.

Karta landskapsanalys
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Rekreation och friluftsliv
Smalspårets banvall används idag fl itigt som-
mar som vinter av bland annat cyklister och
andra motionärer. Smalspåret utgör ett smalt,
grusat grönstråk. Längs stora delar av sträck-
an är den visuella kontakten med Skirsjön då-
lig, även tillgängligheten till vattnet är bristfäl-
lig. Längs sträckan fi nns några få platser där
man kan få kontakt med vattnet tack vare små
upptrampade stigar, detta är främst där sträck-
an går närmast sjön. I övrigt är vegetationen
för tät för att enkelt kunna ta sig ner till vattnet.

Området ligger i en av cykelturerna i Växjötrak-
ten, nämligen Gårdsby-rundan på 30 kilome-
ter. Turen passerar västra delen av planom-
rådet, längs med väg 897 vidare norrut mot
Gårdsby och Gasslanda för att sedan fortsätta
vidare söderut igen. Turen passerar en rad oli-
ka sevärdheter, bland annat Ekesås gård en
bit norr om området. Gården är medeltida och
tillhörde då kyrkan och var sommarbostad åt
Växjöbiskoparna. I utredningsområdet direkta
utkant passerar turen hällkisteröset i Långarör
som är daterad från bronsåldern. Detta var kol-
lektivgravar där man begravdes liggandes el-
ler sittande i olika skikt. Det ovanliga med detta
röse är dess rektangulära form, vanligtvis är
dessa rösen runda.

Riksintressen
Väg 23 som sträcker sig i nord-sydlig riktning
i området berörs av riksintresse för väg enligt
3 kap 8 § miljöbalken. Vägen utgör förbindel-

se mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och
Linköping och är därmed särskilt betydelsefull
ur regional synpunkt.  I den regionala systema-
nalysen lyfts väg 23 fram som en av de funktio-
nellt prioriterade stråken som knyter samman
större konsumtions- och produktionscentra så-
som Linköping, Hultsfred och Älmhult.

Hela utredningsområdet berörs av Riksintres-
se för skyddade vattendrag enligt 4 kap 6§ då
det avgränsas av avrinningsområdet för Mör-
rumsån inom Kronobergs län.

Området berörs ej av Natura 2000 eller övriga
riksintressen.

Ekosystemtjänster
Enligt Naturvårdsverket kan våra ekosystem-
tjänster defi nieras som ” Ekosystems direkta
och indirekta bidrag till människans välbefi n-
nande”. Ofta delas ekosystemtjänsterna in i
fyra olika kategorier:

• Försörjande: varor såsom grödor, fi sk och
timmer.

• Reglerande: reglering av vattenfl öden,
pollinering, rening av luft och vatten med
fl era.

• Kulturella: icke materiella tjänster såsom
andliga och spirituella värden, lärande,
estetiska och lärande.

• Stödjande: våra grundläggande processer
såsom cirkulations av näringsämnen och
fotosyntesen.

Området kan delas in i två olika typer av eko-
systemtjänster; odlingslandskapets- och sko-
gens ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster i odlingslandskap är grun-
den för vår livsmiljö och matproduktion. Bördig
jordbruksmark fi nns i områdets östra del och
har formats under århundraden genom männ-
iskans och djurens bearbetning av marken.
Markens bördighet byggs upp med hjälp av
svampar, mikroorganismer, svampar och an-
dra nedbrytare. Jordbruksmarken är även vik-
tiga livsmiljöer för många arter såsom insekter,
fåglar, fjärilar, växter och vilt som hittar sina
livsmiljöer i åkerkanter, bryn, stenmurar, diken
med mera. Inom utredningsområdet fi nns det
gott om livsmiljöer för dessa arter.
Naturbetesmarker skapar förutsättningar för
fl era hävdberoende ängsvampar och växter
samt fjärilar och bin, detta tack vare att betes-
markerna har en lång historisk kontinuitet. Om
betesmarkerna växer igen kommer mer kraftig-
växande arter så småningom att ta över. Den
öppna landskapskaraktären har stora kvalitéer
för biologisk mångfald, upplevelsevärden och
även kulturhistoriska värden, därför är det be-
tydelsefullt att hålla betesmarkerna öppna. Det
är naturbetesmarkerna och ängarna som är
mest artrika.

