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SAMMANFATTNING

Bråbygden är ett väldokumenterat och känt område ur
natursynpunkt då det besitter unika värden. Bråbygdens värden bygger på samspelet mellan människa
och natur - hur bonden har brukat sin mark, vilka
djur man har låtit beta och att det har skett med en
lång kontinuitet. Tider förändras och för att fortsätta
ha en levande bygd behövs utveckling. Ofta är det så
att bevarande och utveckling kan komma i konflikt.
Syftet med den fördjupade översiksplanen är att
belysa de bevarandevärden och utvecklingsmöjligheter som finns i området, samt hur utveckling kan ske
utan att bevarandevärdena minskar.
För att kunna hantera framtida utveckling, som idag
inte till fullo är känd, så har planen till uppgift att
beskriva de värden som finns i området. Utifrån
dessa har ett antal riktlinjer tagits fram tillsammans
med representanter för Bråbygdens intresseförening.
Syftet med riktlinjerna är att visa på en strävan mot
vad som är det bästa för bygden ur både bevarandeoch utvecklingssynpunkt. Riktlinjerna har sedan
konsekvensbeskrivits mot de nationella och regionala miljömål som finns uppsatta av riksdagen och
länsstyrelsen.
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INLEDNING

Bakgrund

Översiktsplanen (ÖP 2000) föreslår att en fördjupad
översiktsplan över Bråbygden ska upprättas i samråd med Bråbygdens intresseförening och berörda
myndigheter. Arbetet påbörjades i samarbete med
EU-projektet Baltic Balance och tillsammans med
studenter från SLU Alnarp 2003-2006.

Syfte och mål

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en
helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter för
att underlätta ställningstaganden när det gäller olika
intressen och behov.
Målsättningen med fördjupningen av översiktsplanen
är att skapa ett stöd för Bråbygdens bevarande och
utveckling av befintligt landskap, jordbruk, bebyggelse och naturmiljö på ett långsiktigt hållbart sätt.
En av huvuduppgifterna för planen blir att beskriva
och avväga hur nya bostäder och verksamheter kan
tillkomma samtidigt som Bråbygdens natur- och
kulturvärden bevaras.
De huvudmål som formulerats för den fördjupade
översiktsplanen är:
•
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visa hur riksintresset för naturvård ska
säkerställas

•

klargöra vad som är skyddsvärt genom
inventeringar

•

beskriva sammanhanget mellan bebyggelsen och
det odlade landskapet

•

visa hur det är lämpligt att utveckla Bråbygden
med ny bebyggelse och nya verksamheter

•

visa hur en god framtida vattenförsörjning kan
tryggas

bli bredare än så. Planens syfte är att belysa att de
bevarandevärden som finns i området ska finnas kvar
till kommande generationer. För att det ska ske måste
det samtidigt ske en utveckling av exempelvis nya
bostäder. Planen kan för barn och unga betyda att
ett viktigt rekreationsområde finns kvar men också
att det i framtiden finns möjligheten att bosätta sig i
området. Dessutom bedrivs pedagogisk verksamhet
som är viktig för barn och unga inom området.

•

behandla kommunikationsfrågor

Planförfarande/process

Disposition

Planen inleds med en beskrivning av de förutsättningar som finns i området i form av planer, program
och andra utredningar. Därefter följer beskrivningar
av olika teman och varje tema följs av riktlinjer för
det kommande arbetet med att bevara och utveckla.

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som
täcker kommunens hela yta. Därutöver kan det göras
fördjupningar av översiktsplanen för områden som
behöver studeras mer detaljerat.
Den fördjupande översiktplanen och dess process ska:
•

Visa på mark och vattenanvändningen i området

Riktlinjerna ska visa på sambandet mellan utveckling
och bevarande och vilka avvägningar som bör göras.

•

Vara ett instrument för dialog med statliga intressen, grannkommuner och medborgare

Barnperspektiv

•

Utgöra ett samlat kunskapsunderlag

•

Planen ska kunna användas vid olika former av
tillståndsgivning inom planområdet

Planen belyser frågor gällande service och kommunikationer som kan vara viktiga för barn och ungdomar
gällande deras tillgänglighet och självständighet.
Planen kommer i första hand att beröra barn och
unga som bor i eller i närheten av området. Området
är också ett populärt utflyktsmål så påverkan kan

En fördjupad översiktsplan (FÖP) ska vara vägledande men är inte juridiskt bindande.

1: START
När kommunfullmäktige beslutat om att en översiktsplan ska upprättas påbörjas processen med
inventering och utredning kring kommunens eller
delområdets utvecklingsförutsättningar m.m. Resultatet sammanfattas i ett program som anger mål och
inriktning för arbetet.
2: SAMRÅD
Med hjälp av underlagsmaterialet utarbetas ett förslag
till översiktsplan. Kommunen samråder och för en
dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra
kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd ska även finnas för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget. Alla synpunkter och vilken
bedömning kommunen har gjort av synpunkterna
sammanställs i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen
lämnar ett särskilt samrådsyttrande.

3: UTSTÄLLNING
Efter samrådet bearbetas förslaget efter de inkomna
synpunkterna och översiktsplanen ställs därefter ut
under två månader. Även under utställningstiden är
det möjligt att lämna synpunkter och efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande
över den utställda planen.
4: ANTAGANDE
De synpunkter som lämnats under utställningsskedet
arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter
antas av kommunfullmäktige.
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PLANOMRÅDET

Kristdala

Bråbygden

Läge och avgränsning

Bråbygden är belägen i kommunens västra del, ca 25
km väster om Oskarshamn och ca 10 km söder om
Kristdala. Bygden kännetecknas av ett rikt natur- och
kulturlandskap.

Bockara

Planområdet innefattar hela eller delar av fastigheterna i de byar som ingår i begreppet Bråbygden:
Applekulla, Bjälebo, Lilla och Stora Bråbo, Bråhult,
Brånäs, Fallebo, Fallebo Torp, Gullhanetorp, Gumsebo, Humleryd, Källeryd, Saxtorp, och Östantorp.

Oskarshamn

Risinge

Fallebo

BRÅHULTESJÖN

Markanvändning

Stor del av området nyttjas idag för jordbruk. Mycket
av bebyggelsen är kopplad till jordbruket men också
bostäder. Planområdet omfattar även skog och
sjöarna Bråhultesjön, Stora och Lilla Risingen och
Fallebosjön.

FALLEBOSJÖN

Bråhult

Fallebotorp
Källeryd

Gumsebo

Saxtorp

STORA
RISINGEN

Lilla Bråbo
Stora Bråbo

Östantorp

LILLA
RISINGEN

Humleryd

Markägarförhållanden

Bjälebo

All mark inom planområdet ägs av privata
markägare.

