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Eksjokommun

- del av Kvarnarp
3:1,
fiir Trddgirdsstaden
Detaljplan
granskni ngsyttrande f ri n Eksjii Naturskyddsfiireni ng
i samrAdmed ForbundetOrganisk
med EksjdKlimatndtverk,
EksjoNaturskyddsforening
granskningshandlingarna
och motsdttersig
(Fobo),
av
har tagit del
Odling
Biologisk
detaljplanfor
planernapi exploatering
enligtplan-och genomforandebeskrivning,
har vi dessutomett
Triidgirdsstaden del av Kvarnarp3:1.Genomen namninsamling
personer,
vid
varav
1
395 inl6mnades
har
1
675
starktstcjdfor vira synpunkter.Hittills
samridet,skrivitpi en protestlista(sebilagor).
byggerpi foljande:
Vira stdllningstaganden
o forslagettill detaljplanstdmmer inte tiverensmed gdllandeiiversiktsplan
o omr6detfor den forslagnadetaljplanen
innehSller
mer vdrdefullnatur dn vi kan
ana,ddrfor krdvsen fiirdjupad studie av naturviirdenamed en niirmare
arteroch biotoper
inventeringav forekomstenav skyddsvdrda
inte
o forslagettill detaljplanstridermot miljiibalkendir det stir att jordbruksmark
skatas i anspr6kfor bebyggelse
o fcirslag
saknas
till alternativlokalisering
o forslagettill detaljplanstridermot kommunensgriinplan
gird dr unikt och tillhor de vdrden
o det kulturhistoriska
landskapetkringKvarnarps
som kulturkommunenEksjobordeforsti att sli vakt om
o viirdefullanatur- och kulturvHrdenriskeraratt fiirloras fcir all framtid
o ett omtycktoch vdrdefullt natur-, rekreations-och friluftsomride kommer att
trdngasundan
o omr6detskomplexitetoch desspositivasynergieffekterlHmparsig bdst att
fortsdtta vara ett vdrdefullt natur-, kultur- och friluftsomrtde.

6versiktsplanen
I dennastir
Forslaget
till detaljplanavvikeri m6ngastyckenfrin gdllandeoversiktsplan.
b l a n da n n a t :
o "Genomfortotning ov bebyggelsentas ingen ny mark i onsprdk,vilket gor att
viirdefullanotur- och kulturmiljder kan bevarasoch vordefull natur ger
forutsdttningorfdr en okod biologiskmdngfold." (sid 14)
o 'Riktlinjer - Hrinsyntill vdr kulturmiljo skabeoktasi all fysisk plonering" (sid 30)
o "Jordbruketi kommunen(ir av stor betydelsefor kommunensnoringslivsamt utgdr
grundfor en levandelondsbygdoch cir enf6rutscittningfdr bevarandeav den
landskopsbildsom sd storktfdrknippos med Smdland.Detta framst genom
boskapsdrift.Jordbruketi kommunentir i grundenbaserotpd smdskolighet.De

stod man idog erhdller dr viktiga dels ur norproduktivaospektersom
naturmilj oaspekter." (sid67)
M6lsdttningar
Jordbruk{sid68):
"lnom
o
Eksjdkommun brukasall dkermorkpd ett miljoanpassotscitt.
o All iordbruksmark hdlls i ett sddant skickatt den ldngsiktigt kon nyttjasfor
prod uktion av livsmedel.
o lnom kommunenhar permanentaskyddszoneronlagts utmed ktinsliga
smdbiotoper och vattendrag.
o Minst 30 % ov kommunensjordbruk drivs ekologiskt"
"Gronstrukturen
i staden iir liksom bebyggelseoch trafikstruktur, en overordnad
struktur som bestdr av ett natverk ov smd och stora gronomrddenav olika
karaktor ochfunktion" (sid 99).
pekarp6 en ambitionatt forbdttraoch forstdrkade vdrden
Vi anseratt oversiktsplanen
som finnsi vir kommun.Ddrfordr vi kritiskatill exploateringen
av det aktuellaomridet,
gir
eftersomden i flerastycken tvdrtemotgiillandeoversiktsplan.