Pollinering är en förutsättning för större, jäm-
nare och bättre skördar för oljeväxter, äpplen
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och klöverfrön. För att pollinatörerna ska ha
en jämn tillgång på nektar och pollen under
året är det viktigt med en varierad och rik
växtlighet i bryn, åkerkanter och betesmarker.

Vad gäller kulturella ekosystemtjänster är kul-
turarvet av stor vikt. Det är dessa som berät-
tar hur olika landskap brukats genom tiden,
detta är till exempel diken, stenmurar och
odlingsrösen. Betesgynnande växter, hamla-
de träd och alléer är en del av det biologiska
kulturarvet.

Nyckelpigor, spindlar och jordlösare är natur-
liga fi ender till skadedjur, genom att gynna
som kan man förebygga angrepp på grödor
vilket innebär att användningen av växt-
skyddsmedel kan minskas.
Odlingslandskapet är även en tillgång för re-
kreation och turism som ger god livskvalitet
och som skapar goda förutsättningar för tu-
rism.
Skogens ekosystemtjänster bidrar med fl era
viktiga funktioner i vårt samhälle, till exempel
träråvara. Många ekosystemtjänster är be-
roende av varandra, vissa är synliga, andra
inte. Träråvaror får vi från avverkning av träd,
toppar och träd blir till bränsle. Livsmedel från
skogen kan vara kött från vilt men även bär
och svamp.

Liksom att odlingslandskapet är en tillgång
för rekreation är även skogen likaså i form
av vackra naturupplevelser som förbättrar
människors livskvalitet och skapar förutsätt-
ningar för turism.

Dom stödjande ekosystemtjänsterna är
bland annat näringstillförsel som sker i form
av återvinning av näring från svampar och
mikroorganismer som fi nns i marken. Även
klimatreglering tillhör de stödjande ekosys-
temtjänsterna som sker genom lagring av kol
i mark och träd.

Pollinering är även en förutsättning för sko-
gen och arter såsom lingon och blåbär. Ska-
dedjursbekämpningen sker även den i sko-
gen där dess egna parasiter och rovdjur är
naturliga fi ender till skadegörande arter.

Utredningsområdet består till största delen
av skog, både äldre och yngre, tätare och
glesare där ovanstående ekosystemtjänster
fi nns som är viktiga att bevara då det bidrar
till många viktiga funktioner i vårt samhälle.

Arkeologi och kulturhistoria
Inom utredningsområdet fi nns ett 20-tal forn-
lämningar enligt Riksantikvarieämbetets forn-
minnesregister (FMIS), inklusive 6 områden
med fossil åkermark. Det vill säga varaktigt
övergiven åkermark som blivit formad genom
äldre tiders brukningsmetoder. Den fossila
åkermarken består av röjningsröseområden
som innehåller stensamlingar som uppkom-
mit genom röjning. Övriga lämningar består
bland annat av stenmurar, boplatser, sten-
kammargravar, hällristningar och rösen. På
tre platser fi nns stenkammargravar, det vill
säga förhistoriska gravar bestående av en

gravkammare med väggar och tak av hällar
eller block. I dessa fall består väggarna av
hällar. Hällkistor är större kistor som är av-
sedda för kollektivgrav. Två av dessa sten-
kammargravar fi nns vid Skirshult som är den
gamla prästbostaden.

Även fl era områden med hällristningar fi nns
registrerade, främst i områdets mittersta till
östra del. Detta är ytor på berg eller block
som är ristade, huggna, knackade eller slipa-
de som fi gurer eller obestämbara linjer och
fi gurer.

En milstolpe fi nns registrerad i sydöstra de-
len av området som är rester av en stenmur
längs gamla landsvägen. Ett fl ertal rester av
stolpar i natursten fi nns kvar i området som
förekommer i anslutning till tillfartsvägarna
längs med smalspåret.

