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Eksjo kommun

Detaljplan fi ir Trddgirdsstaden - del av Kvarnarp 3:1,
gra n skn i ngsyttra nde f ri n Eksjii N atu rskyddsfiiren i ng

Eksjo Naturskyddsforening med Eksjd Klimatndtverk, i  samrAd med Forbundet Organisk

Biologisk Odling (Fobo), har tagit del av granskningshandlingarna och motsdtter sig
planerna pi exploatering enligt plan- och genomforandebeskrivning, detal jplan for

Tri idgirdsstaden - del av Kvarnarp 3:1. Genom en namninsamling har vi dessutom ett

starkt stcjd for vira synpunkter. Hitt i l ls har 1 675 personer, varav 1 395 inl6mnades vid

samridet, skrivit  pi en protestl ista (se bi lagor).

Vira stdl lningstaganden bygger pi fol jande:
o forslaget till detaljplan stdmmer inte tiverens med gdllande iiversiktsplan
o omr6det for den forslagna detal jplanen innehSller mer vdrdeful l  natur dn vi kan

ana, ddrfor krdvs en fiirdjupad studie av naturviirdena med en niirmare

inventering av forekomsten av skyddsvdrda arter och biotoper
o forslaget t i l l  detal jplan str ider mot mil j i ibalken dir det st ir att jordbruksmark inte

ska tas i  anspr6k for bebyggelse
o fcirslag t i l l  alternativ lokalisering saknas
o forslaget t i l l  detal jplan str ider mot kommunens gri inplan
o det kulturhistoriska landskapet kring Kvarnarps gird dr unikt och t i l lhor de vdrden

som kulturkommunen Eksjo borde forsti  att sl i  vakt om
o viirdefulla natur- och kulturvHrden riskerar att fiirloras fcir all framtid
o ett omtyckt och vdrdefullt natur-, rekreations- och friluftsomride kommer att

trdngas undan
o omr6dets komplexitet och dess positiva synergieffekter lHmpar sig bdst att

fortsdtta vara ett vdrdefullt natur-, kultur- och friluftsomrtde.

6versiktsplanen
Forslaget t i l l  detal jplan avviker i  m6nga stycken fr in gdllande oversiktsplan. I denna stir

b land  anna t :
o "Genom 

fortotning ov bebyggelsen tas ingen ny mark i onsprdk, vilket gor att

viirdefulla notur- och kulturmiljder kan bevaras och vordefull natur ger

forutsdttningor fdr en okod biologisk mdngfold." (sid 14)
o 'Riktlinjer - Hrinsyn till vdr kulturmiljo ska beoktas i all fysisk plonering" (sid 30)
o "Jordbruket i kommunen (ir av stor betydelse for kommunens noringsliv samt utgdr

grund for en levande londsbygd och cir en f6rutscittning fdr bevarande av den

landskopsbild som sd storkt fdrknippos med Smdland. Detta framst genom

boskapsdrift. Jordbruket i kommunen tir i grunden baserot pd smdskolighet. De



stod man idog erhdller dr viktiga dels ur norproduktiva ospekter som
n atu rmi lj oa spe kte r." (sid 67)
M6lsdttningar Jordbruk {sid 68):

o "lnom Eksjd kommun brukas all dkermork pd ett miljoanpassot scitt.
o All iordbruksmark hdlls i ett sddant skick att den ldngsiktigt kon nyttjas for

prod uktio n av livsm ed e l.
o lnom kommunen har permanenta skyddszoner onlagts utmed ktinsliga

smd biotope r och vatte nd ra g.
o Minst 30 % ov kommunens jordbruk drivs ekologiskt"

"Gronstrukturen i staden iir liksom bebyggelse och trafikstruktur, en overordnad
struktur som bestdr av ett natverk ov smd och stora gronomrdden av olika
karaktor och funktion" (sid 99).

