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Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- 
och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. 
Det ska också definiera ett gemensamt förhållnings-
sätt avseende den kommunägda grönstrukturen i 
Alvesta tätort med närområden, samt definiera 
grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnads-
synpunkt.  

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger oss människor och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I detta 
grönstrukturprogram ges exempel på hur eko-
systemtjänster kan möjliggöras eller utvecklas så 
både människan, djur och fauna gynnas.  

Grönstrukturens sociala värden har inventerats och 
analyserats i samband med grönstruktur-
programmet. Tillgång, kvaliteter och brister hos 
grönstrukturens upplevelse- och vistelsevärden re-
dovisas. Riktlinjer för att främja grönstrukturens so-
ciala värden ges.  

Likaså har grönstrukturens biologiska värden inven-
terats. En naturvärdesbedömning klassar områdena 
med grund i inventerarnas resultat. Värdefulla natur-
typer i tätorten redovisas och riktlinjer för att främja 
grönstrukturens biologiska värden ges. 

Grönområden och grönstråk som har bedömts vara 
de mest värdefulla i tätorten utifrån sociala värden 
och/eller naturvärden är viktiga att bevara och ut-
veckla. Riktlinjer för att öka områdenas och stråkens 
potential ges i detta grönstrukturprogram.  
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ORDFÖRKLARING 

Biodepå 

En biodepå är död ved som är utlagd för att gynna olika djur, 
svampar, lavar och mossor. En biodepå kan bestå av en ensam 
grov stock eller en hög med stockar, ibland blandat med klenare 
grenar och ris. 

Biologisk mångfald 

Mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. 

Biotop 

Område med enhetlig miljö- och organismuppsättning. 

Ekosystemtjänst  

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor t.ex. vattenrening, matproduktion, 
pollination och vattenutjämning. 

Ekvivalentnivå (buller) 

Medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik som ett medelvärde per 
dygn under ett år. 

Grönstruktur 

Alla grönområden i en tätort, såsom natur, parker, trädgårdar och 
andra utemiljöer. 

Högstubbe 

Högstubbar uppstår i de flesta fall naturligt med stambrott. De 
bildar habitat för insekter, svampar och fåglar. Högstubbar kan 
även skapas genom att kapa träd på några meters höjd i sam-
band med avverkning.  

Invasiva främmande arter 

Främmande arter är arter som inte historiskt förekommit naturligt i 
Sverige, utan har genom avsiktlig eller oavsiktlig mänsklig hjälp, 
flyttats till ett område utanför det naturliga utbredningsområdet. 
Vissa främmande arter är invasiva genom att de har starka kon-
kurrensfördelar och kan orsaka problem för inhemska växter och 
djur, ekosystem och även för människors hälsa samt för sam-
hället. 

Jätteek 

Ek med en diameter större än en meter. Jätteekar är särskilt vär-
defulla för biologisk mångfald då de kan inrymma livsmiljöer för 
hundratals arter. Avverkning av jätteekar kräver anmälan om 
samråd till Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § Miljöbalken.  

Maximalnivå (buller) 

Den ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik som uppkommer från den 
mest bullrande fordonstypen. Beskriver inte ett medelvärde utan 
ett mer plötsligt ljud när ett sådant fordon passerar. 

Miljömål 

Det finns nationella, regionala och kommunala miljömål. Miljökva-
litetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljö-
arbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvali-
tetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det 
löpande uppföljningsarbetet av målen. 

Nyckelbiotop 

Enligt Skogsstyrelsen avses med nyckelbiotop en från natur-
vårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö (biotop) där det kan för-
väntas förekomma rödlistade arter. En samlad bedömning av ett 
områdes skogshistoria, artinnehåll och dess kvalitéer på olika 
nyckelelement och strukturer avgör om ett område ska benämnas 
nyckelbiotop. All skötsel av nyckelbiotoper ska handläggas av 
Skogsstyrelsen.  
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Objekt med naturvärde 

Skogsstyrelsens klassifikation av områden som är viktiga för den 
biologiska mångfalden, men som inte uppfyller kraven för nyckel-
biotop. Områden med klassningen kan utvecklas till nyckelbiotop.  

Recipient 

Vattenområde som är mottagare av vatten från uppströms be-
lägna källor. 

Riksintresse 

Riksintressen är geografiska områden som har utpekats av staten 
därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter en-
ligt miljöbalken 3 och 4 kap. 

Rotskyddszon 

Träd har ofta ytliga och känsliga rötter som sträcker sig längs ett 
stort område under och utanför kronan. Inom rotskyddszonen, 
som generellt kan beräknas till 15 gånger stammens diameter 
eller 5 meter utanför kronan, bör åtgärder som kräver grävning 
eller medför kompaktering undvikas vid särskilt skyddsvärda träd 
då det kan leda till att trädets vitalitet försämras eller att det dör. 

Rödlistad art 

Art som enligt Artdatabankens kriterier inte bedöms ha långsiktigt 
livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från 
landet. 

Signalart 

Art som genom sin närvaro kan indikera att ett område har höga 
naturvärden. 

Sociala värden 

Värden med bas i människans upplevelse och användning av en 
plats. 

Strandskyddsområde  

Syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandom-
råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Skydd-
dat område är normalt 100 meter upp på land och 100 meter ut i 
vattnet från strandlinjen. I de tätortsnära sjöarna Salen och Spån-
en finns utvidgat strandskydd, 200 meter upp på land och 100 
meter ut i vattnet. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Grönområden, parker, skog, trädgårdar och andra delar av vår 
utemiljö hänger samman och bildar en helhet – en grönstruktur. 
Denna grönstruktur har många viktiga funktioner och värden, dels 
för vår hälsa genom rekreation och upplevelser, dels för stads-
byggnad och stadens ekosystem. Kunskapen om dessa funktion-
er har tidigare funnits för mindre delar av Alvesta tätort internt 
inom kommunen och lokalt bland ortsborna och markägare. Där-
emot har ett samlat kunskapsunderlag och riktlinjer som ger en 
tydlig riktning för bevarande och utveckling av tätortens grönstruk-
tur saknats. I takt med att nya områden behöver tas i anspråk för 
bebyggelse och med ökande kunskap om grönstrukturens värden 
för vår hälsa och omgivning är bedömningen att ett samlat kun-
skapsunderlag i form av ett grönstrukturprogram för Alvesta tätort 
kan leda till en än mer attraktiv bostadsort för alla åldrar och en 
hållbar livsmiljö nu och i framtiden. 

Alvesta kommun har i juni 2015 beviljats statligt LONA-bidrag 
(Lokala naturvårdsprojekt) som delfinansiering i projektet ”Grön-
strukturprogram för Alvesta tätort”.  

Syfte och avgränsning 

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och plane-
ringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera 
ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda 
grönstrukturen i Alvesta tätort med närområden, samt definiera 
grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.  

 Grönstrukturprogrammet definierar, analyserar och anger rikt-
linjer för grönstrukturens värden och funktioner i samhällsbyg-
gandet.  

 Grönstrukturprogrammet fungerar som ett samlat kunskaps- 
och planeringsunderlag vid avvägningar mellan olika sam-
hällsintressen i den fortsatta fysiska planeringen.  

 Grönstrukturprogrammet utgör även ett fristående kunskaps-
underlag i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Alvesta tätort. 

Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för detta grönstrukturprogram 
grundar sig i stort i avgränsningen för den fördjupade översikts-
planen för Alvesta tätort. Öppen mark och skog har i samband 
med programmet inventerats och övrig mark så som åker besk-
rivs översiktligt i programmet.  

Den geografiska avgränsningen av grönstrukturprogram för Alvesta tätort. 

Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2009-04-28 att 
uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta sam-
rådsförslag till grönstrukturplan.  
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Kommunstyrelsen beslutade den 2015-10-13 om styrgrupp för 
arbetet med ett grönstrukturprogram.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-11-14 § 147 att anta 
Grönstrukturprogram för Alvesta tätort.  

Tillvägagångssätt 

Framtagandet av grönstrukturprogrammet har skett parallellt med 
den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort och har bestått 
av flera moment. Inledningsvis inhämtades kunskap och grönom-
råden inventerades utifrån naturvärden och sociala värden. Kun-
skapsinhämtningen skedde genom litteraturstudier och kartstudier 
i GIS (geografiskt informationssystem). Kunskap inhämtades 
även genom möten som ägde rum under processen med den 
fördjupade översiktsplanen. Grönstrukturen var under dessa mö-
ten en särskild punkt som diskuterades. Mötena hölls med bland 
annat andra förvaltningar, intressegrupper och allmänhet. Ett 
möte har även hållits med förskoleverksamheten för att diskutera 
grönstrukturen utifrån deras perspektiv.  

Efter kunskapsinhämtning har materialet analyserats och utifrån 
detta har ställningstaganden och värderingar av områden gjorts.  

Förslag till grönstrukturprogram har varit föremål för remiss under 
tiden 2017-08-23 – 2017-09-13. Remissen vände sig främst till 
kommunens förvaltningar samt större markägare i tätorten, men 
vem som helst som kände sig berörd hade möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. 

Efter remissen har mindre justeringar skett av förslaget.  

Lagstiftning 

Det finns flera lagstiftningar som reglerar hur grönstrukturen ska 
användas och utvecklas.  

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar att mark- och vattenområden 
ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Detta 
betyder att vid översiktsplanering, detaljplanering, bygglov eller 

förhandsbesked så ska avvägning göras mellan olika intressen, 
där bevarande och utvecklande av grönstrukturen är ett av dessa 
intressen.  

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälso-
sam och god miljö. En sådan utveckling bygger enligt lagstiftning-
en på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för 
att förvalta naturen väl. Några exempel på vad miljöbalken regle-
rar och som har koppling till grönstrukturen är riksintressen, bio-
topsskydd, strandskydd och naturreservat.  

I samband med genomförande av vissa riktlinjer i grönstruktur-
programmet kan det bli aktuellt med vidare tillståndsprövningar, 
exempelvis strandskyddsdispens eller tillstånd för vattenverksam-
het. 

Uppföljning och revidering 

En handlingsplan ska tas fram i samband med den fördjupade 
översiktplanen för Alvesta tätort. Handlingsplanen bör även ta 
hänsyn till grönstrukturprogrammets utvecklingsförslag och riktlin-
jer.   

Revidering av grönstrukturprogrammet bör ske i samband med 
framtagandet av nästa fördjupade översiktsplan för Alvesta tätort, 
vilket bedöms ske om ca 10-15 år. 

UTMANINGAR 

Bostadsbrist 

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram (antaget 2016-09-27) 
har bostadsbehovet uppskattats till 850-950 nya bostäder på 10 
år och ny planläggning (detaljplan) för cirka 450-550 bostäder 
under samma period. Planläggning av bostäder kräver dels för-
tätning inom tätorten och dels exploatering av sedan tidigare ej 
ianspråktagen mark. Planläggning av bostäder riskerar därmed 
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leda till en minskning av den tätortsnära grönskan. Att grönområ-
den blir färre eller mindre till ytan kan leda till att människor kan få 
längre till grönområden, samtidigt som de färre grönområdena 
kan komma att användas av fler människor.  

Klimatet förändras 

Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar en del 
av den värme som utstrålas från jordytan och att jordens medel-
temperatur ökar. Temperaturökningen leder till global uppvärm-
ning, vilken på sikt leder till att klimatet förändras. Klimatpåverkan 
ser olika ut i olika delar av världen och skiljer även inom landet. I 
Kronobergs län förväntas medeltemperaturen öka för alla årstider 
men störst ökning sker på vintrarna som blir mildare. Det blir färre 
dagar med snö och även färre dagar som det växlar mellan plus- 
och minusgrader. Samtidigt väntas nederbörden öka under vinter-
tid och antalet kraftiga regn bli fler. Tillsammans med förändringar 
i avdunstningen innebär det högre flöden i våra vattendrag och 
risk för översvämning med följder som skador på bebyggelse och 
infrastruktur, försämrad framkomlighet och spridning av förore-
ningar. Stormskador på skog väntas öka till följd av brist på tjäle. 

Under sommartid förväntas variationen i temperatur öka mellan 
olika år, men medelvärdet ökar totalt sett. Därmed förlängs till-
växtperioden för skog och grödor. Även längre torrperioder som-
martid väntas. För naturmiljön gynnas vissa arter och andra miss-
gynnas till följd av ändrade förutsättningar.  

Miljömålen 

Det finns många utmaningar för att nå de 16 miljömål som Sve-
rige har satt upp och flera av dessa är kopplade till grönstruk-
turen.  

För miljömålet Levande skogar är en utmaning att bevara viktiga 
skogsmiljöer och att anpassa skogsbrukets metoder så att de 
bevarar och utvecklar skogens natur- och kulturvärden. Likaså 
finns en utmaning att tätortsnära skogar eller andra skogar där 

många människor vistas kan behöva skötas med anpassade me-
toder för att bli mer attraktiva och tillgängliga.  

En utmaning med miljömålet Myllrande våtmarker är att skydda 
våtmarksmiljöer med höga naturvärden.  

För miljömålet God bebyggd miljö är utmaningen bland annat att 
bevara och utveckla naturvärden och att skapa levnadsmiljöer av 
god kvalitet. 

Att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv innebär utmaningar så 
som att behovet av livsmedel, energi och råvaror ska kunna till-
godoses utan att överutnyttja olika ekosystem och öka pressen på 
olika arter. En annan utmaning är att vägar och byggnader försvå-
rar för djur att sprida sig och detta försämrar deras livsvillkor.  

Folkhälsan 

Vi lever längre och mår bättre, men andelen hälsoproblem som 
orsakas av våra levnadsvanor ökar och vi behöver röra på oss 
mer än vad vi gör. Fysisk aktivitet har påvisad positiv effekt för att 
förebygga en rad vanligt förekommande sjukdomar som bland 
annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression, Parkinsons 
och vissa cancerformer. Att människor har närhet till grön- och 
rekreationsområden av hög kvalitet kan underlätta och inspirera 
till vardagsmotion.  

Kostnader för investering och skötsel 

Grönstrukturprogrammet för Alvesta synliggör brister och möjlig-
heter till utveckling av grönstrukturen. Med en begränsad budget 
för investeringar och skötsel för grönstrukturen, kan det vara svårt 
för kommunen att uppfylla alla förslag som grönstrukturprogram-
met ger. Prioriteringar kommer därmed krävas och eventuellt 
samfinansiering och samordning med andra projekt. Finns inte 
resurser för skötsel finns det risk att både befintlig standard och 
eventuell upprustning eller nyinvestering i parker och naturområ-
den blir eftersatt samt att attraktiviteten i grönområdena riskerar 
att minska. 
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UTGÅNGSPUNKT I VISIONER OCH MÅL 

Alvesta kommuns vision 2027 

Alvesta kommuns vision är  
”Alvesta kommun – södra Sveriges mittpunkt” Integrerar 
lokalt boende med globala möjligheter  
 
Utifrån de fyra fokusområdena i Alvesta kommuns vision 2027, 
antagen Kommunfullmäktige § 61 2015-06-16, har faktorer som 
har med grönstrukturplanering att göra identifierats och förts in i 
arbetet med grönstrukturprogrammet för Alvesta tätort.  
 
”Hållbar tillväxt; Alvesta kommun ska verka för både tillväxt och 
minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att 
klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska 
vara en kommun med mångsidigt och livskraftigt näringsliv där 
företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas i hela kommu-
nen. Alvesta kommun tar tillvara på invånarnas bakgrund och 
kompetens och ett jämställt synsätt genomsyrar all verksamhet.”  
 