Rester av stolpar
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Området ligger inom Gårdsby socken som har
en mycket lång bebyggelsekontinuitet och har
sitt ursprung i stenåldern, detta tack vare ett
förmånligt läge vid Helgasjön och goda jord-
bruksförhållanden.

Smalspår är en benämning på järnvägar som
har en smalare spårvidd jämfört med normal-
spår. Det fi nns två stycken huvudsträckor i
Växjö kommun med mindre avstickare, dels
nordost mot Västervik men även söderut mot
Blekinge. Järnvägarna passerade fl era mindre
tätorter i kommunen men idag är spåren ned-
lagda och borttagna. Banvallen efter smalspå-
ret används numera fl itigt både sommar och
vinter av cyklister, skidåkare samt andra mo-
tionärer.

Rester av stolpar

Karta fornlämningar
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Framtida nyttjande – rekommendationer ur
ett landskapsperspektiv
De anspråk som ett nytt utbyggnadsområde
utgör innebär att stora delar av området kom-
mer att hårdgöras, som innebär att vegetation
försvinner och terrängskillnader jämnas ut.

Enligt nuvarande övergripande struktur för
utredningsområdet ska exploatering ske runt
stora delar av Skirsjön, främst för bostadsbe-
byggelse men även för förskola och samhälls-
funktioner. Närmast sjön föreslås infrastruktur
i form av bilväg längs smalspårets sträckning
samt gång- och cykelväg närmast sjön. I södra
delen föreslås stadsbebyggelse i fl era våning-
ar. Även en förtätning vid befi ntliga bostadsom-
råden utmed Helgasjön och Toftasjön föreslås.

Vid en exploatering av området är det viktigt
att ta hänsyn till befi ntliga värden och kvalitéer.
Inom området fi nns naturområden med ekolo-
giska och rekreativa värden som bör tas hän-
syn till vid framtida planering.

Det är viktigt att spara sammanhängande grö-
nområden och inte fragmentisera landskapet.
Nuvarande kvalitéer i området bör skyddas
och lyftas fram för att stärka attraktiviteten och
skapa goda förutsättningar för rekreation och
friluftsliv.

Genom att hålla samman bebyggelse vid pla-
neringen kan större sammanhängande grön-
områden bevaras.

Områdena närmast sjöarna utgör strandskydd
och kräver dispens för att få exploateras. In-
frastruktur som gång- och cykelväg bör med
största varsamhet planeras längs med Skir-
sjön. Önskvärt att smalspåret istället används
som gång- och cykelväg längs den befi ntliga
sträckan och att områdena närmast sjön förblir
orörda förutom vid de offentliga miljöerna som
planeras utmed sjön.

Det är betydelsefullt att spara så många som
möjligt av de skogsbryn, stenmurar och diken
som fi nns inom området. Dessa utgör viktiga
boplatser för insekter, fåglar, fjärilar, växter och
vilt som hittar sina livsmiljöer i denna typen av
miljöer. Även naturbetesmarker är viktiga att
bevara då de skapar förutsättningar för fl era
hävdberoende ängsvampar och växter samt
fjärilar och bin, detta tack vare att betesmar-
kerna har en lång historisk kontinuitet.

Bördig jordbruksmark fi nns i områdets östra
del och är viktiga att bevara och undanta ex-
ploatering. Markens bördighet byggs upp med
hjälp av svampar, mikroorganismer, svampar
och andra nedbrytare. Jordbruksmarken är
även viktiga livsmiljöer för många arter såsom
insekter, fåglar, fjärilar, växter och vilt som hit-
tar sina livsmiljöer i åkerkanter, bryn, stenmu-
rar, diken med mera.

• Bevara landskapsrum och kulturhistorisk
värdefulla miljöer.

• Tydlig gradient från stad till natur. Spara
ridåer av naturmark och skog för att på så

vis bevara rumsligheten som fi nns idag.

• Vattenkontakten bör stärkas och nya visu-
ella band skapas.

• Skapa offentliga knytpunkter vid vattnet.