Fiirdjupad
studieav naturvdrdena
Det storaomride som fdrslagettill detaljplanspdnnerover innehilleren mosaikav olika
biotoper- sjci,vattendrag,6ker,kantzoner,
dng,igenviixande
iingsmark,dikenm.m.
ger
Tillsammans dessaidaglivsrumfor en sagolikmdngdartersbehovav skyddoch fcida.
I ett av delomridena{0,5ha) har sl6tterutfcirtssedan1.998och m6ngaav
karaktiirsviixterna
for dngfinnskvar.Blandandrakan ndmnasslittergubbe,darrgriis,
grcinvitnattviol,jungfrulin,solviinda,gullviva,Sngsskallra
spindelort,dngshavre,
och
svinrot.Slitterdngenkommerhelt i kliim mellanforeslagen
frirskolamed minstsex
avdelningar,
tidigarebeslutaddetaljplanfor bostdder(Virloken)och bostddernai
forslagettill ny detaljplanfcirTrddgirdsstaden.
De artersom idagfinnsi sl6tterdngen
hotasatt forsvinna.
Minga fjiirilsarter(sdrskiltnattfjdrilar)har idagsin hemvisti omr6detsgrdsmarker.
Ochi
den glesalovskogen(igenvdxande
ingsmarken)kringAngsstugan
finnsgott om dldre,
nedfallnalovtrddsom iir viktigafor insektsfaunan.
Ettteckenpi detta 5r mdngdenav
- mindrehackspett(rodlistad),
grongolingoch spillkrika.
hackspettar
storrehackspett,
Akrarnadr ett viktigtinslagi landskapet,
sivdl visuelltsom fcirfodo-scik
for figlar, bin,
humlorochfjiirilar.De dr en viktigdel i den "gronainfrastrukturen"
i ett stort
sammanhdngandegronomride somtil lhandah6
llerviktigaekosystemtjdnster.
D6 Skern
i n t ev a r i tu t s a t tf o r k e m i s k ab e k d m p n i n g s m e duenld e rl 6 n gt i d i n n e h d l l edr e n e n m d n g d
blommandevdxteroch ovanligaogriissisom f6rtunga,6kerkullam.fl. Dettagynnar
insektsfaunan
som bin, humloroch fjdrilaroch ddrmedden biologiskamingfalden.I plani ngenkonstateras
felaktigtom de rippnafdlten/6krarna:
ochgenomfcirandebeskrivn
"Eftersomde regelbundetbrukots,bedomsinte naturvardensdsom
scillsyntavoxtervora
koppladetill de oppnafalten".
dr knutnatill 6-miljonoch riskeraratt storaseller
Utter,forsdrlaoch kungsfiskare
forsvinnaom omridet exploateras
med bebyggelse,
trafikoch mdnskligastorningar.Utter
o c hm i n d r es a l a m a n d ehra r d v e no b s e r v e r a ti sd i k e n am e l l a nS k r a r n a .