Vi anser att oversiktsplanen pekar p6 en ambit ion att forbdttra och forstdrka de vdrden
som finns i vir kommun. Ddrfor dr vi kri t iska t i l l  exploateringen av det aktuella omridet,
eftersom den i f lera stycken gir tvdrtemot gi i l lande oversiktsplan.

Fiirdjupad studie av naturvdrdena
Det stora omride som fdrslaget t i l l  detal jplan spdnner over innehil ler en mosaik av ol ika
biotoper - sjci,  vattendrag, 6ker, kantzoner, dng, igenviixande i ingsmark, diken m.m.
Til lsammans ger dessa idag l ivsrum for en sagolik mdngd arters behov av skydd och fcida.

I ett av delomridena {0,5 ha) har sl6tter utfcirts sedan 1.998 och m6nga av
karakti irsvi ixterna for dng f inns kvar. Bland andra kan ndmnas sl i t tergubbe, darrgri is,
spindelort, dngshavre, grcinvit nattviol, jungfrul in, solvi inda, gullviva, Sngsskallra och
svinrot. Sl i t terdngen kommer helt i  kl i im mellan foreslagen fr irskola med minst sex
avdelningar, t idigare beslutad detal jplan for bostdder (Vir loken) och bostdderna i
forslaget t i l l  ny detal jplan fcir Trddgirdsstaden. De arter som idag f inns i sl6tterdngen
hotas att forsvinna.

Minga f j i i r i lsarter (sdrski l t  nattf jdri lar) har idag sin hemvist i  omr6dets grdsmarker. Och i
den glesa lovskogen (igenvdxande ingsmarken) kring Angsstugan f inns gott om dldre,
nedfal lna lovtrdd som i ir vikt iga for insektsfaunan. Ett tecken pi detta 5r mdngden av
hackspettar - mindre hackspett (rodlistad), storre hackspett, grongoling och spil lkr ika.

Akrarna dr ett vikt igt inslag i landskapet, sivdl visuell t  som fcir fodo-scik for f iglar, bin,
humlor och f j i i r i lar. De dr en vikt ig del i  den "grona infrastrukturen" i  ett stort
sa m ma n hd ngande gronom ride som ti l  lhandah6 l ler vikt iga ekosystemtjdnster. D6 Skern
inte var i t  u tsat t  for  kemiska bekdmpningsmedel  under  l6ng t id  innehdl ler  den en mdngd
blommande vdxter och ovanliga ogri is sisom f6rtunga, 6kerkulla m.f l .  Detta gynnar
insektsfaunan som bin, humlor och f jdri lar och ddrmed den biologiska mingfalden. I plan-
och genomfcirandebeskrivn i  ngen konstateras felaktigt om de rippna fdlten/6 krarna :
"Eftersom de regelbundet brukots, bedoms inte naturvarden sdsom scillsynta voxtervora
kopplade till de oppna falten".

Utter, forsdrla och kungsfiskare dr knutna t i l l  6-mil jon och riskerar att storas el ler
forsvinna om omridet exploateras med bebyggelse, traf ik och mdnskliga storningar. Utter
och mindre sa lamander  har  dven observerats  i  d ikena mel lan Skrarna.



Kring vattenmil jcierna, sjci och vattendrag, f inns ocks6 f lera arter f laddermdss -

dvdrgfladdermus, l ingorad f laddermus, vattenfladdermus fcir att ndmna nigra. De dr
beroende av stora trdd och dldre byggnader och stors av belysning. Sverige har skrivit
under det Europeiska f laddermusavtalet (EUROBATS) som innebdr att Sverige har
forbundit sig att bland annat forbjuda f ingst av f laddermoss, peka ut platser som i ir
vikt iga for f laddermossens skyddsstatus samt fr i imja al lmiinhetens medvetande om
betydelsen av att f laddermoss skyddas. Samtl iga f laddermoss dr fr idlysta i  Sverige. Det dr
i iven fcirbjudet att avsikt l igt stora djur, si irski l t  under djurens parnings-, uppfcidnings-,
overvintr ings- och f lyttningsperioder samt skada el ler forstora djurens
fortplantningsomriden el ler vi loplatser.