• Förbättra vattenkontakten och utblickar
över landskapet genom att tillskapa nya
vyer.

• Öka tillgängligheten till Skirsjön i avseen-
de att rörligt friluftsliv och rekreation ska
öka.

• Spara gröna miljöer för friluftsliv och re-
kreation, områden förädlas och nyskapas
i området.

• Tillskapa nya offentliga målpunkter och
funktioner i området i form av grillplatser,
bryggor med mera. Låt dessa offentliga
målpunkter på vissa delar sträcka sig
ända ner till vattnet för att bli knytpunkter.

• Större sammanhängande ytor bör sparas
inom allmän platsmark som kan vara yta
för rekreation, dagvattenhantering och
biologisk mångfald.

• Spara vissa gröna sammanhängande ytor
även vid områden tänka för exploatering
som kan fungera som infi ltrerbara ytor
samt för att bidra till biologisk mångfald
och ekosystemtjänster.
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• Odlings- och betesmark är en stor tillgång
i landskapet och bör bevaras och gynnas.

• Vid utveckling av utredningsområdet bör
särskilt närheten till naturen, sjöar, be-
tes- och odlingsmarker bevaras och ses
som en kvalitet och förstärka det befi ntliga
landskapet och dess natur- och kulturvär-
den.

• Kulturmiljön har stora upplevelsevärden
och har en stor symbolisk, social och
historisk roll.

Områdesvisa rekommendationer

• Lyfta fram de kulturhistoriska lämningar-
na längs smalspåret. Stolparna (K1) och
stenbroarna (K2) från de gamla anslut-
ningarna bör lyftas fram som historiska
element som berättar om smalspårets
historia.

• Bevara smalspåret med befi ntlig sträck-
ning och bibehållen karaktär. Smalspårets
kulturhistoriska värde skulle gå förlorat om
banvallen skulle breddas och asfalteras.

• Bevara rumsligheten som bildas av vege-
tation som omger banvallen. Framförallt
vid områdena längs vallen med rumsbil-
dande vegetationsväggar. Övriga sträckor
längs banvallen har inte samma rums-
bildande karaktär men en ridå bör ändå

Karta framtida nyttjande
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sparas mellan den och framtida bostads-
områden.

• Infrastruktur som gång- och cykelväg bör
med största varsamhet planeras längs
med Skirsjön. Önskvärt att smalspåret
istället används som gång- och cykelväg
längs den sträckan och att områdena
närmast sjön förblir orörda förutom vid de
offentliga miljöerna som planeras utmed
Skirsjön.

• Bevara områdena söder om Skirsjön med
sumpskog och undanta från exploatering.
Dessa områden är värdefulla boplatser för
många arter som inte trivs i exponerade
lägen.

• Bevara det äldre lövskogsparti i norr där
bok dominerar, här har träden fått växa sig
stora vilket skapar stora, ståtliga väggar
mot smalspåret i både mot öst och väst.
Strax söder om detta parti fi nns äldre
gran som även denna skapar en tydlig
rumsbildning mot smalspåret, även detta
område bör bevaras och undantas explo-
atering.

• Naturbetesmarker är viktiga att bevara då
de skapar förutsättningar för fl era hävd-
beroende ängsvampar och växter samt
fjärilar och bin, detta tack vare att betes-
markerna har en lång historisk kontinuitet.
Därför är det olämpligt att exploatera går-
den för prästbostaden i områdets västra
del som idag utgör planerat område för

förtätning. Detta område består nämligen
till viss del av värdefull ängs- och betes-
mark. Gården norr om prästbostaden
bör vid en eventuell exploatering skydda
skogsbrynen mot Skirsjön.

• Värdefulla skogsområden och sumpsko-
gar bör undandas exploatering. Enligt
nuvarande struktur för området föreslås
två exploateringsområden  intill Skirsjön
som en förtätning av befi ntlig bebyggelse.
Dessa områden bör undantas exploate-
ring då de omfattas av värdefull skog.