Grönstrukturen har på många sätt en viktig funktion i begreppet 
hållbar tillväxt. I ett växande Alvesta behöver marken utnyttjas 
effektivt för att skapa attraktiva livsmiljöer för en mångfald av 
människor, se mer under människors vardag nedan. Vid såväl 
förtätning som expansion är det viktigt att en grönstruktur av till-
räcklig storlek, kvalitet och variation bevaras och utvecklas, till 
nytta för människor, djur och natur. Grönstrukturen är också vär-
defull för att skapa ett resistent samhälle som kan hantera effekter 
av ett förändrat klimat.  
 
”Människors vardag; I Alvesta kommun kan man bo och verka 
med stolthet. Här skapas möjligheter för ett attraktivt boende i 
olika miljöer, med möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i värl-
den. De goda kommunikationerna är en förutsättning för en fun-
gerande vardag. Här finns goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt 

och modernt liv i hela kommunen. Alvesta kommun är en plats för 
alla typer av möten mellan människor.”  
 
Attraktiva boende- och livsmiljöer betyder mycket för människors 
vardag. Att nära bostaden, skolan eller arbetsplatsen ha tillgång 
till gröna rekreationsmiljöer och sociala mötesplatser är viktigt för 
boendemiljön och folkhälsan. De gröna miljöerna behöver inne-
hålla en variation av kvaliteter och funktioner samt vara trygga, 
tillgängliga och ha en identitet för att uppfylla behoven hos en 
bred mångfald av människor. Miljöerna ska också vara säkra och 
hälsosamma.  
 
”Barns och ungas behov; I Alvesta kommun får alla en bra barn-
dom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga och 
samordnade insatser från olika samhällsaktörer, arbeta förebyg-
gande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Och 
därmed får fler barn och unga bättre uppväxtvillkor.”  
 
Grönstrukturen har stor betydelse för barn och ungas utveckling, 
inlärning, sociala samspel och fysiska aktivitet. Det är därför 
mycket värdefullt att barn och unga har nära till gröna miljöer från 
skolan och bostaden. Gröna miljöer kan bidra till att skapa trygga 
och säkra skolvägar. Vistelse i naturen har en stor betydelse för 
den pedagogiska verksamheten. I den fysiska planeringen är sko-
lornas och förskolornas placering i förhållande till grönstrukturen 
viktigt att ta hänsyn till. 
 
”Trygg välfärd; I Alvesta kommun skapas förutsättningar för god 
livskvalitet för alla invånare. Det skapar också kvalitet för sam-
hället som helhet – då stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska 
vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli 
gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människors upplevda 
trygghet ökar.”  
 
I grönstrukturplaneringen handlar skapandet av trygg välfärd 
främst om att tillhandahålla attraktiva offentliga miljöer för alla 
åldrar.  
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Översiktsplanen 2008 

Den fördjupade översiktsplanen (se nedan) ersätter avsnittet om 
tätortsutveckling av Alvesta tätort i den kommuntäckande över-
siktsplanen från 2008, inom de delar som sammanfaller med den 
fördjupade översiktsplanens geografiska avgränsning.  

Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 

Processen för detta grönstrukturprogram har skett parallellt med 
den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort. Det betyder att 
med grund i resultatet av de inventeringar som gjorts i samband 
med grönstrukturprogrammet har hänsyn tagits i den fördjupade 
översiktsplanen vid framtagande av förslaget. I den fördjupade 
översiktsplanen finns rekreationsstråk utpekade som har bedömts 
vara av vikt att utveckla. Parker och grönområden som är av 
tyngd för tätorten har även fördjupats och getts riktlinjer. I detta 
grönstrukturprogram görs viss fördjupning av beskrivningar och 
riktlinjer för stråk, parker och grönområden i tätorten. I den fördju-
pade översiktsplanen finns det tätortsnära rekreationsområdet 
Hanaslöv beskrivet med utvecklingsmöjligheter. Då Hanaslöv 
ligger utanför den geografiska avgränsningen för grönstrukturpro-
grammet har ingen inventering genomförts i området. Däremot 
beskrivs grönområdet översiktligt i avsnittet Grönområden och 
grönstråk i Alvesta tätort.   

Lokala (gröna)mål  

Förslag om lokala miljömål har tagits fram och beslut att anta må-
len bedöms tas inom kort. Föreslagna lokala miljömål med an-
knytning till grönstruktur är främst levande skogar och ett rikt växt- 
och djurliv. Föreslaget miljömål under levande skogar är att år 
2020 ska det finnas minst ett område för kontinuitetsskogsbruk i 
Alvesta kommuns egen ägo. För ett rikt växt- och djurliv finns fö-
reslaget lokalt miljömål att naturtyper och spridningskorridorer i 
den tätortsnära grönskan runt kommunens tre största tätorter är 
kartlagda till år 2020. Likaså finns förslag om lokalt miljömål att 
minst 5 % av kommunens innehav av gräsmarker enligt grönyte-
registret sköts som slåtterängar år 2020. Med gräsmarker avses i 

detta sammanhang bruksgräsmatta, prydnadsgräsmatta, slag-
hacksyta, gräsarmering och äng. Utarrenderad mark omfattas 
inte. 

Gröna Kronoberg 2025  
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 antogs 
av Regionfullmäktige 2015. I strategin pekas ett antal målbilder ut 
med underliggande prioriteringar. Exempel på mål som relaterar 
till grönstruktur och som tas upp i strategin är att utveckla det öm-
sesidiga beroendet mellan stad och land genom att stärka funkt-
ionella samband och genom att förvalta och utveckla landskapets 
natur- och kulturvärden som en grund för utvecklingen.  

Lekplatsprogram 

Syftet med lekplatsprogrammet är att skapa en strategi för hur 
Alvesta kommun långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Det lång-
siktiga målet är att utveckla kommunens lekplatser till stimule-
rande mötesplatser för alla åldrar. Lekplatsprogrammet behandlar 
enbart befintliga lekplatser i kommunen. Bedömning om anlägg-
ning av nya lekplatser, vilket kräver nya investeringsbeslut, hän-
skjuts i programmet till kommande planarbete, så som den fördju-
pade översiktsplanen för Alvesta tätort. 
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UTVECKLINGSSTRATEGI 

Strategi fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 

I den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort redovisas en 
utvecklingsstrategi som bygger dels på övergripande strategier i 
text och dels på presentation i strategikartor. Strategierna utgör 
de övergripande principer som har använts vid utformningen av 
förslaget i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort. Stra-
tegikartorna är indelade i tre olika delar; bostäder och centrumut-
veckling, infrastruktur och verksamheter samt grönstruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanvägd stra-
tegikarta från den 
fördjupade översikts-
planen för Alvesta 
tätort, gransknings-
förslag.  

För grönstrukturen lyder strategin; De gröna områdena med pilar 
visar hur närhet och tillgänglighet till rekreationsstråk och natur 
tas tillvara i bebyggelseutvecklingen. Strategin är att bevara och 
utveckla befintliga gröna kilar inom tätorten. 

 

 

 

 

 

 

Övergripande vision för grönstrukturprogrammet för 
Alvesta tätort 

I grönstrukturprogrammet fördjupas strategin för grönstukturen i 
ett par övergripande mål. Dessa är att grönstrukturprogrammet 
ska leda till att: 

 Alvestas invånares goda nåbarhet och tillgång till grönområ-
den är en kvalitet som ska bevaras, även med ortens utveckl-
ing. 

 Alvestas grönstruktur ska vara attraktiv för alla invånare ge-
nom att erbjuda en god variation av offentliga miljöer, tillgäng-
lighet och trygghet. 

 Närheten till Alvestas sjöar och vattendrag ska framhävas 
genom en utveckling av vattennära stråk och platser. 

 Alvestas biologiska mångfald ska bevaras och stärkas genom 
att värna och utveckla värdefull natur och spridningsmöjlig-
heter. 

 De ekosystemtjänster som Alvestas grönstruktur ger ska ut-
vecklas och synliggöras bättre för ortens invånare.  

  

Strategikarta för 
grönstrukturen från 
den fördjupade 
översiktsplanen för 
Alvesta tätort, 
granskningsförslag. 
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GRÖNSKA I ETT EKOSYSTEMTJÄNST- 
PERSPEKTIV  

Grönstrukturprogrammet för Alvesta tätort baseras på de värden 
som de gröna strukturerna bidrar till – för människa, samhället 
och naturen. Dessa värden kallas med ett annat begrepp eko-
systemtjänster. 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor och som bi-
drar till vår välfärd och livskvalitet.  

I den byggda miljön kan det exempelvis handla om ekosystemens 
förmåga att rena luft, sänka temperaturen, omhändertagande av 
dagvatten och att erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.  

Ekosystemtjänster är indelade i fyra grupper utifrån vilken funktion 
de har; försörjande, reglerande, kulturella och understödjande 
ekosystemtjänster.  

I detta avsnitt presenteras ekosystemtjänster översiktligt med 
konkreta förslag på utveckling av ekosystemtjänster i Alvesta 
tätort. I efterföljande avsnitt fortsätter mer djupgående beskriv-
ningar och analyser baserade på ett ekosystemtjänstperspektiv. 
Fokus ligger då på de kulturella tjänsterna i form av sociala och 
rekreativa värden samt de understödjande tjänsterna i form av 
biologisk mångfald. 

Försörjande ekosystemtjänster  

De försörjande ekosystemtjänsterna är materiella nyttor som eko-
systemen levererar. Exempel är den mat vi får från växter och 
djur, dricksvatten, timmer, bioenergi och olika råmaterial. 

Reglerande ekosystemtjänster  

Reglerande ekosystemtjänster är naturens förmåga att reglera 
kritiska processer och oönskade effekter i miljön. Exempel är att 
rena luft och vatten, reglera lokalt och globalt klimat, förhindra 

översvämningar och jorderosion, samt att pollinera grödor och 
vilda växter.  

Kulturella ekosystemtjänster  

Kulturella ekosystemtjänster är olika typer av immateriella funkt-
ioner som naturen tillhandahåller. Exempel är olika upplevelse-
värden, naturens betydelse för människors hälsa samt rekreation, 
estetiska värden och ett natur- och kulturarv. Precis som bebyg-
gelse har många parker och naturområden en viktig kulturhisto-
risk betydelse. De kan spegla hur människor tidigare har levt och 
brukat en plats, utvecklingen av en ort och ett landskap samt 
estetiska och arkitektoniska uttryck och ideal.  

Understödjande ekosystemtjänster 

Understödjande ekosystemtjänsterna är förutsättningen för att alla 
andra typer av ekosystemtjänster ska fungera och innefattar till 
exempel produktion av syre via växternas fotosyntes, närings- 
och vattencykler samt bildandet av olika livsmiljöer för växter och 
djur för en rik biologisk mångfald.  

Förslag på utveckling av ekosystemtjänster i Alvesta 
tätort 

Grönstrukturen i Alvesta tätort bidrar till en mängd ekosystem-
tjänster. Ofta är skapandet av ekosystemtjänster inget vi aktivt 
funderar över, utan består av vardagliga processer vi ser som 
självklara. Tätortens träd ger många tjänster, allt från estetiska 
värden och habitat för insekter och fåglar, till reglerande tjänster i 
form av skugga, luftrening, dagvattenhantering och vindskydd. De 
lagrar även koldioxid vilket i den större skalan hjälper motverka 
växthuseffekten.  

Parkförvaltningen upprätthåller de estetiska och sinnliga upple-
velserna och den biologiska mångfalden i Alvestas parker och 
naturområden. Skogsförvaltningen och jordbruket bidrar till försör-
jande tjänster i form av matproduktion och timmer, men också 
rekreationsvärden. Även privata trädgårdar är mycket värdefulla 
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för grönstrukturen genom bland annat sin biologiska mångfald, 
sina estetiska värden och att de ofta är effektiva dagvattenhante-
rare. 

Nedan ges några konkreta exempel på hur Alvesta kommun arbe-
tar och kan arbeta för att på ett pedagogiskt sätt utveckla och 
synliggöra ekosystemtjänster. Dessa exempel kan ses som en 
förslagskatalog utöver de riktlinjer som framförs i följande avsnitt 
om utveckling av sociala värden, biologisk mångfald samt speci-
fika grönområden och grönstråk, som alla också handlar om att 
värna och stärka tätortens ekosystemtjänster på olika sätt. 

 
Tätortens träd ger många olika ekosystemtjänster. Denna allé intill Hagaparkens entré vid 
Villagatan är troligen planterad för att ge estetiska värden till gaturummet, men har också 
betydelse för sina reglerande egenskaper som att ge skugga, sänka vindhastigheter och ta 
upp dagvatten.  

Ängsslagning med häst och slåtterbalk 

Under de senaste åren har områden intill Prästgårdsområdet och 
Bruntes Hage slagits med häst och slåtterbalk. Syftet är att be-
vara och förstärka den artrika ängsvegetation som förr var mycket 
vanlig. Slagningen görs idag på ett traditionellt vis då det var 
denna skötsel som fick arterna att en gång etablera sig i ängen. 
Genom att slå av gräset ramlar fröer ut och sprids i mycket högre 
grad än vad som kan ske på naturlig väg. Spridningen av fröer 
leder till att ängen som skapas med tiden blir mycket artrik, vilket 

bland annat gynnar många insekter. Att slå ängar på traditionellt 
vis är ett sätt att gynna kulturella ekosystemtjänster genom att 
värna ett natur- och kulturarv hos öppna hävdade marker och 
traditionella skötselmetoder, samtidigt som även reglerande eko-
systemtjänster i form av pollinering och understödjande eko-
systemtjänster i form av biologisk mångfald gynnas.  
 

 
Äng i Bruntes hage slås med häst och slåtterbalk.  

Bete på kommunal mark  

Betesdjur är mycket värdefulla naturvårdare då beteshävden, 
precis som kontinuerlig ängsslåtter, skapar förutsättning för hävd-
beroende ängsvegetation som gynnar pollinerande insekter. 
Kommunen äger stora arealer mark och vissa av dessa har tidi-
gare varit betesmark och skulle kunna återgå till bete, med stora 
fördelar för biologisk mångfald. Även om kommunen inte själv 
äger djur, så finns möjlighet för kommunen att arrendera ut mark 
för bete. Spåningslanda är ett förslag på område som skulle 
kunna vara aktuellt för betesdjur. Förutom biologisk mångfald 
(understödjande tjänst) och pollinering (reglerande tjänst) bidrar 
tätortsnära bete till kulturella tjänster i form av vårdandet av ett 
naturarv samt nytta och nöje för allmänhet, skolor och förskolor. 
Det är dock av vikt att beakta underhåll av stängsel, allergier och 
kommunikation kring uppförande i närheten av betesdjur.  
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Kulturstigar  

I Alvesta finns miljöer i grönområden som är rika på fornlämningar 
eller andra kulturlämningar. Kulturspår kan ibland vara otydliga för 
allmänheten att läsa och förstå. Att arbeta med att synliggöra kul-
turspår genom kultur- och naturstigar med informationsmaterial är 
ett pedagogiskt exempel på hur man kan öka kunskapen om 
dessa miljöers historia. Förslag finns att skapa en kulturstig i riks-
intresseområdet för kulturmiljövård i Spåningslanda för att synlig-
göra de kulturvärden som är knutna till området. I Kloster finns 
förslag att skapa en naturstig som synliggör byggnadsresterna 
från den gamla röstskolan som legat där. Läs mer under Spå-
ningslanda och Kloster under avsnittet Grönområden och grön-
stråk i Alvesta tätort. 

