
Bilaga 1
Detaljplan fiir Kvarnarp 3:l, "Trddgirdsstaden", yttrande frin Eksjii
Naturskyddsfiirening

Natur- och kulturlandskapet i  omridet
Omgivningarna kring Kvarnarps gird har ett omvdxlande kulturlandskap med hoga biologiska och
upplevelsemdssiga vi irden som enligt gSllande civersiktsplan j i imte kommunens grcinplan
genomgAende t i l lskrivs "omistl iga vdrden".

Kvarnarpsomr6det med Kvarnarps gird och Munkakvarn utgrir en del av Eksjd stads scidra del
som dnnu inte dr fort i i tad med gator och bebyggelse. Inom omridet och dess omgivningar f inns
en mosaik av delomriden med hoga natur- och kulturvdrden bestiende av lcivskog, dngs- och
hagmark, 6kermark, vitmark, Kvarnarpssjon med in och strdnder samt Nifsarpsmaden.
Nifsarpsmaden hdnger samman med Kvarnarps gird och har forbindelse med Kvarnarpssjcin.
Omridet rymmer bl a en 6tersti i l ld vitmark, strovstigar och f igeltorn.

Kulturlandskapet med 6krar, i ingar och betesmarker i ir  av mycket stort biologiskt vdrde, sdrski l t
ddr rationaliseringen inte lett t i l l  overgodning, monokulturer och storskalighet. De f inaste
exemplen p6 mark som hiivdats smiskaligt under l6ng t id kan hittas vid Kvanarps g6rd, ddr ett
biologisk r ikt odl ingslandskap strdcker sig vidare mot Gummarp och Heddarp i sydost.
Vitmarker, sivi i l  oppna som skogbevuxna, t i l lhcir de ekologiskt sett vdrdeful laste naturtyperna.
Bland reger ingens mi l jomAl  behandlas de separat  som'Myl l rande v6tmarker ' .  Under  1990- ta le t
anlades Nifsarpsmaden, en stor v6tmark med betydelse fcir efterbehandling av vattnet fr in
reningsverket norr om Kvarnarpssjcin. Det har bl ivit  ett framgingsrikt t i l lskott bland kommunens
f6gellokaler ddr kungsfiskare numera ha bl ivit  stationdr och v6rt landskapsdjur utter har ett
s tdndigt  t i l lha l l  under  v in tern.

Den framgingsrika bevarandeprincipen som gett Eksjr i  dess sdrprdgel har ocks6 gi i l l t  for
Kvarnarps gird. Genom att utveckla parken och kulturlandskapet paral lel l t  med byggnaderna
enligt forslagen i den kulturhistoriska dokumentationen (Jdnk6pings 16ns museum,
Kulturhistorisk rapportL99T:241vore det mojl igt att 6stadkomma i innu en unik helhetsmil jo: en
lantl ig pir la pi cykel- och promenadavstdnd fr in staden, men ocks6 ett vdrdeful l t  komplement
t i l l  Eksjos turistmil.

Inventering av arter
Naturskyddsfcireningen har inom dessa natur- och kulturomrdden under 20L8 gjort en
civergripande inventering och konstaterat att det f inns f lera unika arter som skulle fr irsvinna om
omridet exploateras av bebyggelse, traf ik och mdnskliga st6rningar. Ett f lertal av dessa arter
ingir iEU:s art-f igel- och habitatdirektiv, - sammanlagt minst L8 sdllsynta el ler rodlistade arter-
VU=sirbara, NT=ndra hotade. Sivdl utter som kungsfiskare t i l lhor dessutom kategorin "statens

vil t" - pitreffade arter ska anmdlas t i l l  pol is.

Fiiljande artgrupper har konstaterats:
77 fdgelarter: trana, sparvuggla, kungsfiskare (VU), spi l lkr6ka, mindre hackspett (NT),
buskskviitta, gri flugsnappare, stare, tornseglare (NT), domherre, gulsparv. (Kungsfiskare iir
numera stationtir inom vdtmarkerna soder och norr om kvarnen. Mindre hackspett rir beroende
av rotskada de lovtrcid).
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6 di iggdjur: dvdrgfladdermus, 16ngcirad f laddermus, nordisk f laddermus, stor f laddermus,
vattenfladdermus. (Samtliga fladdermoss ar fridlysta. Fladdermusarterna dr beroende av stora
trad och rildre byggnader. Dessutom stors de av belysning/. Utter (VU) (utter ar beroende av
omgivningarna invid Munkakvarn fdr sin vintervistelse).
9 blomviixter; slAttergubbe (VU), sl i t terf ibbla (NT), sommarfibbla (NT), hartmansstarr (VU),
spindelort (NT), jungfrulin, (samtligo arter 1terfinns enbart i hcivdade cingar),6kerkulla (NT), alm
(VU),  ask (VU).
4fj i i r i lsarter; al lmiin metal lvingesvdrmare (NT), smalsprotad bastardsvi irmare (NT) si lversmygare
(NT), i ingsnetf jari l  (NT).
7 groddjur; 6kergroda . (Fridtyst. Akergrodo iir beroende av vattensamlingar och diken).
2 vildhin: vdddsandbi (NT), guldsandbi (NT). (y/dbinq tir knutna till dkervadd och kulturprtiglad
dng).