• Vid exploatering av utredningsområde-
na kommer ett ökat behov av offentliga
miljöer. Två möjliga identifi erade områden
fi nns väster om exploateringsområde E6,
samt ett sydöst om  E1. Dessa områden
skulle kunna innebära nya möjliga utblick-
ar och visuella kopplingar med Skirsjöns
andra sida.

• Ett nytt möjligt stråk identifi eras längs
Skirsjöns västra sidan som skulle knyta
samman de nya exploateringsområdena
i norr respektive söder. Det skulle även
göra det möjligt att röra sig runt runt hela
Skirsjön som idag är relativt svårtillgäng-
lig.

• Det är viktigt att spara gröna kilar som har
kontakt med omgivande natur som skapar
spridningskorridorer för växter och djur.
Dessa skulle inom utredningsområdet
kunna utgöra områdena närmast Skirsjön

samt områdena väst respektive öst om
väg 23.

• Strandvallen öster om Skirsjön bör utre-
das vidare för att klargöra huruvida det är
en naturlig vallformation eller om den är
antropogent påverkad, samt utreda dess
utbredning.

Lämpliga exploateringsområden
E1
Vid exploatering av området utmed Rottnevä-
gen bör hänsyn tas till de skogsbryn som fi nns
i områdets södra del mot Skirsjön. Stråk kan
lämpligen förlängas österut för att skapa en
koppling till det möjliga exploateringsområde
öster om Skirsjön. Bevara en grön kil mellan
exploateringsområdet och den gård som fi nns
till öster för att på så vis spara en grön sprid-
ningskorridor.

E2, E3, E4 och E5
Speciell hänsyn bör tas till buller vid exploate-
ring av dessa områden i och med närheten till
Rottnevägen. Området öster om Rottnevägen
angörs lämpligen från en ny bilväg längs en
kortare sträcka på smalspårets gamla sträck-
ning som lämpligen angör södra delen av ex-
ploateringsområde E6.

E6
Vid exploatering öster om Rottnesjön bör spe-
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ciell hänsyn tas till smalspåret som kulturhisto-
risk sträcka. Banvallen bör, som tidigare nämnt
användas som gång- och cykelväg och tillkom-
mande bilvägar bör istället förläggas inom ex-
ploateringsområdet. Lämplig anslutning från
väg 23 sker vid befi ntlig avfart i öst. Bostäder
närmast väg 23 bör utredas vad gäller buller-
nivåer.

De kulturhistoriska lämningarna längs banval-
len kan lyftas fram. De gamla stolparna (K1)
kan med fördel fl yttas och istället placeras ut
som kulturhistoriska element vid nya anslut-
ningsvägar.

E7
Vid exploatering öster om väg 23 bör särskild
hänsyn tas till de värdefulla äng- och betes-
markerna i norra delen samt det värdefulla
skogsområdet i söder. Området E7 skulle bli
en naturlig förtätning av det befi ntliga bostads-
området. Även här bör bullernivåer utredas.

Behov av utredningar
Inför den fortsatta planprocessen behöver bland
annat nedanstående utredningar tas fram.
Förutsättningar för dagvattenhantering behö-
ver utredas. Detta gäller både inom och utan-
för planområdet fram till recipienten. Funktion,
volym, kapacitet och rening före utsläpp till
Skirsjön behöver beräknas för dagvattenområ-
den och vattendrag.

Utredningsområdet är fornlämningstätt och för

att bedöma förekomst av ytterligare lämningar
bör en arkeologisk utredning göras. Områden
som ska exploateras bör föregås av en arke-
ologisk undersökning samt kulturvärdesinven-
tering.

Ska exploatering ske i eller i närheten av om-
råden som hyser höga naturvärden bör natur-
inventeringar göras, särskilt våtmarkerna, de
öppna äng- och betesmarkerna eller boksko-
gen i norra delen av utredningsområdet.

Vid exploatering nära väg 23 eller väg 897 be-
höver bullerutredningar samt trafi kanalys tas
fram.

Även markens bärighet behöver vid en even-
tuell exploatering utredas i geotekniska utred-
ningar.

Källor
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.fmis.raa.se
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/
https://www.skogssallskapet.se