Brånäs
Applekulla

STOR-BRÅ

Gullhanetorp
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Markanvändning
Avgränsning
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande planer
Översiktsplan

För Oskarshamns kommun gäller Översiktsplan
2000, antagen av kommunfullmäktige 2003-03-10.
Översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan över Bråbygden upprättas i samråd med Bråbygdens intresseförening och berörda myndigheter.
Detaljplan

Inom planområdet finns inga detaljplaner upprättade.
Däremot ingår delar av området i samlad bebyggelse, vilket innebär att det omfattas av krav på
bygglov med tanke på bl.a. miljön samt trafik- och
brandsäkerheten

Bevarandeplan

I Naturvårdsverkets rapport (4815) ”Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” ingår delar av
Bråbygden.

Bevarandeprogram

I ”Odlingslandskapet i Kalmar län. Bevarandeprogram, Oskarshamns kommun” (1995) är Bråbygden klassificerad som klass I-område – högsta
bevarandevärde.
Bevarandeprogrammet ska utgöra beslutsunderlag vid
vägning mellan bevarandeintressen och andra intressen angående nyttjande av jordbruksmark (nedläggning, omläggning, exploateringsföretag etc).
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Målet är att säkerställa ett, med hänsyn till de naturgeografiska och kulturhistoriska regionindelningarna,
representativt urval av olika typer av värdefulla
odlingslandskap.

Naturvårdsprogram

I Länsstyrelsens naturvårdsprogram, ”Natur i östra
Småland” (1997), redovisas delar av planområdet som
klass I-område för landskap, natur, botanik, zoologi,
geologi och kultur. Klass I innebär att området har
högsta naturvärde.

Samlad bebyggelse

Kulturmiljöprogram

”Kulturmiljöprogram för Oskarshamns Kommun”
(1993) syftar till att beskriva och levandegöra kulturmiljöer, göra dem kända samt främja vården och
bidra till bevarandet av dem. Programmet ger ingen
klassificering och inget direkt skydd. I kulturmiljöprogrammet är Bråbygden utpekat som kulturhistoriskt värdefull miljö.
Området ingår i Ängs- och betesmarksinventeringen i
Kalmar län 2002-2004.

Riksintressen

Ett riksintresse är ett intresse av nationell betydelse
och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada dess värde. Finns det flera riksintressen som
inte är förenliga med varandra inom ett område
ska företräde ges det ändamål som på lämpligaste
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Avgränsning
av riksintressen görs av ansvarig myndighet i samråd
med länsstyrelse och kommun.
Naturvård

En stor del av planområdet är av riksintresse för
naturvården, 1109 ha. Bråbygden är en av landets värdefullaste odlingsbygder med ett representativt och
välbevarat odlingslandskap med stora arealer naturbetesmark, som i flera avseenden fortfarande hävdas
traditionsenligt. Det småskaliga jordbruket har bildat
en vacker landskapsmosaik av åkrar, ängar, hagar,
lundar, löv- och barrskogar. Området är av arkeologiskt och kulturhistoriskt intresse.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad
betesdrift, skötsel av landskapselement samt restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker verkar
för riksintresset.
Områdets värden kan påverkas negativt av:
•

Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift

•

Skogsplantering på jordbruksmark

•

Energiskogsodling

•

Spridning av gifter eller gödselmedel

•

Bebyggelse

•

Nydikningar

•

Täkt

•

Luftledningar

•

Vägdragningar

Vindkraft

Väster om Bråbygden ligger ett område av riksintresse för vindbruk. En liten del av detta går innanför
avgränsningen, vid Fallebosjön. Vindkraft behandlas
i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som håller
på att tas fram.
Enligt det tematiska tillägget så bör samtliga typer av
vindkraftverk undvikas i naturreservat och i strandskyddsområden. Dessutom bör stora vindkraftverk
undvikas i Natura 2000-områden, riksintresseområden för natur-, kultur och friluftsvärden, värdefulla
kulturmiljöer enligt översiktsplanen samt värdefulla
naturmiljöer enligt Naturvårdsprogrammet.
Etablering av mindre verk i Natura 2000-områden,
riksintresseområden för natur-, kultur och friluftsvärden och värdefulla kulturmiljöer enligt ÖP2000 samt

värdefulla naturmiljöer enligt Naturvårdsprogrammet
ska behandlas med restriktivitet och en avvägning
mot intresset ska göras i varje enskilt fall.
Landskapets tålighet för mindre verk kan bedömas
som något högre än för större verk. Däremot gällande bullerstörning bör dessa verk behandlas som
vilka andra verk som helst eftersom påverkan kan
vara minst lika stor från små verk. Detsamma gäller oftast påverkan på höga natur- och kulturvärden. Mindre verk som är avsedda att energiförsörja
enstaka bostadshus eller brukningsenhet kallas ofta
gårdsverk. Totalhöjden på dessa är oftast högst 25-30
m. Mindre verk får placeras i grupper om två vindkraftsverk i anslutning till varandra. Etableringar
av mindre verk bör vara tydligt avskilda från andra
vindkraftsetableringar.

Natura 2000

I Bråbygden finns ett Natura 2000-område, 583 ha.
Området är på grund av sin speciella karaktär av
intresse för hela EU och syftar till att göra det möjligt
att bevara livsmiljöer och arter inom området. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Natura 2000-områden och Skogsstyrelsen för skogsbruksåtgärder.
Syftet med Natura 2000-området i Bråbygden är att
vårda och bevara de artrika äng- och betesmarker
som genom långvarig hävd vuxit fram i bygden. I
Bråbygden finns en ovanligt levande tradition av
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Vattendrag, sjöar utan markerat
strandskydd omfattas också av
strandskyddslagen.

Riksintresse naturvård
Landskapsbildsskydd
Opåverkade områden

äldre brukningsmetoder som hamling, aktivt brukande av små och svårbrukade åkrar och stängsling med trägärdesgård. Detta gör att landskapet är
mosaikartat med små åkrar, ängar, betesmarker och
betad skog. Den levande traditionen utgör i sig ett
högt kulturhistoriskt värde och ger dessutom förutsättningar för höga biologiska värden. Stora arealer
består av igenväxta ängar och betesmarker. Många
hamlade träd finns fortfarande kvar och markerna är
möjliga att restaurera.
Enligt 7 kap 28 a § Miljöbalken krävs tillstånd för
att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan
påverka miljön på ett betydande sätt i ett Natura
2000-område. För åtgärder som är nödvändiga för
skötsel av området krävs inte tillstånd.