Kringvattenmiljcierna,
sjcioch vattendrag,finnsocks6flera arterfladdermdss
dvdrgfladdermus,
lingoradfladdermus,
vattenfladdermus
fciratt ndmnanigra. De dr
beroendeav storatrdd och dldrebyggnader
och storsav belysning.
Sverigehar skrivit
(EUROBATS)
fladdermusavtalet
underdet Europeiska
som innebdratt Sverigehar
pekaut platsersom iir
forbunditsigatt blandannatforbjudafingst av fladdermoss,
viktigafor fladdermossens
skyddsstatus
samtfriimjaallmiinhetens
medvetandeom
betydelsen
av att fladdermoss
skyddas.
Samtligafladdermoss
dr fridlystai Sverige.Det dr
iivenfcirbjudetatt avsiktligtstoradjur,siirskiltunderdjurensparnings-,
uppfcidnings-,
overvintringsoch flyttningsperioder
samtskadaellerforstoradjurens
fortplantningsomriden
ellerviloplatser.
I omridet finnsiivengott om huggorm,snok,kopparodla,
olikagrodoroch paddor,vilka
alladr fridlysta.
Vi kankonstateraatt det finnsflera unikaartersom skulleforsvinnaom omridet
exploateras
av bebyggelse,
trafik och mdnskliga
stcirningar.
Ett flertalav dessaarter ingir
i EU:sart-f6gel-och habitatdirektiv,
dr fridlysta,rodlistade,
sSllsynta
osv.De utgdr
oumbdrligadelarav de ekosystemsom vi mdnniskor6r beroendeav, s6vdlnu som i
framtiden.
Genomv6r kdnnedomom omr6detvet vi att det innehillermer vdrdefullnatur och
artrikedomiin vi kan ana,ddrforkrdvsen fordjupadstudie- en MKB- med en ndrmare
inventeringav forekomstenav skyddsvdrda
arter och biotoper.Detta krdvsfor att fi
stcirrekunskapom omrAdetssammantagna
vdxt-och djurliv.Vi ser en exploatering
av
omridet som en betydandemiljopiverkanav natur-och kulturviirden,hotadeoch
artersamtvdrdefullabiotoper.
siillsynta
Kommunenhdvdarbl.a."att ondro typer av biotoperkommeratt tillskaposi
plonomrddetsparkytor, bostadskvorteroch dogvottenl1sningar(domm och diken)" vilket
absolutinte kanjdmfdrasmed nuvarandebiotoperi omridets naturmiljcier.
Vi dr ddrfcjrmycketkritiskatill den skrivningsomfinnsi plan-och
"De
genomforandebeskrivningen:
arter som hor pdtrtiffasbedomsinte pdverkosi sddon
utstrackning ott deras livsvillkor skulle ovsevtirtfortindros ov en explootering som plonen
medger.Plonenbedomssdledesinte pdverkaarters bestdndellerframtida fortlevnad.
Detta stike rstiiIIs i nf ii r pl an ens a nto g onde, genom n otu ri nve nteri n 9."
Vi anseratt Eksjokommunalltfcirlettvindigtg6rvidarei processen
utan att ndmnda
naturinventering
dr klar,vilketvi sjdlvfallet
dr starktkritiskatill. Men det iir kanskeinte s6
plangenomforandebeskrivningen,
konstigt.P6flerastdlleni
och
inklusivebilagor,
uppvisarkommunenstor okunskapndr det gdllerolikadjur-och vdxtarter.Dettadr
pinsamtoch minskartyvdrrtrovdrdigheten
for helaunderlaget.

Miljiibalken
genomatt ta jordbruksmark
Vi anseratt forslagettill detaljplanstridermot miljobalken
i
anspr6kfor bebyggelse.
Det pistis i forslagetatt"Omrddetcirjtimftirt, med storskaliga
jordbruk, inte lika effektivt och produktivt dd morken cir uppdelad pd 8 icke
sommanhiingonde
fcilt." Detta dr en ensidigsyn p6 jordbruk. ldagvet vi att iiven andradn
intressendr viktigaatt ta hdnsyntill, inte minstde ekologiska.
ekonomiska