Naturlig dagvattenfördröjning 

Naturområden kan fungera som naturliga fördröjningsytor och 
rena dagvatten innan det når en recipient. På så sätt minskar ris-
ken för översvämning i bebyggda områden. I den fördjupade 
översiktsplanen för Alvesta tätort pekas naturområden ut som är 
särskilt lämpliga för vattenfördröjning. Områden som är befintliga 
översvämningsområden är bland annat område mellan Sköldsta-
vägen och väg 126, som inkluderar Västermaden, samt område 
mellan väg 126 och Lekarydsvägen. Likaså pekas områden ut 
som är särskilt lämpliga för fördröjning av dagvatten, där ett ex-
empel är Rönnedalsparken. Arbetet att ta fram en dagvatten-
handbok för kommunen pågår, vilken kommer att mer i detalj be-
skriva hur och var fördröjning bör ske, samt olika aktörers ansvar i 
frågan.  
 
Dagvattenfördröjning i naturområden ger förutom reglerande eko-
systemtjänster, förutsättningar att skapa intressanta miljöer för 
fåglar och grodor och kan genom god gestaltning skapa estetiskt 
attraktiva rekreationsmiljöer.  
 

 
Utpekade områden för dagvattenfördröjning i granskningsförslag FÖP Alvesta. 

Fjärilsrestauranger 

Fjärilsrestauranger kallas miljöer där man medvetet planterat 
blommor som lockar till sig fjärilar. Attraktiva blommor för fjärilar 
är färgstarka, doftande och nektarrika. Exempel på lämpliga arter 
är lavendel, kungsmynta, röd rudbeckia, kantnepeta, bolltistel, 
kärleksört och syrenbuddleja. En fjärilsrestaurang understödjer 
biologisk mångfald och höjer attraktions- och upplevelsevärdet. 
Det kan vara ett alternativ till en än mer skötselintensiv sommar-
blomsplantering i en park eller på ett torg.  

Skolskogar 

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av en skola 
för lektioner och uteviselse. En överenskommelse om skolskol 
upprättas mellan skolan och markägaren som ger skolan tillstånd 
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att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, så som att bygga 
en eldplats och ett vindskydd samt eventuellt avverka något träd. 
Att hålla lektioner i skogsmiljö bidrar till kulturella ekosystemtjäns-
ter i form av naturpedagogik som kan väcka ett större naturin-
tresse och miljöengagemang hos barnen och eleverna. Det stimu-
lerar även inlärningsförmåga, kreativitet och samarbete. 

I Alvesta kommun finns en 34 ha skolskog i Vislanda som 2009 
utsågs till Sveriges bästa skolskog. Möjlighet och intresse att upp-
rätta en överenskommelse om skolskog på kommunal mark i Al-
vesta tätort kan utredas.  

 
Bild från skolskogen i Vislanda 

Odling på kommunal mark 

Olika typer av odlingsinitiativ kan förutom matproduktion (försör-
jande ekosystemtjänst) bidra till kulturella tjänster i form av social 
samvaro, sinnlig upplevelse och återhämtning samt naturpedago-
gik. Odling av olika grödor är i sin tur beroende av ekosystem-
tjänster som jordmånsbildning och pollination.   

 

I Alvesta finns områden med kolonilotter vid Hjortsbergavägen 
och Fabriksgatan där kommunal mark avsatts för odling för pri-
vatpersoner. Det kan vara intressant att undersöka alvestabornas 
intresse för utökade möjligheter till odling på kommunal mark. Det 
är då även av stor betydelse att utreda lämpliga platser, möjlig-
heter till bevattning och förhållandesätt till allmänhetens tillgäng-
lighet till marken. 

 
Kolonilotter söder om Hjortsbergavägen   
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ATT UPPLEVA OCH VISTAS I GRÖNSKA 

I detta avsnitt görs en djupare beskrivning av några kulturella 
ekosystemtjänster – grönstrukturens sociala värden för upple-
velse och vistelse. Utifrån inventeringar av sociala värden som 
Alvesta kommun har utfört, redovisas nedan analyser och riktlinjer 
om tillgång, kvaliteter och brister hos grönstrukturens upplevelse- 
och vistelsevärden.  

I kartan nedan redovisas områden som har inventerats i samband 
med grönstrukturprogrammet. Likaså finns de större grönområden 
som nämns i detta program utpekade på kartan.   
 

 

Områden som har inventerats utifrån sociala värden och större grönområden i tätorten 
som nämns i detta grönstrukturprogram.  

Kartmaterial som redovisas i detta avsnitt finns även tillgängligt på 
Alvesta kommuns webbplats.  

Tillgång, nåbarhet och tillgänglighet 

Att från bostaden ha nära till parker och natur är en viktig förut-
sättning för ett aktivt liv med många positiva hälsoeffekter. För att 
uppnå miljömålet god bebyggd miljö rekommenderar Boverket 
(2007) att bostadsnära natur i form av parker och närnatur bör 
finnas inom 300 meter från bostäder och skolor. 300 meter är det 
avstånd som forskning visar på att människor är beredda att gå 
för att besöka en park eller ett naturområde ofta till vardags. Ännu 
kortare avstånd till grönområden, så som 200 meter, kan vara av 
betydelse för vissa befolkningsgrupper, t ex yngre barn, personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, äldre och sjuka. 
 
Utöver närhet har den bostadsnära naturens funktion, som ofta är 
beroende av storlek, betydelse för hur mycket området används. 
Ett område på 1 hektar har god potential att fungera som social 
mötesplats, plats för kortare promenad och inrymma lekmöjlighet 
för barn. Detta är några av de viktigaste aktiviteterna att kunna 
utöva inom nära avstånd från hemmet.  
 
Tillgängligheten till och inom den bostadsnära naturen är viktig för 
god nåbarhet. Fysiska hinder som större vägar, järnväg och vat-
ten kan utgöra barriärer som försvårar nåbarhet trots att ett om-
råde ligger inom nära avstånd från bostaden. För äldre och per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är det viktigt 
att gångvägar utformats med god tillgänglighet. 

Tillgång och nåbarhet till grönområden i Alvesta tätort 

I Alvesta tätort finns god tillgång till grönområden som till storle-
ken är större än en hektar. Grönområdena är även relativt jämnt 
fördelade inom tätorten. Detta leder till att större delen av bo-
stadsbebyggelsen inom tätorten ligger inom ett grönområdes upp-
tagningsområde av 200-300 meter. Den mer betydande bristen 
finns i Alvesta centrum där det därmed inte finns tillgänglighet till 
ett grönområde större än en hektar inom 200 meter från bosta-
den. 

 

1. Påvelsgård 
2. Västermaden 
3. Tallskog norr om  
Hagaparken 
4.  V. Rönnedal 
5. Hamrarna 
6. Gamla Folkets park  
7. Hagaparken 
8. Rönnedalsparken 
9. Tingsbacken 
10. Kloster 
11. Ekbacken 
12. Riksdagsmanna-
gården 

13. Järnvägsparken 
14. Sjöparken 
15. Sjölyckan 
16. Prästgårdsområdet.  
17. Högåsängen 
18. Bruntes hage 
19. Spåningslanda 
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Bristanalys av grönområden större än en hektar inom tätorten. Större barriärer så som 
järnvägs- och vattenområden har beaktats i analysen.  

I centrum finns däremot grönområden som är mindre än en hek-
tar, men som på grund av dess storlek inte har lika stor potential 
att kunna fungera som social mötesplats eller inrymma plats för 
kortare promenad och lekmöjligheter för barn. En bidragande fak-
tor till den brist som finns i centrum är järnvägens barriäreffekt 
som skärmar av centrum med Sjöparken som finns på den östra 
sidan av järnvägsområdet. Tillkomsten av gångbron över järnvä-
gen till den östra sidan har däremot minskat barriäreffekten betyd-
ligt och därmed ökat tillgängligheten till ett större grönområde i 
centrum. 
 

 

  

Bristanalys av grönområden större än en hektar inom tätorten, inzoomning centrum. 

Tillgänglighet inom grönområden i Alvesta tätort 

Gång och cykel 

Genomförd inventering visar att den större delen av grönområden 
som finns belägna inom tätorten har antingen ett system med löp- 
och gångstigar, gångvägar eller både gång- och cykelvägar. Inom 
de mer centrala delarna av tätorten finns i de flesta fall gång- och 
cykelvägar inom grönområden, vilket leder till att tillgängligheten 
för gående och cyklister är god. Brist på gång- och cykelvägar 
finns i vissa områden, bland annat Rönnedalsparken. Utanför 
bebyggelsekanten är fördelningen av gång och cykelmöjligheter-
na mer ojämna. I den nordvästra delen av tätorten finns ett större 
område som helt saknar stigsystem och gång- och cykelvägar. 
Likaså finns områden i sydväst och i sydost som människor idag 
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kan ha svårt att röra sig inom. God tillgänglighet av löp- och 
gångstigar finns på den östra sidan av tätorten, inom Spånings-
landaområdet. I Hagaparken som finns beläget centralt i tätorten 
finns också goda möjligheter att som gående röra sig i området 
med stigsystem och gångvägar. 

Kartan visar vilka grönområden som innefattas av löp- och gångstigar, gångvägar och 
gång- och cykelvägar.  

Parkering 

Områden där det både finns parkeringsplatser och handikappar-
kering i anslutning till ett grönområde är idag få i Alvesta tätort. 
Det är enbart Sjöparken, Hagaparken och Sjölyckans promenad-
stråk som idag har tillgång till handikapparkering i anslutning till 
grönområdet. I övrigt finns bilparkering intill Spånens rekreations-
område, Bruntes Hage, prästgårdsområdet, grönområden i cent-
rum och intill Virdavallen.  

Riktlinjer tillgång, nåbarhet och tillgänglighet 

Boende, skolor och förskolor bör ha max 200-300 meter till ett grönområde över 
1 hektar. Då tillgången idag är god på alla platser utom i centrum, behöver rikt-
linjen främst beaktas vid planering av nya bostäder för att inte minska tillgången 
för befintliga bostäder. 

I samband med att nya bostadskvarter byggs bör säkerställas att naturliga 
gångvägar från tätorten till större grönområden finns.  

Öka tillgängligheten för gående och cyklister i centrum för att ge större möjlig-
heter för boende att på ett trafiksäkert sätt nå grönområden som är större än en 
hektar.  

Mindre grönområden i centrum, så som Järnvägsparken och Ekbacken, bör ges 
en utformning som ökar områdets potential till social mötesplats och lekmöjlig-
heter.  

Park- och landskapskaraktärer 

Det är inte bara tillgång och nåbarhet som är avgörande för att 
människor ska nyttja parker och naturområden. Det är också vik-
tigt att områdena inrymmer de kvaliteter och egenskaper vi söker i 
de gröna miljöerna. Studier i miljöpsykologi från Sveriges Lant-
bruksuniversitet (Grahn och Berggren-Bärring, 1995) har identifie-
rat åtta olika parkkaraktärer som människor söker hos grönområ-
den och som kan beskriva dess kvaliteter. De åtta parkkaraktä-
rerna är allmänning, artrikedom, centrum/fest, kultur, lustgård, 
rofylldhet, rymd och vildhet.  

Park- och landskapskaraktärer i Alvesta tätort 

För identifiering av parkkaraktärerna i Alvesta tätort har dess defi-
nitioner anpassats något för att inkludera såväl iordningställda 
parker, närnatur och produktionspräglad skog. De parker och na-
turområden som inte ansetts inrymma någon av parkkaraktärerna 
har identifierats som ”allmänt grönt”.  
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Följande definitioner har används för parkkaraktärerna:   
 
 

 

Vildhet Stora grönområden med intryck av opåverkad natur eller 
stadsskog och som ger intryck av att vara skapade av naturen 
själv. Bjuder vid extra stark karaktär även in fantasin till mystik 
och sägner och är ostört. 

Rymd Stora grönområden med homogen halvöppen till öppen skog 
eller öppna marker och vattenutblick där man kan fortsätta gå 
en stund utan att bryta intrycket av platsen eller ges möjlighet 
till reflektion. Är vid extra stark karaktär ostörd. 

Artrikedom Naturlika eller parklika områden med många djur, insekter eller 
växter där man kan uppleva en rik variation och myller av liv. 

Allmänning En parklik grönyta med stora gräsytor för bollspel och sociala 
sammankonster. 

Lekvänlighet Omgärdade platser med träd, klippt gräs, buskar och lekut-
rustning. Här kan barn leka tryggt men också ha spännande 
miljöer för sina sinnen att upptäcka på nära håll. 

Folkliv Parklik grönyta med caféer, mötesplatser, sittplatser, rabatter 
och dammar där man kan roa sig tillsammans med andra 
människor. 

Kulturhistoria Parklik grönyta med kulturspår såsom historiska objekt, alléer, 
byggnader, ruiner och skulpturer som ger uttryck för mänskligt 
tänkande, kultur och en fläkt av historien. 

Rofylldhet En lugn, välskött och rofylld parkmiljö med meditativa inslag, 
sittplatser och en känsla av lustgården/harmoni. 

Allmänt 
Grönt 

Gröna områden som inte har några särskilda upplevelsevär-
den utan främst har annan funktion. Kan vara 
- naturlika tekniska ytor (t ex igenväxande kraftledningsgator, 
trädbevuxna bullervallar) 
- nyproduktionsytor (t ex nytagna hyggen, svårgenomträngliga 
slyområden) 
- parklika tekniska ytor (t ex klippta kraftledningsgator, slåttade 
bullervallar, vägrefuger) 
- lämnade ytor/skräpytor ( t ex igenväxande industrimark, 
skräpiga delar av ett naturområde) 

Områdena saknar framträdande vistelsekvalitéer. De kan bidra 
som exempelvis lummig kuliss eller ge städat uttryck i vägom-
rådet eller tvärt om vara ytor som kan upplevas som tillhåll 
med skräpighet och spår av människan som inte förväntas i 
naturområden. 

Kartan visar identifierade park- och landskapskaraktärer i Alvesta tätort.  

De vanligast förekommande park- och landskapskaraktärerna i 
Alvesta är vildhet och rymd. En anledning är att stor del av de 
inventerade grönområdena består av skogsmark i närheten eller 
utkanten av orten. Utblickar och vyer som lett till karaktären rymd 
är exempelvis över sjöarna Salen och Spånen samt de öppna 
åkermarkerna i södra delen av orten. Inom tätorten finns en rela-
tivt jämn spridning av de olika parkkaraktärerna.  

Lekvänlighet har identifierats framförallt vid ortens lekplatser. 
Många tätortnära skogs- och naturområden har dock också pot-
ential att inrymma lekvänliga miljöer genom en spännande natur. 
Lekvärdena i skogen kan värnas genom en skötsel där exempel-
vis lösa material som grenar, pinnar och kottar delvis lämnas kvar 
för möjlighet till kojbyggen och fantasilekar. Att bevara vissa tä-

0 500 1 000250 Meter
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tare snår och buskage samt yviga granar kan skapa spännande 
gömställen.  

Rofylldhet har identifierats i några mindre parkmiljöer i orten. Ka-
raktären har också potential att utvecklas i tätortsnära skogsmil-
jöer genom möjlighet till stillsamma promenader mer ”städade” 
lummiga miljöer och sittplatser vid platser med utblickar. 

 
Sittplats vid Spånenleden med potential till rofylld karaktär 

Ett par allmänningar finns utspridda i orten. I samband med att 
tätortsbebyggelsen expanderar i befintliga skogsmiljöer kan det 
finnas behov av att utveckla fler allmänningar med större gräsytor. 

Riktlinjer park- och landskapskaraktärer 

En variation av park och landskapskaraktärer bör eftersträvas i tätorten. 