Bilaga 2
Detaljplan fiir Kvarnarp 3:l, "Trddgirdsstaden", yttrande frin Eksjti
Naturskyddsfiirening

Frilufts- och fiireningslivet i omr6det m.m.
Det aktuella omridet utgcir idag ett omtyckt och vdrdeful l t  rekreationsomride, som har bl ivit  al l t
vi irdeful lare efter hand som Kvarnarpsomridet har byggts ut. Naturomridet runt Kvarnarps gdrd
anv;inds frekvent fcir fr i t idsaktiviteter och rekreation. Eftersom omridet runt girden t idigt
avsattes som gronomride har det varit  en stor t i l lging fcir de ca 1500 Kvarnarpsborna m.fl .  for
rekreation och fr i t idsaktiviteter - vi vi l l  att det ska forbl i  s6l

Aktiviteterna kring Kvarnarps 96rd har varierat under 6rens lopp. Det f inns krafter som har
kunnat hi l la l iv i  omridet, oftast ideella sidana. Fci l jande verksamheter ki innetecknar omr6det
idag:

Brukade, utarrenderade 6krar med ekologisk odling
Eksji i  Naturskyddsfi irening och Fri luftsfrdmjandet: hyr t i l lsammans Rcida stugan som
foreningslokal, strax int i l l  har en gri l lplats gjorts i  ordning. Hdr h6lls tr i i f far, moten,
studiec i rk lar  m.m.
Fobos trddgird, en ekologisk visningstridgird: Eksjci/Ndssjr i  lokalforening av Fobo hyr
Tri idgirdsmestarbostaden och arrenderar marken fcir det f.d. tradgirdsmiisteriet. Hdr
f inns Fobos ekologiska visningstri idg6rd som i ir en oas fcir trddgirdsintresserade. Den
ti l lkom 1997 under Byggnadsvird Qvarnarps t id och dr idag ett populdrt besoksmSl med
ca 5 000 besokare 6rl igen, sdvdl Eksjcibor som turister fr6n hela Sverige och utlandet. Hdr
f inns bland annat sex historiska trddg6rdar som beskriver Eksjos utveckling under 600 6r. I
ovrigt kan man njuta av gurkor och tomater i  vi ixthusen, en rosentrddgird, perenner,
gronsaker, ortagird, m.m. i  en lugn och rofyl ld mil jci .  Trddgdrden dr oppen hela Aret,
dygnet runt och gratis att besoka.
Biodling: Sodra Vedbo Biodlarefcirening hyr Angsstugan och driver en fcireningsbigird,
anordnar  kurser  i  b iod l ing och in formerar  om biodl ingens betydelse for  po l l iner ing och
bevarandet av biologisk mingfald

Qvarnarps byggnadsvirdsbutik: Lennart Svensson driver fcirsdl jning av gamla
byggdetal jer som passar t i l l  bide slott och koja. Byggnadsvdrdsbutiken 6r vdlbesokt med
kunder  f r in  b ide ndr  och f jdr ran.
Sktitsel av vandringsleder: Eksjci Naturskyddsforening och Fri luftsfrdmjandet sk6ter st igar
och leder  i  omr idet  (b l .a .  runt  Ni fsarpsmaden)
Uthyrning av odlingslotter: Fobo ansvarar for uthyrning av odlingslotter int i l l  Fobos
trddgird t i l l  dem som har intresse av att odla l i te fcir egen del

Skulle omr6det exploateras, enligt forslaget i  detal jplanen, och landskapsbilden si radikalt
fordndras kommer intresset fcir omridet att minska och pig6ende verksamheter ki inna sig
undantrdngda och hdmmas i  s in  verksamhet .  Verksamheterna bedr ivs idag i  samspel  med
omgivande natur landskap.
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Detaljplan fiir Kvarnarp 3:1, "Trddgirdsstaden", yttrande frin Eksjii
Naturskyddsfiirening

Varumdrket Kvarnarps gird
Nigon har klokt sagt att "Det Gomla Stan cir for Eksjoborna cir Kvarnarps gdrd fdr resten av
londsbygden" - en symbolik som borde tas p6 storre al lvar. Historien kan berdtta rnycket om
girden - al l t  fr6n borgmdstare Munthe och Jenny Lind t i l l  kungabescik vid Eksjo stads 600-
Srs jub i leum m.m. Hdr  f inns en del  av kommunens h is tor iska s jd l .

Kvarnarps gird forknippas ofta med byggnadsvird med minnen fr in t iden med projektet
Byggnadsvird Qvarnarp. Minga bescikare och forbipasserande beundrar den vackra fasaden och
forhor sig om vad det dr for byggnad. Det 5r beklagligt att kommunen brytt sig si l i te om girden
efter upprustningen under projektet Byggnadsvird Qvarnarps t id.

Kommunen borde i st i i l let skapa en starkare identitet kring Kvarnarps gird ddr verksamheter har
vuxit upp efter hand och di ir ideella organisationer har och har haft stor betydelse. Man undrar
varfcir pigiende verksamheter inte har vdckt nigra tankar hos kommunen ni ir man nu planerar
att exploatera det kulturhistoriska landskapet i  omridet?

L6t Kvarnarps gird fortsdtta att vara ett centrum i omridet och l i t  inte varumiirket Kvarnarps
gird gi i  graven.