För att naturvärdena i Bråbygdens Natura
2000-område ska bestå krävs bl.a:

Vissa verksamheter kan påverka naturtyperna och
arterna inom Natura 2000-området negativt t.ex:

•

kontinuerlig skötsel genom bete och röjning i de
naturtyper som kräver det

•

•

kontinuerlig skötsel av lövängar genom slåtter,
höbärgning, hamling mm

exploatering och förändrad markanvändning i området eller i omgivande marker,
t.ex. skogsplantering, uppodling, dikning och
täktverksamhet

•

att ängs- och betesmarker har en naturlig näringsnivå i marken

•

•

fortsatt hamling av lövträd i ängs- och
betesmarker

tillförsel av kväve (gödning) i naturbetesmarkerna via t.ex. nederbörd, vinterbete eller
tillskottsfodring

•

•

ingen stor minskning av de arter som är typiska
för naturtyperna

produktionsinriktat skogsbruk i eller i anslutning
till naturtypen trädklädda betesmarker

•

ökat graninslag i hagmarker med lövträd

•

opåverkad hydrologi

Naturtyper och miljöer med höga värden:
•

Artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen

•

Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen

•

Fuktängar med blåtåtel eller starr

•

Högörtsamhällen

•

Slåtterängar i låglandet

•

Lövängar

•

Trädklädd betesmark
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Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten
för djur- och växtlivet. Strandskydd inom planområdet gäller:
• 100 m från strandlinjen vid Fallebosjön, Bråhultesjön, Stora och Lilla Risingen samt delar av
vattendraget mellan Lilla Vädern och Stor-Brå
• 200 m från strandlinjen vid Stor-Brå

Opåverkade områden

Runt om Bråbygden finns det i översiktsplanen
utpekat opåverkade områden. Syftet med att peka
ut opåverkade områden är att kunna bevara dessa i
så stor utsträckning som möjligt med tanke på den
biologiska mångfalden och användningen av områdena t.ex. rekreation. Dessutom finns det ett värde
i att bevara större landsbygdsområden för ekologiska
funktioner som jord- och skogsbruk. Exploateringsföretag som vill utnyttja mark- och vattenområden i
opåverkade områden ska i första hand utnyttja andra
redan exploaterade områden.

Nyckelbiotop, biotopskydd och naturvärde
Nycelbiotop och biotopskydd

Nyckelbiotoper är skogsområden som är någorlunda
enhetliga och avgränsade där det kan finnas rödlistade arter, dvs hotade och missgynnade växter och
12

djur. Vetskapen om var dessa områden finns är viktig
för att skogsnäringen ska kunna ta sitt ansvar och
bevara den biologiska mångfalden. Det finns inget
direkt lagligt skydd för nyckelbiotoper men staten
kan, genom Skogsstyrelsen, inrätta ett s k biotopskydd som fungerar ungefär som ett litet naturreservat. Däremot är alléer, pilevallar, stenmurar,
åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med
omgivande våtmarker i jordbruksmark generellt skyddade biotoper enligt förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt Miljöbalken m.m.
Naturvärde

Naturvärden är andra objekt med naturvärde men inte
av samma kvalitet som en nyckelbiotop.

Tillgänglighet

I den nationella handlingsplanen för handikappfrågor
slås det fast att samhället ska vara tillgängligt 2010.
Oskarshamns kommun har ett Handikappolitiskt program, reviderat 2007, med en handlingsplan där bl.a.
enkelt avhjälpta hinder ska vara klara år 2010.
I FN:s konvention om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning står att mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter är universella, odelbara
och inbördes beroende av och relaterade till varandra
samt bekräftar behovet av att garantera att personer med funktionsnedsättning får åtnjuta dem utan
diskriminering.

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och fullt ut delta på
livets alla områden, ska ändamålsenliga åtgärder
vidtas för att säkerställa tillgång på lika villkor som
andra till den fysiska miljön, till transporter, informations- och kommunikationsteknik- och system samt
anläggningar och tjänster som är tillgängliga eller
erbjuds allmänheten både i städer och på landsbygd.
Dessa åtgärder ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder, barriärer mot tillgänglighet.
Personer med funktionsnedsättning ska på lika
villkor som andra delta i kulturlivet, ändamålsenliga
åtgärder ska vidtas för att säkerställa detta. Tillträde
till platser för kulturella föreställningar eller tjänster som t.ex. teatrar, turistservice och så långt som
möjligt till minnesmärken och platser av kulturell
betydelse ska beredas. Personer med funktionsnedsättningar ska på lika villkor kunna delta i rekreationoch fritidsverksamhet samt idrott och att ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa tillgång
till idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och
turistanläggninga

Fornminne

Många fornminnen finns noterade i Bråbygden och
den vanligast förekommande är lämningar efter torp,
huvudsakligen på den forna utmarken. Fynden är
allt från otydliga husgrunder till hela kulturmiljöer

med fossila åkersystem, fruktträd och torplämningar.
Torplämningar som är äldre än 1700-talet räknas
som fasta fornlämningar medan yngre torpmiljöer
bedöms i varje enskilt fall om de ska klassas som
fornlämningar, kontakt bör tas med länsstyrelsen för
ett utlåtande. Skogliga verksamheter som tjärframställning och kolning finns det också spår av. Även
några lämningar efter järnframställning har hittats.
En ödekyrkogård finns utpekad i de östligaste delarna
av Östantorp. Odlingsrösen finns i hela Bråbygden i
stor omfattning. De flesta av fornlämningarna finns
inom områdena som är klassade som riksintresse för
naturvård och Natura 2000.
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i lagen och får inte skadas. I lagen anges vad
som är en fast fornlämning, vilken utbredning en
sådan har och hur tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar och Riksantikvarieämbetet beslutar om fornfynd. Den som på något
sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.
Avgränsning

Fornlämningarna i området skyddas också av Planoch bygglagen och Miljöbalken genom att värdefulla
natur- och kulturmiljöer ska skyddas från påtaglig
skada samt bevaras och vårdas.
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FÖRSLAG TILL RIKTLINJER
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LANDSKAPET

Kulturspår och kulturmiljöer i Bråbygden
•

Odlingsrösen

•

Fossila åkersystem

•

Fångstgrop

•

Stenmurar

•

Trägärdesgårdar

•

Ruiner efter torp och annan gammal
byggnad t.ex. ängslada

•

Rester efter inhägnader såsom hagar
och åkertegar

•

Hamlade träd

•

Vägdragningar, exv vägen till Brånäs.