I de tätortsnära skogsområdena kan med fördel karaktärerna lekvänlighet och 
rofylldhet utvecklas. 

I samband med fortsatt byggnation som expanderar orten kan det finnas behov 
att utveckla parkkaraktärer inom och intill nya bostadsområden, bland annat 
med någon ytterligare plats med karaktären allmänning.  

Plats för socialt aktiv rekreation  

Parker och naturområden bidrar med viktiga mötesplatser i den 
offentliga miljön och skapar på så vis möjligheter för olika männi-
skor att träffas förutsättningslöst. Olika anordningar och anlägg-
ningar inom parker och naturområden kan ytterligare främja till 
möten och socialt aktiv rekreation mellan människor. Det kan ex-
empelvis vara på lekplatser, spontanidrottsplatser eller vid en 
parkbänk.  

Plats för socialt aktiv rekreation i Alvesta tätort 

Vid inventeringen av Alvestas grönstruktur har en översiktlig in-
ventering av olika anordningar och anläggningar inom parker och 
grönområden gjorts. Områden med sittplatser, grillplatser, lekplat-
ser och spontanidrottsplatser visas på nästa sida. 

I Alvesta tätort finns 11 kommunala lekplatser, som i samband 
med framtagande av Lekplatsprogram för Alvesta kommun (2015) 
har fått prioriteringen underhåll eller utveckling. Målet med de 4 
lekplatser som fått prioriteringen utveckling är att komplettera med 
nya lekredskap för att exempelvis tillfredsställa fler åldersgrupper. 
Alvesta kommun har som riktlinje att alla bostäder ska ligga inom 
500 meter från en lekplats. Denna riktlinje uppfylls i stort sett i 
hela den östra delen av tätorten. I väst är lekplatserna mer ojämnt 
fördelade med en större andel bostäder som inte uppfyller riktlin-
jen. Nyanläggning av en lekplats föreslås i centrum där en stor 
andel barn rör sig, både de som är boende och besökare. Förslag 
på lämplig plats är i Sjöparken eller Järnvägsparken. En lekplats i 
centrum kan locka fler att röra sig i området och bli en mötesplats 
för likväl barn och vuxna.  

I Alvesta tätort finns flera spontanidrottsplatser. Anlagd spontanid-
rottsplats finns bland annat vid Hagaskolan. Det finns även flera 
andra platser inom tätorten som alvestabor använder för spon-
tanidrott så som öppna gräs- och grusytor för fotbollsplaner och 
backar för pulkaåkning. 

I Alvesta finns idag en badplats belägen vid sjön Spånen. 
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Kartan visar grönområden i Alvesta tätort där det finns befintliga grillplatser, sittplatser, 
lekplatser och bollplaner.  

Riktlinjer Plats för socialt aktiv rekreation 

Alla bostäder i tätorten bör ligga inom 500 meter från en kommunal lekplats och 
barn ska inte behöva passera större väg eller järnväg för att nå lekplatsen. I 
samband med planering av nya bostadsområden ska nya lekplatser anläggas i 
anslutning till områdena om tillgången är låg. Att tillskapa en lekplats i centrum 
bör vara en prioriterad fråga i samband med kommande förnyelseprojekt. Om 
alternativet i Sjöparken blir aktuellt krävs att förorenade jordmassor inom områ-
det hanteras.  

Spontanidrottsplatser i tätorten kräver skötsel och ska bevaras. Om en spontan-
idrottsplats exploateras bör ny plats eftersökas. I nya bostadsområden bör spon-
tanidrottsplats skapas om tillgången är låg i närområdet. 

I samband med utveckling av utpekade gröna stråk (se avsnitt om grönstråk) 
kan det bli aktuellt att utveckla fler sittplatser och någon ytterligare grillplats. Det 

gäller framförallt utmed Salens stränder och Lekarydsån samt runt Påvelsgård. 
Nya sittplatser och grillplatser kan även bli aktuellt i nya bostadsområden.  

I ett längre perspektiv kan en badplats vid Salen bli aktuellt vid förbättrad vatten-
kvalitet.  

Pedagogiska värden 

Parker och naturmiljöer är viktiga pedagogiska resurser, särskilt 
för barn och unga. Utomhusaktiviteter och undervisning i naturen 
är värdefullt för barn genom att naturkontakt, naturlek och naturin-
tryck stimulerar och bidrar till fysisk aktivitet, socialt sampel och 
mentala färdigheter. Naturupplevelser i tidig ålder skapar en god 
kännedom om naturen som fortsatt även kan stimulera till miljö-
engagemang och en hälsosam livsstil. 

Det utomhuspedagogiska arbetet på förskolor och skolor är i be-
hov av god närhet till naturpräglade grönområden med varierad 
karaktär, särskilt för de skolor och förskolor som har begränsat 
med utrymme eller grönska på den egna gården.  

Pedagogisk användning och potential i Alvesta tätort 

Det finns sju kommunala förskolor och en friskola med förskole-
verksamhet i Alvesta tätort. Grundskoleverksamheten i tätorten 
består av två skolor med årsklass F-6 och en skola med årsklass 
7-9. 

För att få information om hur skolor och förskolor använder grön-
strukturen i tätorten har diskussion förts med personer inom verk-
samheten. Från diskussionerna framgick att grönområden i tätor-
ten används i hög grad för utflykter. Utflykterna har enligt verk-
samheten blivit allt viktigare då de märker en trend att allt färre 
föräldrar besöker naturområden med sina barn på fritiden.  

Mindre barn besöker grönytor som finns nära förskolan och som 
kan vara relativt små till ytan, exempelvis en träddunge. Äldre 
barn kräver däremot större grönområden för få tillräcklig stimulans 
och har möjlighet att gå något längre i avstånd. För att hinna med 
en utflykt under en förmiddag krävs enligt förskoleverksamheten 



Grönstrukturprogram för Alvesta tätort 

 21 

att det inte är mer än 15 minuters promenadväg mellan förskolan 
och grönområdet. Barriärer i form av väg eller järnväg utgör hin-
der för utflykter till vissa grönområden. Ett exempel är Fornvägen 
som idag utgör en barriär för att ta sig till Spåningslandaområdet.   

Intressanta områden för förskole- och skolverksamheten innehål-
ler varierande natur med exempelvis äldre granar, mossa, stenar, 
buskage, liggande trädstammar och gärna vatten, så som en 
bäck. Stormar så som Gudrun har medfört att flera skogsområden 
som tidigare var spännande för barn har förändrats negativt.  

En av verksamheten upplevd brist är att det inte finns något till-
gängligt vattendrag i närheten av tätortens förskolor. Vatten kan 
inbjuda till flera olika former av lek och är även ett viktigt perspek-
tiv i pedagogiken. Lekarydsån lyfts av förskoleverksamheten som 
ett vattenområde som hade varit intressant att besöka, men som 
inte är tillgängligt idag.   

Enligt förskoleverksamheten finns behov att skapa en skolskog 
med exempelvis vindskydd och eldstad. Då det ibland kan vara 
svårt för förskole- och skolverksamhet att vistas tillsammans bör 
de ges separata områden att vistas på.  

Exempel på områden som nyttjas av skol- och förskoleverksam-
heten idag är Spåningslandaområdet, Norra Aringsås, Bruntes 
hage, Hagaparken, Tingsbacken, Virdaskogen och Prästgårds-
området. Flera av dessa områden är i delar utpekade för bo-
stadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta 
tätort. En intressekonflikt kan därmed komma att uppstå i sam-
band med att områden planläggs. Avvägningar mellan de olika 
intressena kommer att behöva göras i samband med kommande 
planläggning.  

 

 

Grönområden i tätorten som används av skol- och/eller förskoleverksamheten.  

Riktlinjer pedagogik 

Nya skolor och förskolor bör om möjligt placeras med närhet till större grönom-
råden. 

Vid planläggning av värdefulla grönområden för skola och förskola bör möjlig-
heter att spara delar av området, eller kompensation på annat sätt, övervägas 
och diskuteras i samråd med förskole- och skolverksamheten. Även möjlighet-
erna för verksamheten att ta sig till grönområdena bör beaktas. 

Möjligheten att upprätta en överenskommelse om skolskog i Alvesta tätort bör 
utredas. Lämpligt område kan vara i Spåningslanda som idag har befintliga 
värdefulla miljöer utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 
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Upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten påverkar människors rörelsemönster, 
särskilt vad gäller barn, kvinnor och äldre. Om promenadstråk och 
rekreationsområden upplevs otrygga används de mindre och kan 
därmed påverka den fysiska aktiviteten negativt. Trygghetsupple-
velsen av en plats kan variera från dag till kväll och kan även på-
verkas av trafiksituationen i anslutning till platsen. 
 
Det finns flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten. 
God överblickbarhet och orienterbarhet är viktigt för att se plat-
sens innehåll, vilka som rör sig där samt lätt förstå strukturen av 
stråk och entréer. God belysning är viktigt för många personer för 
att uppleva trygghet under kvällen. Överblickbarheten kan även 
påverkas av vegetationen och till exempel förbättras genom 
skötselinsatser för att glesa ut och stamma upp täta buskage. 
Skötselintrycket överlag är viktigt då en plats som känns välskött 
och omhändertagen upplevs mycket mer trygg än en plats som 
känns eftersatt och riskerar att utsättas för nedskräpning och ska-
degörelse. Genom att arbeta med ett trygghetsperspektiv vid ut-
formning och upprustning av utemiljöer kan platser bli mer befol-
kade, vilket i sin tur också är positivt för den upplevda tryggheten. 

Trygghetssituationen i Alvesta tätort 

Trygghetsaspekter som har undersökts i inventeringarna av Alve-
stas grönområden är överblickbarhet och orienterbarhet, belys-
ning och skötselintryck. Detta kan ge en viss indikation till trygg-
hetsperspektivet, men tar inte hänsyn till exempelvis hur befol-
kade platserna är eller det faktum att trygghetsupplevelse är en 
personlig bedömning som kan baseras på egna uppfattningar om 
platsen.  

Inventeringen av Alvestas grönstruktur har visat på att överblick-
barhet och orienterbarhet varierar mellan bättre och sämre över 
hela tätorten, såväl centralt som i ytterområden. Anledningar till 
sämre orientering är bland annat tät vegetation och svåruppfat-
tade stigsystem. Skötselintrycket är på vissa platser sämre på 

grund av mycket slyuppkomst, kvarlämnat ris eller att det före-
kommit mycket skräp. 

 

 

 
 

 
 

 
Täta buskage nära inpå gångvägar 
kan skapa en känsla av otrygghet för 
att man inte kan se vad som kan 
dölja sig bakom. Detta exempel är 
från en gångväg i östra Alvesta. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Belysning och god överblickbarhet 
kan istället ge en positiv trygghets-
upplevelse. Detta exempel är vid 
Tingsbacken. 

Belysning i park och natur finns främst inom större grönområden 
med genomgående gång- och cykelstråk, t ex Sjöparken, Rönne-
dal, Tingsbacken och Prästgårdsområdet, samt vid elljusspåren i 
Hagaparken och vid Spånen. Gatubelysningen i tätorten skänker 
även visst ljus åt intilliggande parker. Längre sammanhängande 
upplysta stråk i gröna miljöer råder det brist på i tätorten, men 
gatubelysningen kompletterar och binder samman de upplysta 
park- och naturområdena för promenader kvällstid. Ett undantag 
och en identifierad brist är att elljusspåret vid Spånen saknar upp-
lyst koppling till tätorten. 
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Riktlinjer trygghet 

Utveckling och skötsel av Alvestas parker och naturområden ska ta hänsyn till 
trygghetsaspekter. 

Insatser för förbättrad trygghetsupplevelse bör prioriteras längs utpekade strate-
giska gröna stråk. Upplysta ”kvällsstråk” prioriteras inom bebyggda områden och 
i samband med utbyggnad av ny bebyggelse. Exempel är Prästgårdsområdet 
med förlängning mot planerad ny bebyggelse i Spåningslanda och i Aringsås 
samt i Rönnedalsområdet. Friluftsstråk i naturområden utvecklas i första hand 
som ”dagstråk” med hänsyn till god orienterbarhet och skötselintryck. Exempel 
är rekreationsstråk utmed Salen och Lekarydsån. 

Möjligheterna att skapa en belyst koppling mellan centrum och elljusspåret vid 
Spånen bör utredas.  

Trygghetsvandringar kan lämpligen utföras som underlag vid förändring av be-
fintliga bostads- och grönområden. 

Upplevd offentlighet 

Att den mark som är allmän platsmark upplevs offentlig är viktigt 
för att marken ska upplevas tillgänglig. Gränser mellan privat och 
offentligt kan bli otydliga om gröna släpp mellan privat mark upp-
levs allt för smala, eller om fastighetsägare tagit i anspråk allmän 
platsmark för upplag och anläggningar. Då riskerar tillgänglighet-
en till grönområden att inskränkas. Gröna stråk som anlagts i 
syfte att skapa rekreativa kilar mellan kvartersmark kan då mista 
sitt syfte. Att ta i anspråk allmän platsmark för upplag, anlägg-
ningar och uppställning av fordon utan tillstånd är inte lagligt.  

Upplevd offentlighet i Alvesta tätort 

På flera platser i Alvesta finns parker och naturområden, ofta 
grönstråk mellan villabebyggelse, som delvis har tagits i anspråk 
av privatpersoner för uppställning av fordon och för olika typer av 
upplag och anläggningar. I några områden i tätorten är gränserna 
mellan privata tomter och offentlig mark utsuddade, ibland på 
grund av att fastighetsägarna själva sköter marken utanför sin 
tomt, exempelvis genom gräsklippning.  

Identifierade bristområden för upplevd offentlighet är särskilt kon-
centrerade vid grönstråket vid Lunnagårdsvägen/bakom Lant-
mannavägen, vid Påvelsgård och vid Hamrarna. Många av de 
platser som identifierats upplevs privata eller halvprivata skulle 
kunna utgöra värdefulla stråk och områden för vardagsrekreation 
eller utgöra gröna länkar till större park- och naturområden, om de 
upplevts mer offentliga.  

 

 
Exempel på ianspråktagen allmän platsmark 

Riktlinjer offentlighet 

Informationssatsning bör ske till fastighetsägare rörande regler för användande 
av allmän platsmark. Åtgärder för att minska mängden anläggningar, upplag och 
uppställningar på allmän platsmark bör övervägas. 

Planering av nya bostadsområden bör beakta bredd och avgränsning av gröna 
kilar och släpp mellan bebyggelse. 
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Potential för rofylld rekreation 

Många människor besöker naturområden för att få uppleva 
ostördhet och få möjlighet till återhämtning. Flera faktorer påver-
kar upplevelsen av rofylldhet i parker och naturområden och ljud-
miljön är en särskilt viktig faktor. Många människor söker tysta 
miljöer eller möjlighet att höra naturens ljud, så som fågelkvitter, 
lövprassel och vattenporl. Dessa ljudkvaliteter har dock blivit en 
bristvara i ett växande samhälle med ökade bullerstörningar. Bul-
ler påverkar välbefinnandet negativt, t ex genom stress och högt 
blodtryck, även om vi inte själva upplever bullret som störande.  

Naturvårdsverket (2016) rekommenderar att eftersträva 55 dBA 
ekvivalentnivå för vardagsmedeldygn i rekreationsområden i 
tätort. För friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet 
bör 40 dBA ekvivalentnivå för vardagsmedeldygn eftersträvas.  