I omridet f inns i iven gott om huggorm, snok, kopparodla, ol ika grodor och paddor, vi lka
alla dr fr idlysta.

Vi kan konstatera att det f inns f lera unika arter som skulle forsvinna om omridet
exploateras av bebyggelse, traf ik och mdnskliga stcirningar. Ett f lertal av dessa arter ingir
i  EU:s art- f6gel- och habitatdirektiv, dr fr idlysta, rodlistade, sSllsynta osv. De utgdr
oumbdrl iga delar av de ekosystem som vi mdnniskor 6r beroende av, s6vdl nu som i
framtiden.

Genom v6r kdnnedom om omr6det vet vi att det innehil ler mer vdrdeful l  natur och
artr ikedom i in vi kan ana, ddrfor krdvs en fordjupad studie - en MKB - med en ndrmare
inventering av forekomsten av skyddsvdrda arter och biotoper. Detta krdvs for att fi
stcirre kunskap om omrAdets sammantagna vdxt- och djurl iv. Vi ser en exploatering av
omridet som en betydande mil jopiverkan av natur- och kulturvi irden, hotade och
sii l lsynta arter samt vdrdeful la biotoper.

Kommunen hdvdar bl.a. "att ondro typer av biotoper kommer att tillskapos i
plonomrddets parkytor, bostadskvorter och dogvottenl1sningar (domm och diken)" vilket
absolut inte kan jdmfdras med nuvarande biotoper i  omridets naturmil jcier.

Vi dr ddrfcjr mycket kri t iska t i l l  den skrivning som finns i plan- och
genomforandebeskrivningen: "De arter som hor pdtrtiffas bedoms inte pdverkos i sddon
utstrackning ott deras livsvillkor skulle ovsevtirt fortindros ov en explootering som plonen
medger. Plonen bedoms sdledes inte pdverka arters bestdnd eller framtida fortlevnad.
D etta sti ke rstii I I s i nf ii r pl a n e n s a nto g o nd e, g e n o m n otu ri nv e nte ri n 9."

Vi anser att Eksjo kommun all t fcir lettvindigt g6r vidare i  processen utan att ndmnda
naturinventering dr klar, vi lket vi sjdlvfal let dr starkt kri t iska t i l l .  Men det i ir  kanske inte s6
konstigt. P6 f lera stdl len i  plan- och genomforandebeskrivningen, inklusive bi lagor,
uppvisar kommunen stor okunskap ndr det gdller ol ika djur- och vdxtarter. Detta dr
pinsamt och minskar tyvdrr trovdrdigheten for hela underlaget.

Milji ibalken
Vi anser att forslaget t i l l  detal jplan str ider mot mil jobalken genom att ta jordbruksmark i
anspr6k for bebyggelse. Det pistis i forslaget att"Omrddet cir jtimftirt, med storskaliga
jordbruk, inte lika effektivt och produktivt dd morken cir uppdelad pd 8 icke
sommanhiingonde fcilt." Detta dr en ensidig syn p6 jordbruk. ldag vet vi att iiven andra dn
ekonomiska intressen dr vikt iga att ta hdnsyn t i l l ,  inte minst de ekologiska.



Jordbruk, sivdl i  Eksjo kommun som i SmSland, prdglas idag av smiskalighet. Dessa bidrar
t i l l  att bevara de vdrdeful la smibiotoper som finns i landskapet och dr vikt iga fdr att
bevara den biologiska mingfalden.

Vivet att jordbruksmark dr och iokad utstrdckning kommer att vara en bristvara, inte
minst globalt.  Naturkatastrofer, kl imatfcirdndringar och exploatering i ir  stora hot mot vir
l ivsmedelsfcirsorjning. Vi lever i  en orol ig t id och vi anser ddrfor att det dr oklokt av
kommunen att bygga p6 hi ivdad jordbruksmark, som dessutom drivs ekologiskt och dr
stenfri  vi lket gor den ldttbrukad. Jordbruksmark tar l6ng t id att bygga upp - den dr ett arv
fr in v6ra forfdder och ett l6n fr in vdra barn och barnbarn - och b6r kunna brukas dven i
framtiden. Niir jordbruksmark exploaterats dr den borta f6r al l t id.