•

Byarnas struktur med spår från olika
skiftesreformer

Dagens landskap i Bråbygden är resultatet av en
jordbruks- och samhällsutveckling som ägt rum
sedan medeltiden. Påfallande många drag finns
kvar från det landskap som möter oss på 1700-talets
storskifteskartor. På de centrala åkermarkerna, som
också är dem äldsta, bedrivs i de flesta byar modern
jordbruksproduktion. De naturliga fodermarkerna är
som sagt ovanligt omfattande, på vissa håll bedrivs
till och med slåtter på traditionellt vis. 1700-talets
markanvändningsstruktur med ängs- och åkervretar
finns bevarad på många platser, antingen rekonstruerade i pedagogisk anda eller öppethållen genom bete.
På vissa håll kan de sägas vara konserverade genom
äldre skiftesstrukturer. Även vägsystemet förefaller
i stort sett vara intakt med undantag från vägen mot
Oskarshamn och mot Krokshult som har anpassats
till modernare förhållanden.
Bygden har en ålderdomlig prägel genom att den
gamla uppdelningen av marken i åker, äng och beteshagar består. På de flesta åkrarna och ängsmarkerna
ligger röjnings- och odlingsrösen kvar. Inägorna är
ofta inhägnade med trägärdesgårdar och stenmurar.
Många åkrar är helröjda från sten. Hagmarkerna är
vidsträckta med björk som förhärskande trädslag. I
byarna finns också nästan helt trädlösa betesmarker
men också enbuskbevuxna sådana. En annan företeelse som är ett viktigt karaktärsgivande drag i landskapsbilden är de hamlade träden. Att skörda löv som
kompletterande foder har mycket gamla anor.
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Den största landskapsmässiga förändringen i bygden
har emellertid ägt rum under 1900-talets andra hälft
som en följd av jordbruksnedläggningen. Visserligen
togs mycket mark över av de allt färre kvarvarande
gårdarna men särskilt på mer marginella jordar upphörde driften helt.
Landskapet är ett resultat av ett långvarigt brukande
av jorden med de lokala förutsättningar som finns i
Bråbygden. Jorden består mestadels av morän och är
bitvis mycket blockrik. Det är något som har begränsat jordbruket i Bråbygden men det är också anledningen till att landskapet ser ut som det gör. Stenmurar är vanliga i Bråbygden.

Planens riktlinjer
Oskarshamns kommun ska verka för:
•
•
•
•

Att den traditionella skötseln av marken
består.
Att kulturspår och kulturmiljöer med höga
värden bevaras
Att kulturlandskapet och bygdens historia
synliggörs och förvaltas.
Att landskapsbilden särskilt beaktas i samband med byggnation och exploatering med
syftet att undvika att påverkan på landskapsbild förtar bygdens natur- och kulturvärden.

Miljömål
•
Levande skogar
•
Ett rikt odlingslandskap
Kommentar:
Riktlinjerna bidrar positivt till uppfyllandet av
delmålen. Indirekt kan riktlinjerna också påverka
miljömålet för Ett rikt växt- och djurliv då bevarandet och vårdandet av kulturmiljöer och den traditionella skötseln motverkar en minskad biologisk
mångfald. Det ålderdomliga landskapet bär på
flera allt mer ovanliga arter som är beroende av
denna typ av landskap.
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NATUR OCH GEOLOGI

En stor del av planområdet är av riksintresse för
naturvården eftersom det är ett värdefullt sammanhängande kultur- och odlingslandskap och ingår i den
nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Delar av planområdet är också klassat som Natura
2000 (se mer under planeringsförutsättningar). I
länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Natur i östra
Småland” (1997) redovisas delar av planområdet som
klass I-område, vilket innebär att området har högsta
naturvärde.

ängsmarken har inte gödslats med konstgödsel och
därigenom har dessa arealer bibehållit en artrik och
ovanlig flora.

Planens riktlinjer
Oskarshamns kommun ska verka för:
•
•

Grunden för Bråbygdens natur ligger i de geologiska
förutsättningarna. Området ligger på en moränplatå
mellan dalgångar i söder och norr. Topografin är relativt flack eller småkuperad. Bergrunden domineras av
basiska bergarter, så kallade grönstenar, vilka indikerar att vattentillgången kan vara begränsad på grund
av att dessa bergarter vanligen inte är så spröda som
t.ex. graniter, vilket leder till färre vattenförande
sprickor. Jordmånen är jämfört med omgivande trakter näringsrik. Marken är mestadels mycket stenbunden. Bråbygden ligger ca 100 meter över havet men
under högsta kustlinjen, vilket innebär att jordtäcket
är relativt tunt på de högre delarna.
Bråbygdens nordvästra del ligger ovanför högsta
kustlinjen.
De centrala delarna av Bråbygden är rik på lövskog
med ädellöv som exempelvis lind, alm, ask och lönn.
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Att riksintresset och Natura 2000 i Bråbygden
beaktas och säkerställs och att utpekade naturtyper och miljöer bevaras.
Att vid ny bebyggelse, ändrad markanvändning
eller exploatering skall riksintresset för naturvård
och Natura 2000 tas i särskilt beaktande.

Miljömål
•
•

Dessa områden sammanfaller i stort sett med de arealer som historiskt använts som fodermarker.
Bråbygden är botaniskt intressant, där bl a kattfot,
slåttergubbe och spindelört trivs i det ålderdomligt vårdade landskapet. Stora delar av åker- och

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Kommentar:
I och med att planens riktlinjer stödjer intentionerna med riksintresset för naturvård och Natura
2000 jobbar riktlinjerna för ett positivt uppfyllande
av miljömålen. Samtidigt är det så att man inte kan
bortse från att hotet ligger i upphörd hävd av jordbrukets marker, som är kopplat till enskilda jordbrukares möjligheter utifrån ekonomiska, miljömässiga
och sociala skäl.

JORDBRUK

Bråbygdens småskaliga jordbruk kommer sig av fler
anledningar. Olika skiftesreformer har genomförts
som Storskiftet under 1700-talet och Laga skifte
under 1800-talet och har påverkat Bråbygdens jordbruk och utseende. Bördigheten varierar i området,
vilket har påverkat var man har haft åkrar. Den bördigaste jorden har använts till odling medan de mindre
bördiga till hö eller foderproduktion.
Jordbruket i området är till stor nytta för naturvården och det finns ett nära samband. Djurhållningen
hjälper till med öppethållandet av landskapet. Det i
sin tur medför stora ekologiska värden då arter som
har försvunnit i det rationaliserade storskaliga jordbrukslandskapet finns här. I Bråbygden har det heller
inte använts konstgödsel, vilket har gynnat floran och
faunan.
Jordbruket i Bråbygden har svårt att leva upp till
dagens standard. För att göra en vinst idag skulle det
krävas storskaliga åkrar eller ett mycket större antal
djur, vilket kan innebära en mindre hänsyn till de
naturliga förutsättningarna. När ekonomin inte går
ihop är risken att de jordbruk som finns idag tvingas
lägga ned, vilket leder till att landskapet växer igen.
Därför är det viktigt att stödja de processer som upprätthåller landskapets värden. En viktig nyckelperson
är bonden med sina djur.

Planens riktlinjer
Oskarshamns kommun ska verka för:
•
•

Ett brukande av marken som främjar Bråbygdens natur- och kulturvärden och bevarandet av naturbetesmarker och slåtterängar.
Att när tillfälle ges inahandla lokalproducerade livsmedel för den egna verksamheten.