Andra faktorer som kan påverka upplevelsen av rofylldhet och 
ostördhet är till exempel platsens karaktär, innehåll och skötselin-
tryck. Vegetation som döljer sikten av en bullerkälla kan minska 
intrycket av buller, även om den faktiska bullernivån inte påverkas 
särskilt mycket. Det är emellertid en mycket subjektiv bedömning 
vad en människa anser som rofyllt. Således är det framförallt bul-
lersituationen som analysen över rofylldhet i detta avsnitt baseras 
på.  

Bullersituationen i grönområden i Alvesta tätort 

Alvestas läge som kommunikationsnod innebär att upplevelsen av 
många grönområden påverkas negativt av det buller som vägar, 
järnvägar och industrier alstrar. Enligt översiktlig trafikbullerkart-
läggning för Alvesta tätort baserad på framtida trafikprognos 2030 
klarar stora delar av Alvestas skogsområden, grönområden och 
parker de riktvärden som finns för rekreationsområden i tätort (55 
dBA ekvivalentnivå). Den största bristen finns i de centrala delar-
na av orten som framförallt påverkas av buller från trafiken från 
järnvägen och väg 126 (Allbogatan/Blädingevägen).  

Riktvärdet för friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild 
kvalitet (40 dBA ekvivalentnivå) är svårt att uppnå inom de tä-

tortsnära grönområdena. Däremot finns det platser som, baserat 
på bullerberäkningarna och med hänsyn till förslag på utveckling 
av transportinfrastruktur enligt FÖP Alvesta, uppskattas ha en låg 
bullernivå mellan 40 och 50 dBA ekvivalentnivå.  

Naturområden med potential till lägre bullernivåer är bland andra 
Prästgårdsområdet, en stor del av Spånenområdet, Bruntes hage, 
Rönnedal och de norra delarna av Hagaparken. Påvelsgård har 
god potential till lägre bullernivåer, men kan också komma att 
påverkas av en eventuell framtida förbifart om inte bullersänkande 
åtgärder vidtas. Observera att bullerkartläggningen inte täcker 
hela avgränsningen av grönstukturprogrammet samt att bullerbe-
räkningar för förslag på framtida transportinfrastruktur ej utförts.  

 

Översiktlig bullerkartering över tätorten med uppskattade ekvivalentljudnivåer år 2030, 
vägområden i FÖP för föreslagen transportinfrastruktur samt utpekade grönområden.  
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Riktlinjer rofylld rekreation 

Områden som pekats ut ha potential till lägre bullernivåer bör långsiktigt värnas. 
Eventuella åtgärder som kan höja bullernivåerna väsentligt bör kompenseras 
genom någon typ av bullerskydd.  

Vid utbyggnad av en eventuell förbifart bör bullersänkande åtgärder vidtas i de 
bostadsnära grönområden som kommer påverkas väsentligt.  

Utformningen av värdefulla rekreationsmiljöer i särskilt bullerutsatta områden 
bör ta hänsyn till möjligheterna att skapa rofyllda miljöer på annat vis, till exem-
pel genom ett gott skötselintryck och att delvis dölja bullerkällan med vegetation 
och därmed sänka den mentala upplevelsen av bullret.  
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BIOLOGISK MÅNGFALD 

Detta avsnitt fokuserar på understödjande ekosystemtjänster i 
form av biologisk mångfald. En översiktlig naturvärdesbedömning 
och värdefulla naturtyper i Alvesta presenteras.    

Förenklat kan biologisk mångfald beskrivas som ett mått på hur 
många olika organismer som finns inom ett område. Sverige lik-
som 168 andra länder har skrivit på konventionen om biologisk 
mångfald. Detta innebär att vi ska använda den biologiska mång-
falden så att den inte förstörs eller tar slut. Detta innebär bland 
annat att vi ska planera våra städer med detta till grund. 

För Alvesta tätort är det därmed viktigt att bevara variationsrike-
domen, vilket innebär att många naturtyper och arter gynnas och 
att närhet till dessa främjas.  

Under 1900-talet har stora förändringar skett inom skogsbruket 
från småskalighet till stordrift och från manuellt till maskinellt ar-
bete. Denna produktionsökning har skett på bekostnad av natu-
rens variationsrikedom. Många skogsområden är idag likåldrig, 
ensartad och innehåller bara ett fåtal arter. Äldre träd i olika grad 
av succession samt död ved saknas på många håll. De största 
värdena vad gäller biologisk mångfald hittar man därför ofta runt 
gamla gårdar och herresäten och i städernas parker och omgiv-
ningar där rationellt skogsbruk inte har fått råda.   

En hög biologisk mångfald ger robusta ekosystem vilket innebär 
att de har stor motståndskraft mot förändringar. Försvinner t.ex. 
en art så kollapsar inte ett sådant ekosystem utan en gradvis för-
ändring sker mot de nya förutsättningarna. Fungerande ekosy-
stem förser oss med tjänster (se vidare under avsnittet Grönska i 
ett Ekosystemtjänstperspektiv) som rekreation, frisk luft, virke, 
kläder, uppvärmning, vatten och mat. 

Det finns några faror framför andra som påverkar en allt snabbare 
förenkling av landskapet och omgivningen. Att arter försvinner är 
en naturlig process i naturen men idag sker dessa förlopp alltför 
snabbt. Uppmärksamhet mot dessa nedanstående faror måste 
råda vid samhällsplaneringen i Alvesta. 

Naturmark utarmas genom uppodling då våtmarker, ängs- och 
betesmarker försvinner. Denna utveckling skedde främst under 
1800-talet men fortgår än idag.  

Fragmentering innebär uppsplittring och minskning av naturområ-
den som då gradvis blir sämre som livsmiljöer. Detta sker främst 
genom nya vägar och bebyggelse. 

Ett allt mer enhetligt landskap skapas genom det moderna jord- 
och skogsbruket. Brukningsmetoder genom gödning och nä-
ringsläckage inom skogsbruket samt bekämpningsmedel för att 
gynna monokulturer inom jordbruket begränsar den biologiska 
mångfalden. 

Jordbrukets minskade lönsamhet för betesdjur gentemot växtod-
ling har också medfört ett förenklat landskap.  

Ytterligare en företeelse som betecknas som hot mot biologisk 
mångfald är invasiva främmande arter, som snabbt konkurrerar ut 
den ursprungliga artsammansättningen. Några av dessa arter 
som finns i Alvesta är jättebalsamin, jätteloka, parkslide, sidenört, 
sjögull (Åsnen), vresros, lupin och spansk skogssnigel. Det bör 
övervägas att ta fram ett åtgärdsprogram för begränsa mängden 
invasiva arter på kommunalägd mark. 

 

 

 

 

 

 

Jättebalsamin med dess stora 
rosa blommor är en invasiv främ-
främmande art som idag finns i 
tätorten, bland annat i Sjölyckan.  

Att tillgängliggöra områden med höga naturvärden för allmänhet-
en är ur ett upplevelseperspektiv och pedagogiskt perspektiv vär-
defullt, men mänsklig närvaro kan också stå i konflikt med natur-
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värdena så arter kan bli störda. Det är därmed viktigt att åtgärder 
som gångvägar och naturstigar genom områden med höga natur-
värden utförs med hänsyn till känsliga arter. 

Kartmaterial som redovisas i detta avsnitt finns även tillgängligt på 
Alvesta kommuns webbplats.  

Naturvärdesbedömning 

Tre naturinventerare har på uppdrag av Alvesta kommun invente-
rat tätortens grönområden utifrån naturvärden. De grönområden 
som har bedömts ha naturvärde har redogjorts för i rapporter där 
förslag på åtgärder/skötsel i vissa fall har föreslagits.  

De områden som har pekats ut av inventerarna av naturvärden 
har naturvärdesklassificerats. Klassificeringen utgår från hur in-
venterarna har bedömt ytorna, men klassificeringen har genom-
förts av Alvesta kommun. Detta program har utgått från fyra na-
turvärdesklasser: högsta naturvärdet, hög naturvärde, påtagligt 
naturvärde och visst naturvärde. 

I kartan till höger visas klassificeringen av de naturområden som 
har inventerats.  

Klassificeringen av områdenas naturvärden beror på flera olika 
faktorer. Höga naturvärden får ytor som innehåller många olika 
arter samt många olika typer av livsmiljöer. Högt värde får också 
sådana livsmiljöer som bedöms vara viktiga för mindre vanliga 
arter liksom miljöer som har utvecklingspotential för ett ökat na-
turvärde. Andra parametrar som lett till att ett område har klassifi-
cerats till höga värden är kontinuiteten, det vill säga hur länge 
liknande förhållanden har funnits, liksom tillgången till död ved 
samt förekomst av gamla och grova träd.  

Att ett grönområde inte är utmarkerat på kartan och därmed inte 
fått en klassificering, behöver inte betyda att området inte har 
några värden alls, utan enbart att området inte bedömts ha så 
högt naturvärde att inventerarna har pekat ut det som särskilt vär-
defullt. Alla grönområden kan vara värdefulla i sitt sammanhang, 
exempelvis som spridningskorridorer eller rekreationsområden.  

Generellt kan sägas att det är ett flertal grönområden som finns 
belägna centralt inom tätorten som har fått det högsta naturvärdet 
och de allra flesta av dessa områden är ekdominerade miljöer.  

 
 
Naturvärdesklassning av inventerade grönområden i tätorten.  Naturvärdesklassning av ett 
område behöver däremot inte betyda att hela det utpekade området har ett naturvärde. 
Det kan röra sig om att delar av området, eller att enskilda objekt inom området, är värde-
fullt utifrån perspektivet biologisk mångfald. Vid vidare bedömning av ett område krävs 
fördjupningar och inventeringar av naturvärden.  
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Värdefulla naturtyper i Alvesta tätort 

I detta avsnitt kommer olika naturtyper i Alvesta tätort att redovi-
sas. Med naturtyper menas i detta grönstrukturprogram ett land-
skapsområde med enhetlig karaktär och struktur och som har ett 
visst växt- och/eller djursamhälle. Växter och djur kräver olika 
livsmiljöer för att kunna överleva och reproducera sig. En naturtyp 
kan vara ett större område så som en granskog eller en sjö, men 
kan även omfatta en mindre yta så som en damm.  

Naturen i och runt tätorten har delats in i ett antal huvudgrupper: 
sumpskog, barrskog, ädellövsskog, triviallövsskog, öppna våt-
marker, stränder, öppna kulturlandskap och parker. Nedan pre-
senteras naturtyperna mer ingående och utbredningen av varje 
naturtyp beskrivs och redovisas i en karta.  
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Sumpskogar 

Sumpskogar är relativt täta skogar som har överskott av vatten i 
marken och som därmed är fuktiga eller blöta. Sumpskogar har 
ringa eller ingen påverkan från konventionellt skogsbruk så som 
gallring. Detta medför att skogarna inrymmer mycket död ved och 
hyser värdefulla miljöer och arter som kräver speciell hänsyn. 
Rikligt med insekter ger föda åt flera fågelarter. 

 
Barr- och lövsumpskogar i Alvesta tätort. 

I Alvesta tätort finns sumpskog främst norr om tätorten och utmed 
Salens östra strand. Områden som innehåller sumpskog finns 
även öster om tätorten.   

Ett stort våtmarksområde bestående av bland annat björksump-
skog finns mellan väg 126, väg 25 och Södra stambanan. Delar 
av området är utpekat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Öv-
riga trädslag är asp, mycket grov klibbal samt sälg. Översväm-

ningsområdet ger gynnsamma förhållanden för exempelvis mos-
sor knutna till trädsocklar. Med hänsyn till områdets storlek, att 
naturtyperna är mycket varierande och att området i stort sett är 
fritt utvecklat sedan sänkningen av Salen har området stort natur-
värde.  

Norr om Hagaparken finns en barrsumpskog som är olikåldrig, 
flerskiktad, innehåller mycket död ved, rotvältor och olika fuktig-
het. Läs mer nedan under avsnittet Barrskogar.  

Väster om återvinnings-
centralen och den gamla 
Aringsåsdeponin finns en 
liten sumpskog som inne-
håller klibbal, asp, björk 
och sälg. Området innefat-
tar många grova träd med 
bohål som är viktiga uti-
från häckningsmöjligheter. 
Skogsstyrelsen har klas-
sat området som natur-
värde.  

Barnamossen finns belägen öster om tätorten och är bevuxen 
med tall. En liten öppen göl finns inom området. Området ingår i 
ett populärt rekreationsområde. 

Riktlinjer 

Sumpskog med höga naturvärden bör lämnas för fri utveckling.  

Sumpskog med lägre naturvärden kan tåla ett anpassat skogsbruk som bevarar, 
och om möjligt förbättrar den hydrologiska statusen och säkerställer fortsatt 
beskuggning. Viss utglesning kan ske, men inte så att beståndet öppnas för 
mycket och utsätts för uttorkande vindar. Det bör också ske med stor försiktighet 
då körspårbildning ger en dränerande effekt. 

Död ved ska sparas. 

Exempel på en barrsumpskog, område norr om 
Hagaparken. 
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Barrskogar 

Barrskogen är den vanligaste skogstypen i Sverige och består 
främst av tall och gran. Marken i barrskogar är ofta näringsfattig 
på grund av att vätejoner avges från trädrötterna i utbyte mot 
andra joner som tas upp. Det är den äldre och flerskiktade barr-
skogen, som innehåller buskskikt, yngre och äldre träd, som har 
de mest värdefulla strukturerna. 

Barrskogar utpekade av inventerare av naturvärden.  

Norr om Hagaparken finns en tallskog som har bedömts ha högt 
naturvärde. Skogen är naturligt uppkommen och opåverkad av 
skogsbruk sedan nära hundra år. Därmed har viktiga strukturer så 
som rikligt med död ved med många intressanta mossor, lavar 
och svampar utvecklats.  

Strax öster om tätorten finns Barnamossen utpekad som är en 
talldominerad skog på torvmark.  

En gammal barrskog finns utpekad strax sydost om tätorten. Sko-
gen är dominerad av tall på höglänt mark och gran på frisk mark. 
Skogen har aldrig varit slutavverkad utan har slutit sig efter upp-
hört skogsbete.  
 

 

Exempel på barrskog. 

Riktlinjer 

Äldre barrträd bör sparas. 

Om förutsättningar finns så kan ett hyggesfritt skogsbruk höja naturvärdet och 
värdet för friluftslivet.  

Andelen död ved bör öka i av inventerarna utpekade områden.  
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Ädellövsskogar 

Ädellövsskogar är den mest artrika skogstypen i Sverige och sär-
skilt värdefull är äldre ädellövsskogar. I ädellövträd som funnits 
under lång tid, främst ek, trivs bland annat många vedlevande 
skalbaggar.  

 

Ädellövsskogar utpekade av inventerare av naturvärden. 

Flertalet av de områden som har fått den högsta klassificeringen 
av naturvärden i tätorten består av ädellövsdominerad skog och 
framförallt ekskogar. Ekbeståndet i tätorten är betydligt med när-
mare 600 ekar över 100 centimeter i omkrets, varav 70 är jätte-
ekar. 

I Kloster finns över 200 ekar som har en omkrets på mer än 100 
centimeter i omkrets. Likaså finns 13 jätteekar, varav fyra stycken 
har en omkrets över fyra meter. Med hänsyn till utvecklingen av 

ekbeståndet som pågått under flera hundra år och den värdefulla 
svamp- och insektsfaunan är Klosterområdet ett av de mest vär-
defulla områdena i tätorten utifrån naturvärden.  

Vid Tingsbacken finns en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop 
bestående av ädellövsskog med rikligt med död ved, värdefull 
kryptogramflora och spärrgreniga grova träd.  