Jordbruk,sivdl i Eksjokommunsom i SmSland,
prdglasidagav smiskalighet.Dessabidrar
till att bevarade vdrdefullasmibiotopersom finnsi landskapet
och dr viktigafdr att
bevaraden biologiska
mingfalden.
Vivet att jordbruksmark
dr och iokad utstrdckning
kommeratt varaen bristvara,inte
minstglobalt.Naturkatastrofer,
klimatfcirdndringar
och exploatering
iir storahot mot vir
livsmedelsfcirsorjning.
Vi leveri en oroligtid och vi anserddrforatt det dr okloktav
kommunenatt byggap6 hiivdadjordbruksmark,
som dessutomdrivsekologisktoch dr
stenfrivilketgor den ldttbrukad.Jordbruksmark
tar l6ngtid att byggaupp - den dr ett arv
frin v6raforfdderoch ett l6n frin vdrabarnoch barnbarn- och b6r kunnabrukasdveni
framtiden.Niirjordbruksmarkexploaterats
dr den bortaf6r alltid.
Vi anseratt den hdvdadejordbruksmarken
i omridet iir av viisentligtsamhdllsintresse
och
skabevaras.Behovetav markfor bostiiderkantillgodoses
p6 annanmark.

Alternativlokalisering
Underde senasteSrenhar en mdngdnyadetaljplaner
for bostadsdndamdl
tillkommitfor
Eksjostad- och nyatillkommerhelatiden.Nigon sammanstiillning
over hur minga nya
bostdderdessasamt"infill-projekten"
skulleinrymmasaknasi fcirslaget.
Innanomridet Kvarnarp1:3tas i ansprikanservi att Eksjci
kommunmer allvarligtskata
"bortfcirklaringar"
fram ett alternativtill lokalisering.
I fcirslaget
finnsbara
till varfcirandra
upprdknade
omr6deninte kantas i anspriki dagsldget.
I oversiktsplanen
ndmns
exempelvis
ett stort omrdde- B 14. Dennorradelenav detta omride har redanplanlagts
och n6gratomter har s6lts.D6 dr det mdrkligtatt kommuneni forslagetanserdet "svirt
att utvecklaoch exploatera"med hdnsyntill planeradfcirbifart.
- 811. HuruvidaFcjrsvarsmakten
Ett annatomride 5r det s6 kalladeKrdkebergsomridet
skullestoppadetta omr6dehar inte provats.
Vir bedomningdr att Eksjokommunvdljerekonominfore en miljomdssigt
hillbar
utveckling
for Eksjosstadsframtidautveckling.
Alltforminga vdrdefullamilj6erstir pi
spelfor att vi skakunnatillstyrkaforslaget.

Griinplanen
Forslaget
till detaljplanstridermot kommunensgr<inplan.
Gronplanenfor Eksjci
stad
beskriverstadensgronalungor.Att vdrnaom teitortsniira
rekreationsmark
har underlSng
tid varit ett kdnnetecken
i kommunensplanering.
I gronplanenpekasomr6denakringKvarnarpssjon
ut som omriden med"myckethoga
upplevelsevcirden".
Omridet kring Kvarnarpssjcin,
Kvarnarpsgird och Nifsarpsmaden
har
"omistliga
bedomtssom
vdrden".Femplatseri det foreslagnadetaljplaneomridetpekas
ut som "viktiga visuellasambond". Den "fina utsiktenover landskdpet"och ner mot sjrin
var nog menatfor allmdnheten,
och inte fcirde nu foreslagna
bostdderna.
Grrinplanen
sl6rocksi fast att de ekologiska
och upplevelsemdssiga
effekternadr stora.
Forslaget
till detaljplantar inte allshdnsyntill de viirdensom gronplanenhar pekatut
som mycketvdrdefulla.Dessutombristerdet i redovisningen
av vilkanaturviirdensom

I

st6rpi spel.Forutomatt omr6detkringKvarnarps
gdrddr ett mycketomtyckt
friluftsomride
dr det rikt pi smibiotoper
somgynnarett riktvdxt-ochdjurliv.
Vi anseratt naturvdrdena
dr till gagnfcirallasomvill kommaniiranaturenoch ddrfordr
viktigamSlpunkterfcirfriluftslivet.Om grcinomr6den
delasupp i mindreomr6denfinns
riskfor att omridet fragmenteras.
F<jrbide miinniskoroch djur 6r det viktigaremed ett
stortgronomrddedn mdngasmi. I det hdr fallettrdngsrekreationsmarken
allt ldngrebort
ddr den sedanhotasav den planeradeforbifartenfor RV40.
"Undersdkning
I bilaga1.till detaljplanen
av betydandemiljopiverkan"bedomsplanen
"
inte innebtirabetydandemiljopdverkanfor miljon, manniskorshiilsaoch scikerheteller
hushdllningen
med mork, vatten och ondraresurser".Vi delar inte denna bedomning.