Miljömål
•
•

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Kommentar:
RIktlinjerna bidrar positivt till uppfyllelsen av
målen. Hotet ligger i upphörd hävd av jordbrukets
marker, som är kopplat till enskilda jordbrukares
möjligheter utifrån ekonomiska, miljömässiga och
sociala skäl. Det finns också svårigheter i att mäta
hävden av olika marker då det saknas kunskap,
alla är inte med i miljöersättningssystemet och
reglerna ändras.
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BEBYGGELSE

Bebyggelseutveckling
Beskrivningen av bebyggelsen i området grundas
på den bebyggelseinventering som gjorts av Stefan
Höglin, Landskapshistorisk konsult (2005). Inventeringens översiktliga karaktär har inte medgivit någon
mer djupgående studie av enskilda byggnader. Istället
har arbetet varit inriktat på bebyggelsens struktur och
byggnadernas yttre karaktär och egenskaper som kan
relateras till den kulturhistoriska bakgrunden. Syftet
med inventeringen var också att undersöka hur ny
bebyggelse ska kunna fogas till ett i många stycken
känsligt kulturlandskap.
Bebyggelseutveckling i Bråbygden

Byarna Bjälebo, Bråbo, Saxtorp och Östantorp stiger
fram i det historiska materialet tillsammans med
flera andra byar i socknen vid mitten av 1300-talet
i handlingar rörande överlåtelser av fastigheter. De
andra byarna och gårdarna i Bråbygden framträder i
handlingarna på 1540-talet. Flera byar ingick under
medeltiden i den stora egendomssamling som brukar
benämnas Bråhultskomplexet. Ruinerna av Bråhultsgodset finns idag att beskåda väster om den nuvarande bebyggelsen.
Storskifte genomfördes i Bråbygden under 1770- och
1780-talen.
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Bebyggelsen är mestadels samlad i byar utmed
genomgående vägar och är ofta högt belägna med
vid utsikt. Manbyggnaderna är vanligen placerade
närmast vägen med fasad och veranda mot denna. De
är vanligen från 1800-talets tidigare del, i några fall
äldre, till första delen av 1900-talet. Ekonomibyggnaderna är som regel från senare delen av 1800-talet
och senare. I en del byar är den gamla bytomten väl
bevarad och för många skilda ändamål uppdelad med
gärdsgårdar eller stenmurar.
Bråbygdens bebyggelse har en karaktär där jordbruksbebyggelsen dominerar men där det också finns
bostadshus, skolhus och missionshus från olika tider.
Några av byarna har påverkats av laga skiftesreformerna, t ex Fallebo, vilket ger byn en spridd karaktär.
Andra byar har inte alls påverkats av laga skifte, t ex
Bjälebo, som därmed bibehållit en samlad bykärna.
På flera ställen har byarna växt genom torpetableringar och nyare bostadshus längs de större vägarna.
Ny bebyggelse i Bråbygden

... nyetablerad bebyggelse vore inte bara acceptabel
utan rent av vällovlig ur ett kulturhistoriskt perspektiv och bör ses som en naturlig fortsättning på en
levande bebyggelsetradition.
Stefan Höglin, Bebyggelseinventering i
Bråbygden 2005

FALLEBO, FALLEBOTORP, KÄLLERYD
Laga skifte 1800-talet
Gles karaktär
Hälften av byggnadsbeståndet består av äldre agrar bebyggelse
Väsentliga delar fortfarande öppet landskap/åkermark/bete.
Ansenlig mängd odlingsrösen
Hävdnivån som på 1940-talet, dock igenväxtning av lövskog på
traditionella fodermarker.

BRÅHULT och GUMSEBO
Centrum i 1500-talets Bråbygd
Reduktionen till 4 hemansdelar under 1600-talet
Laga skifte 1800-talet - bygården övergavs för nya etableringar
Fem torp finns kvar, ursprungligen fanns det tio stycken.
Påfallande stora delar hävdas genom åkerbruk och bete. Centrala
åkrar är totalröjda.
Ursprungeligen var Gumsebo ett torp under Bråhult. Byggander
från sekelskiftet.

STORA BRÅBO
Laga skifte början av 1900-talet (men innebar inga större förändringar)
Samlad karaktär

RISINGE
Omsluts av Bråhults domäner. Var fram
till slutet av 1800-talet officersbostad.
Ensamgård och centrala delar av åkermarken brukas fortfarande.
SAXTORP
Laga skifte 1890, två gårdar flyttades ut.
Mangårdsbygganderna är äldre agrar
bebyggelse. Modern bebyggelse finns
uppförd.
Förlorat stora delar jordbruksmark.

LILLA BRÅBO
Inga skiftesregleringar
Gränser löper i stort sätt som på 1700-talet
1872 ödelades 4 gårdar i en brand
Varierad karaktär
Mindre del hävdas - kraftig igenväxtning.

ÖSTANTORP och HUMLERYD
I Östantorp skedde storskifte men
oklart hur mycket som genomfördes. En
del utflyttning skedde vid laga skiftet.
Ger ett samlat intryck.
Kompletterat med ny bebyggelse.
Här finns också det man kan kalla
”centrum” med missionshus och skola.

BJÄLEBO
Största byn sett till areal.
Laga skifte 1916-1917, men har i stora
delar behållit sin radbykaraktär sen 1700talet (storskiftet).
Den bynära småhusbebyggelsen finns
kvar men inte utmarkstorpen.
Rikt på äldre åkerstruktur och höga naturvärden. Skogsbete väster om byn.
Landskapshistoriskt värdefullt.

Humleryd var ursprungligen ett torp till
Bjälebo och Bråhult. Ensamgård sen
1600-talet.
Ungefär hälften av marken hävdas idag
i jämförelse med 1940-talet. Här finns
biologiskt värdefull mark.

´

GULLHANETORP
Delning och utflyttning vid laga skifte .
Sekelskiftesbyggander och en ny byggnad.
Inga torp finns kvar.
Väsentliga delar av ägorna hävdas.

APPLEKULLA
Applekulla delades på tre under 1700-talet
och blev sedemera fyra. Fick en regelbunden
bytomt med radbyns karaktär vid storskiftet.
Idag återstår två gårdar med tydlig uppdelning mellan tomt och gårdsplan.
Väsentliga delar av ägorna hävdas.