Hagaparken har högt natur-
värde med stort antal ekar, 
varav tre jätteekar, och i 
övrigt stor lövträdsbland-
ning. Strax öster om Haga-
parken finns en kulle där 
Folkets park tidigare fanns 
belägen. I området finns ett 
stort antal grova ekar, varav 
några jätteekar och död 
ved. Ekarna i området är av  
olika åldrar vilket är positivt för föryngring. Blandat med ekarna 
finns även hassel och enstaka tall, alm och björk. 

Runt Prästgårdsområdet finns ädellövträd blandat med enstaka 
äldre tallar. I området finns även många grova ekar, varav 17 jät-
teekar. 

Ovanför den gamla strandlinjen vid östra Salen finns ädellövsskog 
som domineras av ek, asp och hägg. Särskilt värdefulla är två 
jätteekar. Området har god föryngring av ek. Söder om området 
finns Engaholms marker med ett stort antal grova ekar. 

Riktlinjer 

I flerskiktad skog är det viktigt att bevara variationen av trädslag. Grävning eller 
kompaktering inom särskilt skyddsvärda träds rotskyddszon bör undvikas. Om 
grova träd behöver avverkas av exempelvis säkerhetsskäl kan de med fördel 
läggas i biodepå. 

Jätteekar frihuggs försiktigt inom område från stammen och fem meter utanför 
yttersta grenarna. Spara yngre ekar som står fritt och solbelyst för att ge möjlig-
het att i framtiden skapa stor krona.   

Ekar vid Gamla Folkets park. 
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Triviallövskogar 

Till triviallövskog hör bland annat björk, sälg och asp. Värden 
kopplade till skogarna är bland annat vedlevande insekter och 
svampar. När triviallövskog utgör inslag i brukade skogar är de 
särskilt värdefulla.  

 

Triviallövsskogar utpekade av inventerare av naturvärden. 

Inom tätorten finns flera utpekade triviallövsskogar. Bland annat 
finns ett varierat halvöppet lövskogsområde i Hamrarna, beläget i 
den södra delen av tätorten. Många arter av insekter och fåglar 
har observerats i området. 

Angränsande Hagaparken finns områden bestående av igenväx-
ande inägomark med mycket asp och björk. Områdena har pe-
kats ut då det har potential för utveckling av äldre och grövre träd. 
Områdena har stort fågelliv. 

Klosters strandskog innehåller triviallövskog och är utpekad som 
högsta naturvärde av inventerarna. Inom området har mindre 
hackspätt setts häcka. Läs mer under rubriken strandskogar.  

 

Exempel på triviallövsskog. 

Riktlinjer 

Bevara och utveckla äldre triviallövträd. 

Triviallövskog i strandområden bör lämnas för fri utveckling och den naturliga 
vattendynamiken bör bibehållas för att undvika invandring av gran. 

Öka mängden död ved. 
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Öppna våtmarker 

Under lång tid spelade de olika våtmarkstyperna en viktig roll som 
betes- och slåttermarker och var då mer eller mindre öppna. Ge-
nom dikning, uppodling, skogsodling och igenväxning har utrym-
met kontinuerligt minskat. De många växter och djur som är bero-
ende av denna biotop har därför missgynnats av igenväxningen.  

Öppna våtmarker är även värdefulla genom sin förmåga att på ett 
naturligt sätt fördröja och rena dagvatten, vilket bland annat mot-
verkar översvämningar. 

 

Öppna våtmarker utpekade av inventerare av naturvärden. 

En större öppen våtmark i tätorten är Västermaden som finns 
belägen norr om tätorten. Västermaden är en tidigare åkermark 
och ligger inom ett flyttstråk för fåglar vilket hänger ihop med 
Tväråns uppodlade marker vid Hjärtanäs. Området är attraktivt för 

häckande och förbipasserande fåglar. Likaså är Västermaden en 
viktig grodlokal och flera intressanta insekter har påträffats, bland 
annat flera sländarter. 

 
Exempel på öppen våtmark, Västermaden. 

Enligt inventering av naturvärden finns även en mindre öppen 
våtmark strax sydost om tätorten.  

Riktlinjer 

Våtmarker i tätorten bör öka i antal och storlek för att gynna fågellivet. 

Det är viktigt att våtmarkerna fortsatt hålls öppna och att den naturliga hydrolog-
in bibehålls.  
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Strandskogar 

Strandskogar är skogar som finns belägna intill vattenområden så 
som sjöar och åar. Ofta svämmas skogarna över under tider på 
året då nederbörden är hög. Detta leder till att delar av trädbe-
ståndet dör med resultat att mycket död ved skapas i skogarna.  

 

Strandskogar utpekade av inventerare av naturvärden. 

I östra Salen och i Kloster finns strandskogar med stor variation 
av trädslag, mycket rikligt med död ved och stor artrikedom av 
svampar. Fågellivet är mycket artrikt särskilt vid strandskogarna 
vid Kloster.  

Stränderna kring Lekarydsån och den tillrinnande Tvärån har för 
det mesta strandbårder med lövträd eller buskar. Bårderna kring 
Lekarydsån innehåller många gamla träd med delvis fina socklar. 
Ån med dess träd- och buskbårder har bedömts ha mycket stora 
naturvärden.  

 

Exempel på strandskog, utmed Lekarydsån 

Stränderna utmed Hjortsbergaån består till stor del en kantvege-
tation av mest al men även en del björk och viden finns.  

Längs med sjön Spånens strand finns på många ställen fina 
strandbårder av lövträd. Här och var är de breda och omfattar 
fuktiga strandområden. Området bedöms ha stort utvecklingspot-
ential genom ökad ålder och grovlek samt uppkomst av död ved. 

Riktlinjer 

Strandskog med naturlig vattendynamik bör lämnas för fri utveckling. 

I strandskog utan naturlig vattendynamik bör eventuell invandrande gran röjas 
bort. 

Lövträd bör värnas för att skapa bårder i strandkanten.  

Död ved sparas och högstubbar kan med fördel skapas. 
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Öppna kulturlandskap 

Till öppna kulturlandskap räknas miljöer som skapats genom trad-
itionellt jordbruk med slåtter och bete. Naturtypen består ofta av 
öppna, lågbevuxna och näringsfattiga marker. De öppna kultur-
landskapen har ofta rik flora och fauna, exempelvis för rester från 
ängsfloran bestående av blommande växter med sig pollinerande 
insekter så som fjärilar.  

 

Öppna kulturlandskap utpekade av inventerare av naturvärden. 

Ett område som har brukats sedan lång tid är Bruntes Hage. 
Fornminnen finns i området och det finns även spår av äldre åk-
rar. Idag präglas området av lövskog och ängar. Området har 
klassats med högsta naturvärde med hänsyn till gamla ekar och 
potential för rik ängsflora och fauna.  

Ett område som karaktäriseras av lövskog och odlingsmarker är 
Spåningslandaområdet. Området är utpekat riksintresse för kul-
turmiljövård. Betesmarkerna och ängarna som finns belägna runt 
ridhuset har värdefull flora, särskilt vid ängen väst om den tidigare 
Mellangården och vid badplatsens parkering. Större delen är före 
detta jordbruksmark som idag delvis hålls öppna genom hästbete. 
Området har klassats som högt naturvärde med hänsyn till de 
varierande biotoperna i området.  

Ängarna intill prästgårdsområdet, som finns beläget i den östra 
delen av tätorten, har klassats som högsta naturvärde. Området 
innefattar runt 40 olika kärlväxter. Potential finns att utveckla äng-
arnas flora och fauna.   

Sydväst om tätorten finns ett stort område utpekat som innehåller 
åkermark med små dungar av lövskog. Värden i området är 
främst knutna till fågellivet som ligger i ett viktigt flyttfågelsträck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exempel på öppet kulturlandskap. 

Riktlinjer 

Miljöerna kräver aktiv skötsel för att bevara värdena och inte växa igen. 

Fortsatt slåtter och bete av ängs- och hagmarker är viktigt för att värna och 
återställa en fin ängsflora bestående av hävdberoende arter. Senarelagd slåtter 
och bete kan öka blomrikedomen. Om ängsmarker skapas i grönområden med 
stor andel grova ekar kan ett vackert landskap skapas där humlor, fjärilar och 
bin gynnas.  
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Parker m.m. 

Parker kan ha både naturlig och planterad växtlighet. Öppna 
gräsytor är vanliga i miljöerna.  Parker kan ha solitära träd som 
ges utrymme att bli grova i annars öppna ytor.  

 

Parker m.m. utpekade av inventerare av naturvärden.  

I naturinventeringarna finns fyra parkmiljöer utpekade. Områdena 
är Hagaparken, grönstråket mellan Prästgårdsområdet och Spå-
ningslanda, Riksdagsmannagården samt området runt Hamrarna. 
Grova träd med signalarter och rödlistade arter är bakgrund till 
varför områdena har pekats ut.  

 

 

 

Exempel på parkmiljö, Riksdagsmannagården. 

Riktlinjer 

Miljöerna runt solitärträd bör bevaras öppna. 

Grävning eller kompaktering inom särskilt värdefulla träds rotskyddszon bör 
undvikas. Till exempel är det olämpligt att placera bänkar eller andra objekt som 
riskerar tramp- och packningsskador, anlägga vägar/stigar eller dra ledningar 
inom rotskyddszonen.  

Riktlinjer för specifika parkers utveckling finns i avsnittet Grönområden och 
grönstråk i Alvesta tätort nedan. 
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Kartan visar de grönområden och -stråk som redogörs för i detta avsnitt. Områden med 
privat fastighetsägare är markerade i kartan då Alvesta kommun inte har rådighet över 
denna mark. Ytor som i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort är utpekade 
för exploatering är markerade i kartan. Likaså är vägreservat som pekats ut utmarke-
rade.  

GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK  
I ALVESTA TÄTORT 

   

  

Påvelsgård 

Väster- 

maden 

Gamla 

Folkets- 

park 
Haga-  

parken  

V.  Rönnedal 

Rönnedals- 

parken 

Hamrarna 

Kloster 

Tingsbacken 

Riksdags- 
manna- 
gården 

Järnvägs- 
parken 

Sjöparken 

Sjölyckan 

Bruntes hage 

Högåsängen 

Prästgårds- 
området 

Spåningslanda 

Tallskog norr 
om Hagaparken 

Hanaslöv 

37 

Ekbacken 
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Grönområden 

Grönområden som har bedömts vara de mest värdefulla i tätorten 
utifrån sociala värden och/eller naturvärden fördjupas i detta av-
snitt. Efter en beskrivning av områdets värden följer riktlinjer för 
grönområdet.  

Hagaparken  

Hagaparken är det större centrala 
parkområdet i Alvesta och har 
stor betydelse som social mötes-
plats och som motionsområde. 
Karaktären skiftar från park i de 
tätortsnära delarna med skött gräsmatta, till vildare natur i norr 
med barrskog, lövskog och ängar. Naturvärden inom området 
består till stor del av ekbeståndet som består av många och grova 
träd. Likaså har den damm som finns i den östra delen av park-
området vissa naturvärden då den är habitat för sländor och 
andra insekter.  

I Hagaparken arrangeras många aktiviteter, bland annat finns en 
av tätortens större lekplatser, det finns våffelförsäljning i pension-
ärernas hus, boulebanor och minigolfbanor. Under sommaren 
arrangeras allsång och andra evenemang. 

 

 

 

 

 

 

 

Scenen i Hagaparken där 
bland annat allsång arrange-
ras sommartid.  

Hagaparken är även ett besöksmål för flera förskolor och skolor.  

Inom Hagaparken finns ett elljusspår samt ett flertal mindre stigar. 
De gångvägar som finns i parken är emellertid av varierande kva-
litet och är inte anpassade för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Till parken är tillgängligheten god med möj-
lighet för parkering samt gång- och cykelvägar av kvalitet.  

Med hänsyn till Hagaparkens centrala läge i Alvesta upplevs visst 
trafikljud från närliggande vägar. De norra delarna av parken 
framstår som tystare än de södra och potentialen för stilla natur är 
därmed större där. Ett exempel är vid ängen mellan gamla folkets 
park och dammen. Detta är en tyst miljö med potential att vara en 
relativt stor rofylld och inramad plats med utblickar över öppna fält 
och dammiljön.  

Riktlinjer Hagaparken 

Hagaparken ska bevaras och utvecklas som park i de tätortsnära delarna. I 
parkens utkanter kan parken ha den naturkaraktär som den har idag. Parken 
ska fortsatt ha många funktioner och aktiviteter, vilka kan anpassas efter orts-
bornas önskemål. 

Gångvägar bör tillgänglighetsanpassas i hela eller delar av parken för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Informationstavla om parkens innehåll vid parkens entré hade underlättat för 
besökare.  

I den fördjupade översiktsplanen finns område strax öster om Hagaparken som 
är utpekade för bostadsbyggnation. Behov kan finnas i samband med genomfö-
rande av förslaget att markera gränsen mellan privat och allmän plats. Detta så 
grönområdet behåller en offentlig prägel som upplevs öppen för allmänhetens 
rekreation. 

  

Areal: 24 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Blekticka på ek 
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Sjöparken 

Området finns beläget strax öster 
om Alvesta tågstation och består 
av parkmiljöer med mestadels 
gräsytor och enstaka knäckepilar, 
björkar och planteringar. En 
hundbadplats och grillplats finns 
inom parkområdet. Genom Sjö-
parken går ett huvudstråk för gång och cykel som används flitigt 
av tätortsbor som ska till centrum eller resecentrum. En bro över 
Lekarydsån, Kärleksbron, ansluter den östra och västra sidan av 
Salen. Vissa brister finns idag hos Kärleksbron som på grund av 
att den enbart är 1,5 meter bred är svår att vinterunderhålla. Bron 
saknar idag även belysning vilket är negativt utifrån ett trygghets-
perspektiv. Alvesta kommun har ansökt om statlig medfinansie-
ring för anläggande av en ny bro genom trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Om ansökan be-
viljas planeras projektet till år 2019. 

 

Kärleksbron som ansluter östra och västra Salen. 

Naturvärden inom Sjöparken är främst kopplade till de grövre 
knäckepilarna som bland annat är goda livsmiljöer för insekter 
och svampar. Intill kärleksbron finns även två mindre öar med 
varierade trädskikt och som svämmas över under vinterhalvåret 

med mycket död ved som resultat. Även den halvö som finns i 
Sjöparkens södra del innehåller mycket död ved och träd med 
bohål. Parkområdet är en populär häckningsplats för flera fågelar-
ter.  

Strax väster om parkområdet finns en idag ej genomförd byggrätt 
som möjliggör för bostäder, handel, hantverk och kontor. Mellan 
byggrätt och Salen planeras ett vattentorg som tillsammans med 
trappa eller annan typ av brygga/kajkant tydliggör vattnets plats i 
stadsbilden. Tillstånd för vattenverksamhet finns för markutfyll-
nad, muddring, anläggande av bryggor och småbåtshamn med 
mera. Sjöparken används redan idag av många tätortsbor för um-
gänge och möten. Anläggning av vattentorget har potential att 
utveckla Sjöparken ytterligare som social mötesplats. 

Det har under en längre tid diskuterats att det saknas en lekplats i 
centrum då det är en stor andel barn, både boende och besökare, 
som rör sig i omgivningen. Sjöparken är ett område som har dis-
kuterats för nyanläggning av en lekplats. Ett förslag som har dis-
kuterats är att flytta lekplatsen Timmern som finns belägen vid 
Timmervägen till Sjöparken, för att på så vis skapa en mer all-
mänt tillgänglig lekplats. 

Riktlinjer Sjöparken 

Den befintliga Kärleksbron bör ersättas och ny bro anpassas för både gång- och 
cykeltrafik. Den nya bron bör belysas.  