Det kulturhistoriskalandskapet

| "Kulturhistorisk
rapport 1997:24"frin Jonkopings
ldnsmuseumfinnsmycketintressant
ldsningom kulturvdrdena
i landskapet
g6rd.Girdensomgivningarses
kringKvarnarps
somviktigakomponenterftir forstielsenav landskapet
undertidigareperioder.Dagens
jordarna,som formodligenbildadesunder
Skermarkdr koncentrerad
till de sedimentdra
inlandsisens
avsmdltning.
Det konstateras
att det finnsminga fornldmningar
spriddai
gravar,
om16det
terrasskanter,
rcijningsrosen
av olikaSlderoch Skerhak.
I sambandmed rapportenutfordesocks6en oversiktlig
florainventering.
De flesta
ytornauppvisadegott om karaktdrsviixter
inventerade
och arter som tyder pi att det dr
g a m m adl n g s m a r k .
Det kulturhistoriska
landskapetkringKvarnarps
g6rdhar minga vdrdenoch det finns
myckethistorikom bygdenoch sjSlvaplatsenddr Kvarnarps
gird nu ligger.Landskapet
har brukats16ngtfore jdrnildern,sjdlva96rdenhar anorsedan1500-talet,hdr finnsden
miljosom Carlvon Linn6s6 lyrisktbeskrevndr han passerade
pi sin resatill Skine 1749
ochvi kan idagblickaut over de 6krarden kdndaborgmdstaren
Munthe brukade.
I gdllandeciversiktsplan
hdnvisas
till olikadokumentkringbevarandetav kulturmiljcin.
I
ett av dessakonstaterasom det aktuellaomrddet:"Denfantastiskamiljon och de
kulturhistoriskavdrdenakommer bast till sinrdtt genom att tillvoratas och anvtindassom
rekreationsomrdde."
Di dr det mdrkligtatt det nu tillStsny bebyggelsei parkenkring
Kvarnarps
96rd,den som i ett tidigareskedevaritskonad.Dettaanservi vore respektlost
och ett stort intring i kulturmiljon.Detsammaanservi om att inte ldngreviirnaden dldre,
bitvisstensattavdgbanken(somsannoliktutgoren gammalfiirdviig)upp mot Angsstugan.
Dettaiir fciriindringar
som gjortssedansamridet- miljonhar tidigareansettssom kdnslig
for byggnation,
nu tar man for sig.
Ett annatexempelpi bristanderespektfor den kulturhistoriska
milj6ndr ndr Angsstugan,
som har dateratstill 1799och som ddrmeddr girdensdldstakvarvarande
byggnad,nu
skabehovatriingasmed ny modernbebyggelse
I granskningsunderlaget
under kapitletKulturmiljcist6r det att "omrddetsom tillhor
Kvarnarpsgdrd utgor en vordefullmiljd som skabevoras".Vi hiller med om detta och
gird dr uniktoch tillhcirde
bedomeratt det kulturhistoriska
landskapet
kringKvarnarps
viirdensom kulturkommunenEksjobordefcirstiatt sl6vakt om.