Sammanställt efter Stefan Höglins bebyggelseinventering 2005
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Det finns en positiv syn på att fler bosätter sig i Bråbygden för att kunna upprätthålla en levande bygd.
Det finns också ett uttalat önskemål om bostäder
för äldre för att skapa möjlighet att bo kvar i bygden
när det blir svårare att ta hand om ett större hus eller
gård. Sådan bebyggelse kan vara lämplig att samordna och att placera nära kollektiva förbindelser.
Den bör även ligga i anslutning till annan service och
mötesplatser i bygden.
I Bråbygden, där landskapets ålderdomliga värden
förväntas ligga till grund för framtida utvecklingsmöjligheter, är det viktigt att bibehålla så mycket av
det traditionella byggnadsbeståndet som möjligt.
Bebyggelseinventeringen (Stefan Höglin 2005) pekar
på områden i Bråbygden som inte är lämpliga för
nybebyggelse eller som kräver stor omsorg vid omoch tillbyggnader för att inte kulturhistoriska värden
ska gå förlorade. Sådana områden är t ex trakterna
kring Hagen och Hagemåla i sydvästra Fallebo och
markerna norr om Östantorp där områdenas museala
kvaliteter skulle lida stor skada av moderna inslag.
Även i områdena mellan Bjälebo, Stora Bråbo och
Östantorp är ny bebyggelse mindre lämplig eftersom
byarna då riskerar att växa samman. Det finns dessutom områden där utpekade värden och risker noga
bör beaktas innan ny bebyggelse tillåts.
Att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse överens22

stämmer med den fördjupade översiktsplanens
målsättning. Med tanke på bygdens unika natur- och
kulturvärden måste särskild hänsyn tas vid prövning
av ny bebyggelse. Därför är det viktigt vid nyetablering att riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen
efterlevs.

•

Att i samband med bygglovprövning beakta
natur- och kulturvärdena i Bråbygden.

•

Att kulturhistoriskt värdefulla byggnader som
är kopplade till odlingslandskapet vårdas och
förvaltas.

•

Att landskapsbilden särskilt beaktas i samband
med byggnation och exploatering med syftet
att undvika att påverkan på landskapsbild förtar
bygdens natur- och kulturvärden.

•

Att ledningsägare får yttra sig i ärenden utanför
detaljplanerat område där byggnad uppförs
inom 50 meter från högspänningsledning. Likaså gäller för vindkraftverk, master eller andra
anläggningar som uppförs inom 300 meter från
högspänningsledning.

Planens riktlinjer

Oskarshamns kommun ska verka för:
•

Ny bebyggelse får inte uppföras i områden som är
ekologiskt känsliga, är viktiga betesmarker eller
värdefulla ängs- och hagmarker.

•

Det traditionella byggnadsbeståndet ska bevaras
och att befintlig bebyggelse renoveras i största
möjligaste mån.

•

Etablering av ny bebyggelse ska ske enligt byns/
bygdens karaktär och i samråd med stadsarkitekt
och/eller byggnadsantikvarie för att säkerställa
natur- och kulturmiljövärden. Särskilt ska skala,
placering, färgsättning och hänsyn till terräng och
landskapet som helhet beaktas.

•

Ny bostadsbebyggelse ska etableras i befintliga
bebyggelsestrukturer och utveckla och bevara,
genom att t.ex. bebygga ödetomter och inte låta
byar växa ihop.

•

Att i samband med lokaliseringsprövning se om
det finns behov av att säkerställa särskilt viktiga
natur- och kulturvärden i en detaljplan eller
liknande.

Miljömål
•
•

God bebyggd miljö
Rikt odlingslandskap

Kommentar:
Riktlinjerna bidrar till uppfyllandet av miljömålen.
Att ge ramar och riktlinjer för framtida bebyggelse
och hur den ska förhålla sig till befintlig bebyggelse
och landskap ger en större frihet att kunna utveckla
Bråbygden i den riktning som är nödvändig för att
behålla och fortsätta öka sitt befolkningsunderlag.I
Bråbygden finns det en stor aktivitet och intresse
bland befolkningen som är viktig för att Bråbygdens
bebyggelsevärden ska fortsätta att bestå. Det stora
hotet är en avfolkning och en bristande kunskap om
värdet i den gamla bebyggelsen.

VATTEN OCH AVLOPP

Berggrunden domineras av basiska bergarter, så kalllade grönstenar, vilket indikerar att vattentillgången
kan vara begränsad.
Enskilda vatten- och avloppslösningar finns inom
området. En inventering påbörjades 2006 och den
visar på att många av de avloppslösningar som finns
i området är gamla. På grund av de många olika
lösningarna i området är det viktigt att avloppen är
väl fungerande för att inte förstöra dricksvatten. Det
vore inte önskvärt att få ett allt för stort läckage till
naturmiljön som kan göra skada.
Generellt bör det inte vara ett problem att inrätta
enskilda avlopp men en närmare undersökning bör
göras innan bygglov ges. På grund av markens finkorniga beskaffenhet kan avloppen behöva utformas
som upphöjda. I sådana fall bör funktionen vägas mot
påverkan på landskapsbilden samt mot alternativa
placeringar eller metoder. Problem att uppföra väl
fungerande avloppsanläggningar kan också uppstå i
områden med tunt osammanhängande jordtäcke.
Om möjligt bör en gemensam avloppslösning för flera
hushåll ordnas. Det skulle förmodligen gynna både
natur- och kulturmiljön.

Planens riktlinjer

Oskarshamns kommun ska verka för att:
•

Vatten- och avloppslösningar i området ska
klara permanent boende året runt.

•

Ny bostadsbebyggelse ska ha fullgod teknisk
försörjning för permanentboende och att
vatten- och avloppsfrågan är löst innan bygglov ges.

•

Avlopp bör undvikas på ekologiskt känslig
mark.

•

Befintliga och outnyttjade vattentäkter långsiktigt skyddas för att säkerställa tillgången på
färskvatten i området.

Miljömål
•
•

Ingen övergödning
God bebyggd miljö

Kommentar:
Riktlinjerna syftar till att förbättra vatten- och
avloppssituationen. Genom att ta med vatten- och
avloppslösningen tidigt i tankarna när det gäller
t.ex. ny bebyggelse kan olämplig placering ur
både ekologisk och bebyggelsesynpunkt undvikas.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen idag sker genom infiltration.
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KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR

Planens riktlinjer

Oskarshamns kommun ska verka för:

Vägnät

Idag upptar lastbilar busshållplatser i området. Att
anordna uppställningsplatser för lastbilar skulle ge
en ökad säkerhet för dem som åker kollektivt och
bättre förutsättningar för dem som behöver ställa sina
lastbilar vid arbeten i området.

•

En förbättrad kollektivtrafik till Bråbygden.

•

Trygg och säker väg för både bilister och oskyddade trafikanter.

•

Att de ursprungliga vägsträckningarna behålls i
så stor utsträckning som möjligt. Vägar ska bibehålla sin karaktär i utformning och sträckning.