Att anlägga vattentorg med sittplatser och exempelvis en trappa ner mot vattnet 
bör eftersträvas. Avsikten bör vara att strandkanten ska vara varierad och att 
bryggor enbart anläggs utmed vissa delar av stranden.  

Om alternativet att tillskapa en lekplats i Sjöparken blir aktuellt krävs att förore-
nade jordmassor inom området hanteras. 

  

Areal: 6 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Sävsparv 
Salskrake 
Gråtrut 
Mindre hackspett  
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Spåningslanda 

Spåningslandaområdet är 
ett betydande rekreations- 
och grönområde i Alvesta 
tätort. Området har ett om-
fattande stigsystem och 
innefattar många olika typer 
av miljöer. De norra delarna 
består av öppet kulturland-
skap, i söder finns ett större 
barrskogsområde och i ös-
ter finns badplats intill sjön 
Spånen. 

 

Intill Spånens badplats finns grillplats och badbryggor.  

De norra delarna av Spåningslanda ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljövård, G18 Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda. 
Området är rikt på fornlämningar så som fornåkrar, stenrösen och 
gravar vilka är ett tydligt uttryck för att området har varit central-
bygd med lång odlingskontinuitet. Riksintresset är en värdefull 
kulturmiljöresurs för tätorten. Däremot är bedömningen att det 
finns potential att utveckla riksintresseområdet för besöks- och 
rekreationsändamål ytterligare genom att exempelvis skapa en 
kulturstig och lyfta fram intressanta objekt. Några områden inom 
riksintresset som innefattar fossil åkermark är idag präglade av 

stormskador eller är bevuxna med täta skogsbestånd som försvå-
rar överblicken.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I Spåningslanda finns flera 
stenrösen från förhistorisk 
tid.  

Alvesta ridskola finns belägen inom riksintresseområdet. Ridsko-
lan håller markerna öppna genom hästbete. Betesmarkerna och 
ängarna har värdefull flora, särskilt vid ängen väst om Mellangår-
den och vid badplatsens parkering.  

Den södra delen av Spåningslandaområdet består av barrskog 
med mycket rismarker. Det finns både mindre naturstigar och ett 
elljusspår som har förbindelse till Hanaslöv. Barnamossen som 
finns belägen i den södra delen av Spåningslanda utgör en ut-
flyktsplats. Den södra delen är till stor del privatägd vilket innebär 
att kommunen saknar rådighet över marken. 

I den östra delen av Spåningslandaområdet finns en badplats 
med brygga. Det finns även en grillplats. 

Inom Spåningslandaområdet finns i den fördjupade översiktspla-
nen för Alvesta tätort flera utbyggnadsområden för bostäder utpe-
kade. Områdena finns främst belägna intill befintlig bebyggelse 
och grundtanken är att Spåningslanda rekreationsområde inte ska 
påverkas betydligt av bostadsbyggandet. I samband med plan-
läggning av områden är det därmed av stor vikt att beakta grön-
strukturen och att arbeta vidare med de befintliga gröna stråk som 
finns. Kilar med grönska mellan och inom bebyggelsekvarter bör 

Areal: 140 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ privat 
fastighetsägare 

Rödlistade arter:  Korallticka 
 Slåttergubbe 
 Slåtterfibbla 
 Ängsmetallvinge 
 Mindre bastardsvärmare 
 Spillkråka 
 Gröngöling 
 Blekticka 
 Kandelabersvamp 
 Silkesslidskivling 
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vara en förutsättning. I samband med genomförandet av detalj-
planer kan befintliga naturstigar och elljusspår beröras av bygg-
nation. Om detta sker är det viktigt att i god tid leda om stigar och 
att ge elljusspår ny sträckning. Ny bebyggelse ska inte försvåra 
för tätortsbor att nå Spånen eller att röra sig i Spåningslanda re-
kreationsområde.  

Riktlinjer Spåningslanda 

Inom riksintresseområdet för kulturmiljö kan fornvårdsinsatser bli aktuella för att 
synliggöra fornlämningsmiljöerna och öka dess upplevelsevärde. Förslag finns 
att skapa en kulturstig för att exponera och utveckla rekreationsområdet. En 
fornvårdskonsult hos Länsstyrelsen har tidigare gett förslag på lämplig sträck-
ning och möjliga skyltlägen. 

Framkomligheten till badplatsen kan förbättras genom en omdaning av tillfarts-
väg och parkering samt bättre skyltning. 

Om allmänna stråk planeras intill bostadsbebyggelsen i samband med att delar 
av Spåningslanda exploateras kan behov finnas att markera gränsen mellan 
privat och allmän plats. Detta så grönområdet behåller en offentlig prägel som 
upplevs öppen för allmänhetens rekreation. 

Förbindelsen mellan tätorten och Spåningslandaområdet bör förbättras genom 
en ny passage över Fornvägen. Läs mer under avsnittet om grönstråk - Spånen-
leden med alternativa stråk i östra Alvesta.  

Möjlighet till bete i delar av Spåningslanda bör utredas.  

Vid eventuell förändrad markanvändning i de delar av Spåningslanda som är 
privatägda bör kommunen bevaka förutsättningarna att bevara eller leda om 
motionsleden. 

 

Sjölyckan 

Området finns beläget mellan 
Växjövägen och sjön Salen och 
består av en flerskiktad strand-
skog med höga naturvärden. 
Sedan sänkningen av Salen år 

1932 har området fått utvecklas relativt fritt och en miljö med god 
föryngring av ekar och mycket död ved har skapats. De södra 
delarna av området innefattas av ett naturvårdsområde med syfte 
att bevara och utveckla trädklädda betesmarker med bland annat 
gamla ekar.  

Inom området finns en 1 kilometer lång anlagd promenadslinga 
som är anpassad för att vara tillgänglig för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. I anslutning till områdets entré 
finns parkering. Informationsskyltar som berättar om Salen och 
naturen inom området finns längs med promenadslingan.  

 

Sjölyckans promenadstråk. 

Strax intill promenadstråket finns i den fördjupade översiktsplanen 
för Alvesta tätort ett område där bostäder föreslås. Inom området 
är ekbeståndet litet. Då området ligger inom strandskyddat om-
råde krävs, förutom särskilt skäl, att allmänhetens tillgänglighet 
och livsvillkor för växter och djur inte försämras väsentligt. 

Riktlinjer Sjölyckan 

Vissa delar av den anlagda gångvägen översvämmas då det är stor nederbörd 
och kan under dessa tider inte användas. För att åtgärda problemet bör gång-
vägens dränering om möjligt förbättras.  

Areal: 5,3 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
privat fastighets-
ägare 

Rödlistade arter:  Grå skärelav 
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Målsättningen bör vara att öka antalet jätteekar inom området och därmed bör 
försiktlig frihuggning av de större ekarna ske. För att skogen ska förbli flerskiktad 
är det av vikt att bevara variationen av trädslag.  

En tydlig fysisk avgränsning mellan privat och allmän plats är av vikt om förslag 
om bostäder intill grönområdet genomförs.  

 

Kloster 

Kloster ligger på en rullstensås,  
Benestadsåsen, och är ett om-
råde med stora kultur- och na-
turvärden. Området består av två 
delar; den strandskog som bil-
dades efter sjösänkning 1931 
samt ekskog. Ekskogen består 
av ett bestånd av jätteekar samt 
andra grova träd. 

Rester från röstskolan som upp-
fördes 1914 och vars huvud-
byggnad brann ner 1952 i ett 
pyromandåd finns över stora delar av området. Bland annat finns 
vissa av byggnaderna, flera husgrunder och murar kvar. Inom 
området finns en stig som idag är svårframkomlig på vissa 
sträckor då stora delar av Klosterområdet är igenvuxet.  

Tät vegetation och förfallna byggnader kan idag skapa en känsla 
av övergivenhet och otrygghet i området. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Trappan som ledde upp mot Klosters huvudbyggnad finns kvar än idag. 

Riktlinjer Kloster 

Området bör utvecklas genom att skapa bättre tillgänglighet för allmänheten, 
både till och genom området. Naturstig och vistelseplatser med sittplatser och 
grillplats bör tillskapas. Delar av gångstigarna bör tillgänglighetsanpassas för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

De kulturhistoriska värdena bör synliggöras och möjligheten att renovera vissa 
byggnader bör undersökas närmare. 

Att utmed föreslagen naturstig sätta ut informationsskyltar om Kloster, den vär-
defulla naturen och de lämningar från röstskolan som finns kvar i området skulle 
höja områdets besöksvärde.  

Kontinuerlig skötsel genom slyröjning är viktigt.  

Informationsblad bör ges ut till aktuella privata fastighetsägare för att skapa 
större förståelse om regler kring jätteträd samt generellt om ekarnas naturvär-
den.  

  

Areal: 10 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
privata fastighets-
ägare 

Rödlistade arter:  Mindre hackspett 
Havsörn  
Korallticka 
Oxtungsvamp 
Hårklomossa 
Skuggorangelav 
Sävsparv 
Spillkråka 
Gröngöling 
Kungsfiskare 
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Järnvägsparken 

Järnvägsparken är en mindre  
prydnadspark i Alvesta centrum.  
Parken har en tydlig form och  
karaktär, bland annat genom  
dess hamlade trädrader som  
inramar platsen. Parken är idag en viktig mötesplats i tätorten 
med många sittplatser. Ibland anordnas mindre evenemang och 
aktiviteter i parken. 

Parken var tidigare järnvägstorg åt Alvesta gamla station innan 
nuvarande stationsbyggnad byggdes ca 100 meter söderut. Fram 
tills för några år sedan fanns det ett gammalt ånglok i axelns slut, 
men sedan det inte kunde vara kvar har ytan stått tom.  

Utformningen och möbleringen av järnvägsparken begränsar idag 
parkens användning något. Naturliga tvärgående stråk som bin-
der omkringliggande verksamheter med parken saknas idag. 
Detta gör att östra delen av parken är mindre frekvent nyttjad. 
Den östra delen har också ett eftersatt uttryck. Parken har en tyd-
lig axel men saknar tydlig slutpunkt mot järnvägen.  

En utmaning är att parken är bullerstörd av järnvägstrafik och 
framförallt den östra delen. I den östra delen av parken finns även 
en avloppspumpstation som medför begränsningar i utformning 
av parken på grund av anspråk i och under mark, samt avger ett 
susande buller och ibland dålig lukt.  

Riktlinjer Järnvägsparken 

Järnvägsparken bör utvecklas vidare som Alvestas centrala prydnadspark kom-
binerat med plats för lek samt för mindre aktiviteter och evenemang.  

Vid omdaning bör eftersträvas att parken integreras bättre med omgivande mål-
punkter genom exempelvis korsande och gena gångstråk genom parken och 
över intilliggande gator.  

Parkens historiska anknytning med lång tid av park- eller torgmiljö bör värnas. 
En öppenhet i stadsrummet och trädrader är uttryck för detta. 

 

Prästgårdsområdet 

Runt prästgården som finns be-
lägen i östra Alvesta finns flera 
miljöer som hänger i ihop i ett 
större grönområde som är värde-
fulla utifrån både sociala värden 
och naturvärden.  

Väster om Prästgården finns ängar med gravfält som genomkor-
sas av en gångväg. Området innefattar runt 40 olika kärlväxter. 
Potential finns enligt naturinventerare att utveckla ängarnas flora 
och fauna. 

 

 

 

 

 

 

Slagning av ängar med häst och slåt-
terbalk i prästgårdsområdet år 2016. 

Öster om prästgården finns ädellövträd blandat med enstaka 
äldre tallar. Många grova ekar finns, varav 17 jätteekar. I den 
norra delen av grönområdet finns ett stort antal ekar samt andra 
ädellövträd som är något yngre än de närmare prästgården.  

Inom grönområdet finns gång- och cykelväg och även mindre 
stigar, vilket har gjort grönområdet till ett populärt promenadstråk. 
Inom området finns även en lekplats, flera sittplatser med bord 
samt en grillplats.  

Närheten till Prästängsskolan och förskolor gör området värdefullt 
utifrån pedagogiskt perspektiv. Många skolbarn använder dessu-
tom grönstråket som sin skolväg.  

Se även rubriken Grönstråk- Spånenleden med alternativa stråk i 
östra Alvesta nedan.  

Areal: 0,2 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 

Areal: 4,7 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Korallticka 
Mindre hackspett 
Nötkråka 
Gröngöling 
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Areal: 9 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Sädgås 
Fjällvråk 
Blå kärrhök 
Ängspiplärka 
Gröngöling 
Buskskvätta 

Riktlinjer Prästgårdsområdet 

Slagning av ängarna väster om Prästgården bör ske årligen för att gynna flora 
och fauna.   

Försiktig frihuggning av ekar. 

 

Gamla Folkets park 

Området finns beläget strax öster 
om Hagaparken och består av en 
kulle med ett stort antal grova 
ekar, varav några jätteekar och 
mycket död ved. Kullens topp 
innefattade tidigare folkets park med dansbana. Vissa spår från 
dansbanan finns kvar i området, bland annat den trappa som 
ledde till byggnaden. På krönet där dansbanan tidigare låg finns 
idag en glänta mellan ekarna. Ekarna i området är av olika åldrar 
vilket är positivt för föryngring. Blandat med ekarna finns även 
hassel och enstaka tall, alm och björk.  

Riktlinjer Gamla folkets park 

Området är kulturhistoriskt värdefullt och bör utvecklas för rekreation och som 
en publik plats.  

Röjning runt ekarna är av stor vikt så de blir solbelysta. Hassel och lövträd bör 
bevaras. Död ved bör sparas. 

 

Västermaden 

Västermaden finns belägen norr 
om Alvesta tätort och är en tidi- 
gare åkermark som idag består  
av öppen mark och en anlagd  
våtmark. Området ligger inom  
ett flyttstråk för fåglar vilket  
hänger ihop med Tväråns upp- 

odlade marker vid Hjärtanäs och som är attraktivt för häckande 
och förbipasserande fåglar.  

Området är likaså en viktig grodlokal och flera intressanta insekter 
har påträffats, bland annat flera sländarter.  

 Västermaden. 

Riktlinjer Västermaden 

Området är en del av nytt tilltänkt grönstråk mellan Lekarydån och Hagaparken 
(läs mer nedan). Gångväg/naturstig bör anläggas för att öka tillgängligheten till 
området, men behöver ske med hänsyn till platsens naturvärden.  

Ta till vara på områdets potential som besöksmål för rekreation och fågelskåd-
ning genom att anlägga fågeltorn.  

Tillskapande av en bullervall utmed väg 25 hade ökat områdets attraktivitet som 
besöksmål och gynnat fågellivet.  

Utvidga våtmarken. Detta skulle leda till ytterligare rening av Tväråns vatten och 
kan tjäna som vattensänka vid översvämningar. Fågellivet skulle väsentligen 
gynnas.   
 

  

Areal: 3,2 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Blekticka på ek 
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Bruntes hage 

Grönområdet består av igen-
växande odlings- och betes-
mark, men där en del idag är i 
hävd med årlig slåtter. I närmil-
jöerna finns fornlämningar i 
form av stenrösen.  

Naturvärden i området består av grova ekar och den rika ängs-
flora som finns.  

Riktlinjer Bruntes hage 

Området har stor potential att skapa ett vackert landskap och hög biologisk 
mångfald genom att skapa ängsmarker runt om de grövre ekarna.  

För att öka områdets naturvärden kan marker i området betas. För att utveckla 
dagens ängsflora bör slåtterområdet utvecklas ytterligare med större arealer. 