Vi anser att den hdvdade jordbruksmarken i omridet i ir  av vi isentl igt samhdllsintresse och
ska bevaras. Behovet av mark for bosti ider kan t i l lgodoses p6 annan mark.

Alternativ lokalisering
Under de senaste Sren har en mdngd nya detal jplaner for bostadsdndamdl t i l lkommit for
Eksjo stad - och nya t i l lkommer hela t iden. Nigon sammansti i l lning over hur minga nya
bostdder dessa samt "inf i l l -projekten" skulle inrymma saknas i fcirslaget.

Innan omridet Kvarnarp 1:3 tas i  ansprik anser vi att Eksjci kommun mer al lvarl igt ska ta
fram ett alternativ t i l l  lokalisering. I fcirslaget f inns bara "bortfcirklaringar" t i l l  varfcir andra
upprdknade omr6den inte kan tas i  ansprik i  dagsldget. I  oversiktsplanen ndmns
exempelvis ett stort omrdde - B 14. Den norra delen av detta omride har redan planlagts
och n6gra tomter har s6lts. D6 dr det mdrkl igt att kommunen i forslaget anser det "svirt

att utveckla och exploatera" med hdnsyn t i l l  planerad fcirbifart.

Ett annat omride 5r det s6 kallade Krdkebergsomridet - 811. Huruvida Fcjrsvarsmakten
skulle stoppa detta omr6de har inte provats.

Vir bedomning dr att Eksjo kommun vdljer ekonomin fore en mil jomdssigt hi l lbar
utveckling for Eksjos stads framtida utveckling. All t for minga vdrdeful la mil j6er st ir pi
spel for att vi ska kunna t i l lstyrka forslaget.

Griinplanen
Forslaget t i l l  detal jplan str ider mot kommunens gr<inplan. Gronplanen for Eksjci stad
beskriver stadens grona lungor. Att vdrna om teitortsni ira rekreationsmark har under lSng
tid varit  ett kdnnetecken i kommunens planering.

I gronplanen pekas omr6dena kring Kvarnarpssjon ut som omriden med"mycket hoga
upplevelsevcirden". Omridet kring Kvarnarpssjcin, Kvarnarps gird och Nifsarpsmaden har
bedomts som "omistliga vdrden". Fem platser i det foreslagna detaljplaneomridet pekas
ut som "viktiga visuella sambond". Den "fina utsikten over landskdpet" och ner mot sjrin
var nog menat for al lmdnheten, och inte fcir de nu foreslagna bostdderna. Grrinplanen
sl6r ocksi fast att de ekologiska och upplevelsemdssiga effekterna dr stora.

Forslaget t i l l  detal jplan tar inte al ls hdnsyn t i l l  de vi irden som gronplanen har pekat ut
som mycket vdrdeful la. Dessutom brister det i  redovisningen av vi lka naturvi irden som

I



st6r pi spel. Forutom att omr6det kring Kvarnarps gdrd dr ett mycket omtyckt
fri luftsomride dr det rikt pi smibiotoper som gynnar ett rikt vdxt- och djurl iv.

Vi anser att naturvdrdena dr t i l l  gagn fcir al la som vi l l  komma niira naturen och ddrfor dr
vikt iga mSlpunkter fcir fr i luftsl ivet. Om grcinomr6den delas upp i mindre omr6den f inns
risk for att omridet fragmenteras. F<jr bide miinniskor och djur 6r det vikt igare med ett
stort gronomrdde dn mdnga smi. I  det hdr fal let trdngs rekreationsmarken al l t  ldngre bort
ddr den sedan hotas av den planerade forbifarten for RV 40.