•

Att nya vägar i området bör anläggas med stor
restriktivitet. Nya vägar, till exempelvis ny bebyggelse, bör placeras med varsamhet och följa
kulturlandskapets förutsättningar och naturliga
gränser. Trafikverket har referensskrifter som
med fördel kan användas i samband med prjektering av väg.

•

Att vid vägarbeten ska stor hänsyn tas till omgivande natur.

Bussförbindelse finns idag mellan planområdet och
Oskarshamns tätort. Busshållplatser är Bråbogården,
skolan och Saxtorp utmed väg 724 och trafikeras tvåtre gånger per dag. Vid byte i Sanden kan man också
ta sig norrut mot Kristdala och Hultsfred.

•

Anordnandet av allmänna parkeringar och uppställningsytor för lastbilar.

En utökad turtäthet skulle möjliggöra för de boende
i Bråbygden att resa mer kollektivt och miljövänligt.
Det ger personer som inte har tillgång till bil en ökad
tillgänglighet då det finns ont om service i området.
Det skulle också ge en ökad tillgänglighet till området för besökare. Turismen i området är en viktig
alternativ inkomstkälla för att fortsätta hålla bygden
levande. Det är också viktigt i den mån Bråbygden
erbjuder arbetsplatser att kunna resa dit kollektivt.

Kommentar:
Kollektivtrafik till Bråbygden fyller en viktig funktion ur
tillgänglighetssynpunkt samt sociala och ekologiska
skäl. Frågan är om det är ekonomsikt försvarbart i
dagsläget.

Vägverket är huvudman för väg 724, 726 och 711.
Övriga vägar i området är enskilda.
Väg 724 bör enligt ÖP 2000 få en bättre standard. En
ökad befolkning i området kan vara orsak till att titta
närmre på vägens utformning för att trygga säkerheten. I övrigt består vägnätet inom Bråbygden av
smala grusvägar som följer terrängen varav de flesta
troligen följer den ursprungliga sträckningen. Vägnätets småskalighet och den ålderdomliga utformningen
utgör viktiga historiska strukturer och är en del av
Bråbygdens starka karaktär.
Kollektivtrafik
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Miljömål
•

God bebyggd miljö

Vägstrukturerna i Bråbygden är viktiga ur historie-,
landskaps- och upplevelsesynpunkt. Det kan också
finnas biologiska värden kopplade till de dikesrenar
som omger vägarna i området.
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Vägar där vägverket är huvudman är markerade med rött. Busshållplatser är markerade HPL.
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SERVICE

Närmsta dagligvaruhandel finns i Kristdala, ca 6 km
norr om Bråbo. Här finns också äldreomsorg, räddningstjänst, bibliotek och skola (F-6). Annan service
som vårdcentral och apotek, finns i Oskarshamn.

Planens riktlinjer

Oskarshamns kommun ska verka för:
•

I Bråbygden finns idag skola och barnomsorg i privat
regi i form av ”Bråbygdens Föräldrakooperativ”.
Natur- och kulturskolan ”Naturligt-vis i Bråbygden”
är en skola där främst barn och ungdomar, men även
lärare och andra vuxna, besöker för att lära sig mer
om natur och kultur.
I diskussionerna kring service och centrum i Bråbygden, och som har förts under samarbetet med
Baltic Balance, har det bland annat framkommit att
Bråbygden bör samla en centrumfunktion någonstans
i bygden, förslagsvis i närheten av skolan och Naturum, som idag är lite av navet i bygden. Att samla
funktioner som har med besöksnäringen att göra förenklar för besökare men också för de som har hand
om verksamheterna. Här stannar också bussen.

Miljömål
•

Café i Stora Bråbo

Bråbygdens föräldrakooperativ, Natur- och kulturskolan
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Att samla service- och besöksfunktioner
kring skolan och Naturum och förstärka platsen som en central mötesplats.

God bebyggd miljö

Kommentar:
Riktlinjen verkar för uppfyllandet av miljömålet.
Utifrån Bråbygdens förutsättningar så är det
viktigt med en samling av de publika funktioner
som finns för att förenkla för besökare och
boende, när det gäller service och kollektivtrafik.

FRILUFTSLIV, REKREATION OCH TURISM

All mark inom planområdet är privat mark och till
stor del indelad i åker, hage, betesmark eller skog.
Möjligheten för boende och besökare att uppleva
Bråbygdens natur är först och främst hänvisad till
de vägar och vandringsleder som finns i området.
Allemansrätten ger dock alla möjligheten att röra sig
fritt i naturen.
Utgångspunkten är Bråbo Naturum där det finns
utställningar om landskapets historia och natur beroende på säsong. Det ordnas visningar och guidade
turer i bygden. Det ordnas även flera dagar per år där
man samlas och jobbar för bygden, som exempelvis
tillverkas nya trägärdesgårdar på gammeldags vis. År
2007 kunde man inviga den återuppbyggda skvaltkvarnen i Bjälebo. Ostkustleden går genom planområdet vid Bråhult och Gumsebo. Från Naturum utgår
det tre vandringsslingor genom bygdens olika marker.
Vid Bråhultesjön finns en badplats och en grillplats.
”Naturligt-vis i Bråbygden” är en natur- och kulturskola där främst barn och ungdomar, men även lärare
och andra vuxna, besöker Bråbygden för att lära sig
mer om natur och kultur.
Besöksnäring och turism i Bråbygden består främst
av aktivteter kopplade till natur- och kulturlandskapet. Turism kan bidra till en alternativ inkomst för
bygden som kan bli en möjlighet att fortsätta vårda
Bråbygdens naturvärden. De upplevelser som naturturismen förmedlar kan ge en ökad förståelse för

Planens riktlinjer

Oskarshamns kommun ska verka för:
•

Att turism och rekreationsaktiviteter planeras
så att slitage och andra störningar i största
möjliga grad undviks

•

Att information och kunskap om naturvärdena i
området sprids till både brukare och besökare.

Miljömål
•
God bebyggd miljö
•
Ett rikt växt och djurliv

och kunskap om naturvård och vårt kulturarv. För
att inte riskera att förstöra och slita på de värden som
finns, eller förstöra känsliga områden, bör en plan
för turism i området utvecklas, tillsammans med de
boende.

Kommentar:
Riktlinjerna verkar för uppfyllandet av miljömålen
genom att skydda värdefulla natur och kulturmiljöer
och samtidigt kunna erbjuda tillgång till området.