Det dr vir forhoppningatt framtidenkan utvisaatt bevarandetav landskapetrunt
gird frin exploatering
Kvarnarps
blevlikavdrdefulltsom bevarandetav Gamlastanfrin
pi 50-talet.
rivningsraseriet

Vdrdefulltnatur-,rekreationsochfriluftsomridehotas
ldagbor ca 1500personeri det si kalladeKvarnarpsomrddet.
Det omr6desom omfattas
av forslagtill ny detaljplanir i dagsldget
ett omtycktoch vdrdefulltnatur-,rekreationsoch friluftsomride.Omridet har blivitallt viirdefullare
efter handsom Kvarnarpsomridet
har byggtsut.
Men det aktuellaomridet har ocksi stort vdrdefciralladem som tillfdlligtbesdker
omr6det.Detfinnsidagfyra ideellaforeningaroch en byggnadsvirdsbutik
som innebdr
gott
att det finns
om aktiviteteroch ddrmedbesokaretill omridet.
Vi anseratt forslagettill detaljplanskulletrdngaundanett omtycktoch vdrdefulltnatur-,
rekreationsoch friluftsom16de.
Dessutomskullelandskapet
fordndraspitagligtvilket
skulleinnebdraatt minga viktigasynergieffekter
skullegi forlorade.

6vrigt

Att kallaomridet for "Trddgirdsstaden"
blir bara"sndmos"ndr ingreppenmot
naturvirdenablir si brutala.Namnetiir tiinkt att framkalladen bild av idealstaden
som
underett 6rhundradedomineratv6radrommar.Men tyvdrrdr den for l6ngesedanpass6.
Det hjdlperinte ensatt kalladen fcjr"den modernatrddgirdsstaden".
Det iir ett antaldispensersom kommeratt scikas
for att fA till den foreslagna
detaljplanen,
blandannatdispensfrin strandskydd
och borttagningav fleradiken.Bara
pi
dettainnebdrett stort ingrepp nuvarandenaturviirden.
Ett omride ddr strandskyddet
foreslisupphdvasoch bryggoro.dyl.anldggas
dr omr6det
kringutloppetfrin Kvarnarpssjon,
som idagiir en viktigbiotopoch fdrbindelseldnk
for
djurlivetmellansjcin{"vassbiinken")
och Smiljon.Bryggoroch spingar,och ddrmedokad
mdnskligniirvarokommeratt missgynna
djurlivet.
Kommunenhar dvenen overtropi att Kvarnarpssjdn
skakunnaanviindastill allt, bl.a.ta
sigett svalkande
dopp.Det dr viktigtatt omridet i siginte medforen okad belastningpi
vattensystemet.
Men underoverskidligtid framoverkommersjonatt vara piverkadav
"gamla
s6vdl
synder"som nuvarandeutsldppfrin avloppsreningsverket
och dr ddrforinte
l d m p l i gf o r b a d .
i den l6gl6nta6kermarkenniirmastsjonliggerndramarkytanvilket
Grundvattenniv6n
kommeratt krdvadtgdrderndr den skabebyggas.
Enforhojningav marknivinbehovsfor
att inte riskerafuktskador.Det innebair
aivenatt det blir sv6righeter
med avrinningen
av
pi
dagvatten,
siirskiltvid hdftigaregn.Si varforenvisasmed att bygga oliimpligmark?
Fobosekologiska
visningstrddg6rd
har sommartidca 5 000 bes6kare.Besokarna
kommer
fr6n helaSverige,
men ocks6frin ldndernai norraEuropa.Att trddgirdensv6l fungerande
parkeringsplats
omvandlastill lekplatskommeratt minskamcijligheten
att varaett av

kommunensuppskattadebesdksmdl
i framtiden.Att anldggaen parkeringsplats
pi
nuvarande
odlingsmark
dr ingetalternativ.

Sammanfattning
sammantaget
anservi att plan-och genomforandebeskrivning,
detaljplanfor
- del av Kvarnarp3:1,missarden komplexitetoch helhetsom omridet
Triidgirdsstaden
utgorfcjrsiviil vext-och djurliv,men ocksi for ossmiinniskor.Omridet dr ett vdrdefullt
natur-,kultur-och friluftsomridemed minga synergieffekter.
Vi anseratt forslagetdr allt
annatdn lingsiktigth6llbart.Ddrforavstyrkervi forslageti sin helhet.
EksjoNaturskyddsforening
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