I bi laga 1. t i l l  detal jplanen "Undersdkning av betydande mil jopiverkan" bedoms planen
" inte innebtira betydande miljopdverkan for miljon, manniskors hiilsa och scikerhet eller
hushdllningen med mork, vatten och ondra resurser". Vi delar inte denna bedomning.

Det kulturhistoriska landskapet
|  "Kulturhistorisk rapport 1997:24" fr in Jonkopings ldns museum finns mycket intressant
ldsning om kulturvdrdena i landskapet kring Kvarnarps g6rd. Girdens omgivningar ses
som vikt iga komponenter ft ir  forst ielsen av landskapet under t idigare perioder. Dagens
Skermark dr koncentrerad t i l l  de sedimentdra jordarna, som formodligen bi ldades under
inlandsisens avsmdltning. Det konstateras att det f inns minga fornldmningar spridda i
om16det - gravar, terrasskanter, rci jningsrosen av ol ika Slder och Skerhak.

I samband med rapporten utfordes ocks6 en oversikt l ig f lorainventering. De f lesta
inventerade ytorna uppvisade gott om karaktdrsvi ixter och arter som tyder pi att det dr
gammal  dngsmark.

Det kulturhistoriska landskapet kring Kvarnarps g6rd har minga vdrden och det f inns
mycket historik om bygden och sjSlva platsen ddr Kvarnarps gird nu l igger. Landskapet
har brukats 16ngt fore jdrni ldern, sjdlva 96rden har anor sedan 1500-talet, hdr f inns den
mil jo som Carl von Linn6 s6 lyriskt beskrev ndr han passerade pi sin resa t i l l  Skine 1749
och vi kan idag bl icka ut over de 6krar den kdnda borgmdstaren Munthe brukade.

I gdl lande civersiktsplan hdnvisas t i l l  ol ika dokument kring bevarandet av kulturmil jcin. I
ett av dessa konstateras om det aktuella omrddet: "Den 

fantastiska miljon och de
kulturhistoriska vdrdena kommer bast till sin rdtt genom att tillvoratas och anvtindas som
rekreationsomrdde." Di dr det mdrkligt att det nu tillSts ny bebyggelse i parken kring
Kvarnarps 96rd, den som i ett t idigare skede varit  skonad. Detta anser vi vore respektlost
och ett stort intr ing i  kulturmil jon. Detsamma anser vi om att inte ldngre vi irna den dldre,
bitvis stensatta vdgbanken (som sannolikt utgor en gammal f i i rdvi ig) upp mot Angsstugan.
Detta i ir  fcir i indringar som gjorts sedan samridet - mil jon har t idigare ansetts som kdnslig
for byggnation, nu tar man for sig.

Ett annat exempel pi bristande respekt for den kulturhistoriska mil j6n dr ndr Angsstugan,
som har daterats t i l l  1799 och som ddrmed dr girdens dldsta kvarvarande byggnad, nu
ska behova tr i ingas med ny modern bebyggelse

I granskningsunderlaget under kapitlet Kulturmiljci st6r det att "omrddet som tillhor
Kvarnarps gdrd utgor en vordefull miljd som ska bevoras". Vi hiller med om detta och
bedomer att det kulturhistoriska landskapet kring Kvarnarps gird dr unikt och t i l lhcir de
vi irden som kulturkommunen Eksjo borde fcirst i  att sl6 vakt om.



Det dr vir forhoppning att framtiden kan utvisa att bevarandet av landskapet runt
Kvarnarps gird fr in exploatering blev l ika vdrdeful l t  som bevarandet av Gamla stan fr in
rivningsraseriet pi 50-talet.

Vdrdefullt natur-, rekreations- och friluftsomride hotas
ldag bor ca 1500 personer i  det si kal lade Kvarnarpsomrddet. Det omr6de som omfattas
av forslag t i l l  ny detal jplan ir i  dagsldget ett omtyckt och vdrdeful l t  natur-, rekreations-
och fr i luftsomride. Omridet har bl ivit  al l t  vi irdeful lare efter hand som Kvarnarpsomridet
har byggts ut.