För att kunna locka till sig besökare är det viktigt
med goda kommunikationer till och från Bråbygden.
Det gäller infrastrukturen och att kunna ta sig dit
till fots, cykel, bil eller kollektivt. Det ställer också
krav på plats för parkering av fordon. Idag finns det
egentligen inte några allmänna parkeringar i området. I diskussioner med Bråbygdens intresseförening
har det påtalats behovet av plats för camping och
husvagnar.
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MILJÖBEDÖMNING

Enligt miljöbalken 6 kap och plan- och bygglagen 5
kap ska planer och program genomgå en miljöbedömning om ett genomförande av planen/programmet
kan antas medföra en betydande påverkan på miljön.
Enligt miljöbalkens förordningar ska alla översiktsplaner miljöbedömas eftersom de alltid bereder vägen
för verksamheter eller åtgärder som kan medföra
betydande miljöpåverkan.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att
belysa de bevarandevärden och utvecklingsmöjligheter som finns i området och hur utveckling kan ske
utan att bevarandevärdena minskar.
En av huvuduppgifterna för denna plan blir därför
att beskriva och avväga hur ny bebyggelse kan tillkomma samtidigt som Bråbygden natur- och kulturvärden bevaras.
Planen pekar inte geografiskt ut områden som är
lämpliga för ny bebyggelse utan sätter upp målsättningar som ska uppfyllas för att ny bebyggelse och/
eller ändrad markanvändning ska anses vara lämplig. All exploatering ska således visa att de följer
de riktlinjer som finns ställda vad det gäller exempelvis bevarande av natur- och kulturmiljöer, fornlämningar, vägar och hur man hanterar vatten- och
avloppsfrågan.

Nollalternativ

Denna fördjupning är inte en vanlig exploateringsplan utan har mer karaktären av bevarandeplan,
inriktad på att skydda och utveckla befintliga naturoch kulturvärden i området. Att inte genomföra
planen medför en fortsatt saknad av en helhetsbild av
området och dess värden och hur man ska ställa sig
till förändrad markanvändning i området. Det skulle
till exempel kunna gälla ny bebyggelse. Kommunen
skulle sakna riktlinjer för hur ny bebyggelse ska placeras och utformas i förhållande till landskapet.

Konsekvenser av planförslaget

Fördjupningen medger inte större förändringar av
pågående markanvändning.
I planarbetet har det tagits fram riktlinjer som har
till syfte att underlätta en prövning av ny bebyggelse
eller ändrad markanvändning. Riktlinjerna har tagits
fram i samarbete med Bråbygdens intresseförening.
Riktlinjerna har alla samma strävan mot de målsättningar som finns i planen och i de tidigare ställningstaganden som är gjorde och finns redovisade i kapitlet
Planeringsförutsättningar. Det betyder i stort att all
ändrad markanvändning ska vägas och beaktas mot
bevarandeintressen i form av framförallt naturvärden
och landskapsbild.
Under framtagandet av planen har det diskuterats
olika förhållningssätt. Försök att peka ut områden
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som är lämpliga för bebyggelse har gjorts. Problem
som uppstått är att det krävs omfattande inventeringar och djupa analyser för att klargöra platsens
lämplighet i förhållande till natur- och landskapsvärden. Det förutsätter också att markägare är beredd att
upplåta sin mark för bebyggelse. Exploateringstrycket
i området är för närvarande inte högt och många
gånger handlar det om avstyckningar från befintlig
gård och/eller bebyggelse i närheten av befintlig
bebyggelse. Genom att gå fram med mer generella
riktlinjer som visar på vad som ska beaktas vid en
eventuell exploatering undviks utpekandet av mark
som ändå inte kan utnyttjas p.g.a exempelvis bristfälliga undersökningar eller markägoförhållanden.
Om nya etableringar prövas enligt planens rekommendationer kommer inte Bråbygdens bevarandevärden att åsidosättas.
Nedan följer en översikt av planens påverkan på:
Riksintressen och Natura 2000

Planen värnar om de riksintressen och Natura
2000-områden som finns i området och dessa måste
beaktas vid all förändring av markanvändning. Det
betyder inte att det är förbjudet att exploatera området med ny bebyggelse eller ändra markanvändningen
men en bedömning måste göras av omfattning och
placering.

Biologisk mångfald

Syftet med planen är att bevara de natur- och kulturvärden som finns i området. Det finns missgynnade
arter i området som är beroende av en fortsatt gammeldags hävd av landskapet och naturbetesmarker.
Planen syftar till att bevara och utveckla de naturoch kulturvärden om finns i området. Vid ändring av
markanvändning ska alltid de utpekade naturvärdena
tas i beaktande.
Bebyggelse

I planarbetet har man gjort en bebyggelseinventering
där viktiga och utmärkande drag i de olika byarna
har redovisats. Dessa skall tas hänsyn till i framtida
exploatering. Någon djupare studie av bebyggelsen är
inte gjord i detta arbete. Riktlinjer har tagits fram för
hur man ska hantera ny bebyggelse.
Fornlämningar

Förutom de fornlämningar som är kända och har
presenterats tidigare i denna fördjupade översiktsplan kan det finnas ytterligare lämningar i marken.
Fornlämningar bör studeras vidare i bygglovhantering och/eller vid en eventuell detaljplan. Om ny
bebyggelse visar sig hamna nära en fornlämning kan
avgränsning av fornlämningsområden behöva göras
framöver och utbyggnaden begränsas i omfattning.

Landskapsbild

Bråbygdens stora sammanhängande odlingslandskap
med flera viktiga kulturspår är viktig för naturvärdena men också för identiteten. Därför finns det riktlinjer som säger att nya etableringar ska beakta landskapet som helhet. De gamla vägarnas sträckningar
ska bevaras. Stenrösen och andra synliga lämningar
i landskapet påverkas inte utan ingår i områden som
skyddas mot exploatering i planen.
Trafik

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö

Planen föreslår inga nya vägdragningar eller åtgärder
på befintlig väg. Däremot föreslås att man ska arbeta
för uppställningsplatser för lastbilar som idag upptar
busshållplatser. Det skulle ge ökad säkerhet för dem
som åker kollektivt och bättre förutsättningar för
dem som behöver ställa sina lastbilar vid arbeten i
området.

7. Ingen övergödning

Miljömål

12. Levande skogar

I relation till de nationella miljömålen innebär planen
en påverkan på målen; Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt
växt- och djurliv.

8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
11. Myllrande våtmarker

13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Redovisning över vilka regionala miljömål som
påverkas av planens riktlinjer samt hur de påverkar
uppfyllandet görs kontinuerligt i arbetet.
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Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark- och vatten ska
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald och möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Planen bidrar till att: Fastlägga riktlinjer för vatten
och avlopp.
Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.
Planen bidrar till att: Fastlägga riktlinjer för vattenoch avlopp.
Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
Planen bidrar till att: Skydda hotade och/eller unika
naturvärden och arter
Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Planen bidrar till att: Fortsatt hävd av betesmarker
och slåtterängar samt skydda landskapsbilden
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God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Planen bidrar till att: Skydda kulturhistoriska värden och landskapsbild och fastlägga riktlinjer för ny
bebyggelse inom området.
Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd.
Planen bidrar till att: Skydda viktiga naturmiljöer.
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