Men det aktuella omridet har ocksi stort vdrde fcir al la dem som ti l l fdl l igt besdker
omr6det. Det f inns idag fyra ideella foreningar och en byggnadsvirdsbutik som innebdr
att det f inns gott om aktiviteter och ddrmed besokare t i l l  omridet.

Vi anser att forslaget t i l l  detal jplan skulle trdnga undan ett omtyckt och vdrdeful l t  natur-,
rekreations- och fr i luftsom16de. Dessutom skulle landskapet fordndras pitagl igt vi lket
skulle innebdra att minga vikt iga synergieffekter skulle gi forlorade.

6vrigt
Att kal la omridet for "Trddgirdsstaden" bl ir bara "sndmos" ndr ingreppen mot
naturvirdena bl ir si brutala. Namnet i ir  t i inkt att framkalla den bi ld av idealstaden som
under ett 6rhundrade dominerat v6ra drommar. Men tyvdrr dr den for l6nge sedan pass6.
Det hjdlper inte ens att kal la den fcjr "den moderna trddgirdsstaden".

Det i ir  ett antal dispenser som kommer att scikas for att fA t i l l  den foreslagna
detal jplanen, bland annat dispens fr in strandskydd och borttagning av f lera diken. Bara
detta innebdr ett stort ingrepp pi nuvarande naturvi irden.

Ett omride ddr strandskyddet foresl is upphdvas och bryggor o.dyl. anldggas dr omr6det
kring utloppet fr in Kvarnarpssjon, som idag i ir  en vikt ig biotop och fdrbindelseldnk for
djurl ivet mellan sjcin {"vassbiinken") och Smil jon. Bryggor och spingar, och ddrmed okad
mdnsklig ni irvaro kommer att missgynna djurl ivet.

Kommunen har dven en overtro pi att Kvarnarpssjdn ska kunna anviindas t i l l  al l t ,  bl.a. ta
sig ett svalkande dopp. Det dr vikt igt att omridet i  sig inte medfor en okad belastning pi
vattensystemet. Men under overskidl ig t id framover kommer sjon att vara piverkad av
s6vdl "gamla synder" som nuvarande utsldpp fr in avloppsreningsverket och dr ddrfor inte
ldmpl ig  for  bad.

Grundvattenniv6n i den l6gl6nta 6kermarken ni irmast sjon l igger ndra markytan vi lket
kommer att krdva dtgdrder ndr den ska bebyggas. En forhojning av marknivin behovs for
att inte r iskera fuktskador. Det innebair aiven att det bl ir sv6righeter med avrinningen av
dagvatten, si irski l t  vid hdft iga regn. Si varfor envisas med att bygga pi ol i implig mark?

Fobos ekologiska visningstrddg6rd har sommartid ca 5 000 bes6kare. Besokarna kommer
fr6n hela Sverige, men ocks6 fr in ldnderna i norra Europa. Att trddgirdens v6l fungerande
parkeringsplats omvandlas t i l l  lekplats kommer att minska mcij l igheten att vara ett av



kommunens uppskattade besdksmdl i  framtiden. Att anldgga en parkeringsplats pi
nuvarande odlingsmark dr inget alternativ.

Sammanfattning
sammantaget anser vi att plan- och genomforandebeskrivning, detal jplan for
Tri idgirdsstaden - del av Kvarnarp 3:1, missar den komplexitet och helhet som omridet
utgor fcjr sivi i l  vext- och djurl iv, men ocksi for oss miinniskor. Omridet dr ett vdrdeful l t
natur-, kultur- och fr i luftsomride med minga synergieffekter. Vi anser att forslaget dr al l t
annat dn l ingsikt igt h6l lbart. Ddrfor avstyrker vi forslaget i  sin helhet.

Eksjo N atu rskyddsforening

/1"e2" /J,-"-,*,,-
Sven-Ake Svensson/ordf

P.S. Hdnvisning gors dven t i l l  t idigare inldmnat samridsyttrande 2018-LO-I7 inkl. tre
b i lagor .
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