 

Ekbacken 

Området finns beläget mellan 
Allbogatan och Värendsgatan 
och består av en triangelformad 
parkyta infälld mellan omgi-
vande bostadstomter. Inom området finns bland annat flera stora 
ekar. En gångstig löper genom parken och ansluter till Allbogatan 
och Värendsgatan. Parkområdet ligger högre i marknivå än omgi-
vande gator och vid entréerna finns trappor. Detta innebär låg 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Entrén till Ekbacken från 
Allbogatan.  

Riktlinjer Ekbacken 

Genom att bredda trapporna kan en mer synlig och inbjudande entré skapas.  

Området bör tillgänglighetsanpassas med bland annat en ramp vid entréerna så 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå grönområdet. 

 

Rönnedalsparken 

Rönnedalsparken är ett litet 
skogsområde inne i tätorten 
beläget vid Grönkullaskolan och 
Virda bad- och sportcenter. 
Rönnedalsparken har ett enklare stigsystem. Platsen är av värde 
för vardagspromenader och som kompletterande motionsområde 
för sporthallen och Grönkullaskolan.  

Dåliga markförhållanden, då området ligger i en lågpunkt, är en 
anledning till att marken bevarats som skogsområde. Markförhål-
landena medför även att stigarna stundtals är mycket blöta. 

Platsen har upplevts otrygg, bland annat på grund av tät vegetat-
ion. Gallringsåtgärder av bland annat skogsbrynet har därför ut-
förts för att öppna upp området mer. 

Areal: 10 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Ligusterfly 
Gul dropplav 

Areal: 0,3 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 

Areal: 4,4 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 
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Riktlinjer Rönnedalsparken 

Fortsatt slyröjning med jämna mellanrum är viktigt för överblickbarheten. 

Grönområdet kan med hänsyn till markförhållandena vara lämpligt för anläg-
gande av fördröjningsmagasin. I samband med detta bör en omgestaltning ske 
av grönområdet till ett mer tillgängligt och trivsamt promenad/joggingområde, 
exempelvis med bättre markbeläggning på stigarna.  

 

Västra Rönnedal (Virdaskogen) 

Grönområdet består idag av ung 
triviallövskog och i sydöst finns 
även ädellövsskog vilken främst 
består av unga ekar. Genom 
området går en gång- och cy-
kelväg.  

Den västra delen av grönområdet är detaljplanelagt och beslut 
finns att bygga ett äldreboende på platsen. Den östra delen av 
grönområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Al-
vesta tätort för bostäder. I den fördjupade översiktsplanen pekas 
även ett kultur- och fritidsstråk ut som innebär en starkare fysisk 
koppling mellan de fritidsanläggningar som finns i närområdet.  

Riktlinjer Västra Rönnedal (Virdaskogen) 

Grönt stråk bör behållas med motionsspår mot sydväst. Utveckling bör ske av 
rekreativa värden i ekskogen samt avsättande av mark för dagvattenfördröjning. 

Rekreationstråk med motionsslinga bör anläggas mellan nytt äldreboende i 
Rönnedal, Virdaskogen, Grönkullaskolan samt Virda bad- och sportcenter. 
Lämpligheten att skapa plats för spontanidrott och andra vistelseytor, exempel-
vis en nedsänkt utomhusscen med terrasserade sittplatser (grekisk teater) bör 
undersökas.  

 

  

Illustration framtagen i samband med projektet Utveckling Västra Rönnedal. 

 

Påvelsgård 

I den nordvästra delen av tätor- 
ten finns bostadsområdet På- 
velsgård som har en särpräglad  
gatustruktur som leder till att  
grönområden och natur omsluter och innesluts i kvarterens öglor 
och ringar. De flera mindre grönytorna har olika karaktär och an-
vänds därmed av boende på olika vis. Några av grönytorna består 
av öppna gräsytor, med fotbollsmål och pulkabacke, medan andra 
består av barr- och lövskog med gångstråk igenom. Centralt i 
Påvelsgårdsområdet, på båda sidor av Odlingsvägen, finns två 
större öppna gräsytor med lekplats, pulkabacke och fotbollsmål.  

Areal: 1,2 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 

Areal: 4 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 
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Riktlinjer Påvelsgård 

Påvelsgårds grönområden bör fortsatt vara av varierande slag och möjliggöra 
för lek. Se även riktlinjer under rubriken Grönstråk- Stråk runt Påvelsgård nedan.  
 

Tingsbacken 

Tingsbacken är ett grönområde 
bestående dels av en mindre 
ekskog, dels av öppna gräsytor 
med en fotbollsplan. Ekskogen 
är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen på grund av vär-
defulla gamla ekar. I ekdungen finns ett fornlämningsområde be-
stående av ett gravfält med stensättningar. I norr används områ-
det för förskoleverksamhet.  

Den södra delen av grönområdet, som består av gräsytor och 
fotbollsplan, är i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta utpe-
kat för bostäder.  

Tingsbacken kan vara en lämplig plats för anläggande av en lek-
plats. Detta med hänsyn till att grönområdet finns beläget centralt 
i Alvesta tätort och att områden i närmiljöerna idag saknar en lek-
plats inom 500 meter från bostaden, vilket är Alvesta kommuns 
mål i enlighet med lekplatsprogrammet för Alvesta kommun.  

Tingsbacken har även potential att vara ett grönområde i relativt 
skyddat läge från trafikbuller. Föreslagen bostadsbebyggelse kan 
fungera som skärm och därmed bidra till ett tystare grönområde. 
Däremot kommer grönområdet inte att vara helt tyst med hänsyn 
till trafik och närliggande verksamheter.  

Riktlinjer Tingsbacken 

Vidmakthålla ekbacken genom att röja runt ekarna samt spara träd som kan bli 
framtida grova ekar. Bör fortsatt vara en grön lunga i tätorten utan anlagda stigar 
men med förbättrad tillgänglighet till ekdungen.  

Fornlämningsområdet bör om möjligt framhävas.  

Gräsytor kan utvecklas till aktivitetsytor och lekplats. 

Behov att markera gränsen mellan privat och allmän plats kan finnas i samband 
med exploatering i den södra delen. Detta så grönområdet behåller en offentlig 
prägel som upplevs öppen för allmänhetens rekreation. 

 

Riksdagsmannagården 

Riksdagmannagården, tidigare 
Södregård eller Eriksgård, är ett 
byggnadsminne beläget centralt i 
Alvesta tätort. Riksdagsmanna-
gården undgick utflyttning vid 
både storskifte och laga skiftet och byggnaderna har förblivit sam-
lade i tätorten. Inom grönområdet finns en del grova träd, bland 
annat flera stora almar och en jättealm. 

Med hänsyn till dess 
långa historia är grön-
området en viktig kultur-
historisk lämning för  
tätorten. Inom bygg-
nadsminnet finns även 
museum och olika eve-
nemang brukar arrange-
ras i området.  
 

  

 Riksdagsmannagården 

Riktlinjer Riksdagsmannagården 

Ändringar eller ombyggnationer i byggnadsminnet ska göras i samråd med 
Länsstyrelsen.  

En vård- och underhållsplan bör tas fram för trädgårdsanläggningen då denna 
ingår i byggnadsminnet. 

Om möjligt bör antalet sittplatser bli fler för att öka vistelsemöjligheten i området.  

Areal: 2,5 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Korallticka 

Areal: 0,6 ha 

Markägare: Allbohus AB 

Rödlistade arter:  Alm 
Almrostöra 
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Hamrarna 

Inneslutet i bostadskvarteret 
Hamrarna, som finns beläget i 
anslutning till odlingsmarker i 
södra delen av tätorten, finns ett 
grönområde med lövskogsdungar och sex stycken jätteträd. I om-
rådet finns även gräsytor, bollplan, lekplats och pulkabacke.  

Riktlinjer Hamrarna 

Röjning runt ekarna.  

Då Hamrarna ligger avskilt från övriga tätorten med lite grönområden i närområ-
det är det av vikt att befintligt grönområde bevaras och utvecklas. Det är positivt 
om grönområdet kan kopplas ihop med föreslaget grönt stråk utmed Salens 
stränder (läs mer nedan).  

 
Högåsängen 

I den östra delen av tätorten 
finns ett mindre grönområde vid 
namn Högåsängen. Fornläm-
ningar finns centralt inom grön-
området bestående av stenrösen och stenkammargrav. Genom 
området går en gång- och cykelväg. I området finns även pulka-
backe, lekplats och fotbollsmål. 

 

 
 

 

 

Öppna gräsytor med fotbollsmål 
vid Högåsängen. 

Variationen i området med olika typer av naturmiljöer och möjlig-
het till olika aktiviteter gör området värdefullt för närliggande för-
skoleverksamheter.  

Riktlinjer Högåsängen 

Områdets karaktär med grönytor som inbjuder till lek bör bevaras.  

Läs även under rubriken Grönstråk- Spånenleden med altenativa stråk i östra 
Alvesta nedan.  

Fornlämningsområdet bör om möjligt framhävas ytterligare.  

 

Tallskog norr om Hagaparken 

Norr om Hagaparken finns en 
äldre tallskog som länge varit 
opåverkad av skogsbruk och 
därmed utvecklats på naturligt vis. 
Det finns stor andel död ved och 
området bedöms ha höga natur-
värden. Denna typ av skog är 
ovanlig i tätorten. 

Även ur ett rekreationsperspektiv 
bedöms tallskogen vara värdefull 
då den erbjuder hög skogskänsla och vild karaktär i kontrast till 
parkmiljön i Hagaparken som finns strax söder om grönområdet.  
Likaså är de pedagogiska värdena höga och området har potental 
att bli ett besöksmål för skolor/förskolor. Idag leder ett flertal stigar 
genom skogen.  

Del av tallskogen är privatägd och kommunen saknar därmed 
rådighet över marken och dess utvecklingsmöjligheter. 

Riktlinjer Tallskog norr om Hagaparken 

Möjligheterna att utveckla ett rekreationsstråk från Hagaparken till tallskogen 
och vidare mot Västermaden bör undersökas.  Läs även under rubriken Grön-
stråk - Utmed Lekarydsån – Västermaden - Hagaparken nedan.  

Den del som ägs av kommunen kan vara aktuell för att utreda förutsättningarna 
för kontinuitetsskogsbruk i enlighet med förslag till lokala miljömål. 
 

Areal: 5 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 

Areal: 2 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  - 

Areal: 22 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
privat fastighets-
ägare 

Rödlistade arter:  Spillkråka 
Kungsfågel 
Gröngöling 
Brunpudrad 
nållav 
Kortskaftad 
ärgspik 
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Hanaslöv 

Strax norr om Alvesta tätort lig-
ger Hanaslövs friluftsområde 
med skidanläggning och mot-
ionsspår. Hanaslöv ligger utanför 
grönstrukturprogrammets av-
gränsning och har därmed inte 
inkluderats i inventeringarna av 
sociala värden och naturvärden. Men med anledning av Ha-
naslövs stora betydelse som rekreationsområde och besöksmål 
för såväl Alvesta tätort som för regionen, presenteras Hanaslöv 
översiktigt med utvecklingsmöjligheter utifrån ett grönstrukturper-
spektiv.  
 
Skidanläggningen i Hanaslöv har idag totalt tre nedfarter och två 
fun-parks i olika svårighetsgrader. Dessutom finns tillgång till 
skiduthyrning, skidskola, värmestuga, restaurang, pulkabacke och 
grillplatser. Strax söder om anläggningen finns ett motions- och 
längdskidspår som är ungefär 4,5 kilometer långt. Motionsspåret 
ansluter till Spåningslanda (Spånenleden) som finns beläget sö-
der om riksväg 25. 

Då Hanaslöv är ett populärt besöksmål under både sommar- och 
vinterhalvåret bedöms utvecklingsmöjligheterna vara stora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanaslövsbacken är ett popu-
lärt besöksmål för stora som 
små.  

Riktlinjer Hanaslöv 

Framtida utvecklingsfrågor för Hanaslövsområdet kan vara att undersöka möj-
ligheterna för ytterligare en liftgata. 

Förutsättningar bör undersökas för att utveckla området med fritidsaktiviteter 
under vår, sommar och höst. 

Med hänsyn till att Hanaslöv är ett av de större friluftsområdena i regionen kan 
det bli aktuellt att undersöka en lämplig plats för ett utegym. 

Andra utvecklingsmöjligheter som kan gynna Hanaslöv som besöksmål men 
med en mer indirekt koppling till grönstrukturfrågor är t ex utökning av parke-
ringsplatser och utveckling av stugby i Hanaslöv-Spånenområdet. 

Inför en eventuell förändring av markanvändning inom området bör en naturin-
ventering genomföras i Hanaslöv. 

  

Areal: 14 ha samt leder 
inom ett 38 ha 
stort område 

Markägare: Alvesta kommun 

Rödlistade arter:  Duvhök 
Almsnabbvinge 
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Grönstråk 

Genom gröna stråk skapas sammanhängande leder i gröna mil-
jöer och större skogs- och rekreationsområden länkas in till orten. 
Den goda tillgången på skogs- och kulturlandskap runt orten 
skapar stora möjligheter att stärka kopplingarna från orten till om-
givande natur, men det finns också flera barriärer så som Södra 
stambanan, Kust-till-kustbanan, Väg 25 och vattendrag. 

Kartan nedan redovisar de grönstråk som redogörs i detta avsnitt. 
Läget och bredden på grönstråk i kartan är symbolisk och kan i 
verkligheten variera för att beakta möjligheterna att skapa goda 
förutsättningar för sociala och biologiska värden.   

 
Gröna stråk i Alvesta tätort. 1. Stråk runt Påvelsgård, 2. Utmed Lekarydsån – Väster-
maden – Hagaparken, 3. Utmed Salens stränder, 4. Spånenleden med altenativa stråk i 
östra Alvesta 

Utmed Salens stränder 

Utmed Salens norra stränder har flera värdefulla parker och na-
turområden pekats ut. Befintliga promenadstråk finns i Sjöparken i 
norr som på den östra sidan av Salen förbinds med Sjölyckans 
promenadstråk, vilket är en 1 kilometer lång promenadslinga i ett 
område med stora naturvärden. Även på den västra sidan av Sa-
len finns på vissa sträckor möjlighet att promenera utmed stran-
den. 

Genom utveckling av stråket för förbättrad tillgänglighet och vat-
tenkontakt finns möjlighet att binda ihop flera värdefulla parker 
och naturområden och skapa ett attraktivt centrumnära prome-
nad- och löpstråk. Önskvärt skulle även vara att skapa en gång-
förbindelse över sjön om möjlighet ges. 

Riktlinjer Salen 

Salens stränder bör utvecklas för rekreation med ökad tillgänglighet för allmän-
heten. En gångförbindelse över sjön, mellan den östra och västra sidan av Sa-
len, hade varit önskvärt, men är idag inte rimligt med grund i förväntad miljöpå-
verkan och kostnad. Fokus bör istället vara att skapa sammanhållna stråk för 
rekreation runt Salens stränder med bland annat promenadslingor. Exempelvis 
kan Sjölyckans promenadstråk utvecklas norrut och undersökning bör göras om 
det även är möjligt att utveckla promenadstråket söderut. På den västra sidan 
bör förbindelsen mellan Sjöparken och Kloster utvecklas. 

 

Utmed Lekarydsån – Västermaden – Hagaparken  

Lekarydsån är ett av de större vattendragen som rinner genom 
Alvesta. Allmänheten har idag låg tillgänglighet till ån då delar av 
marken är privat och det är svårt att röra sig utmed vattendraget 
på grund av tät vegetation.  

Utmed Lekarydsån finns potential att skapa ett nytt centralt belä-
get rekreationsstråk. I en första etapp kan området från järnvägs-
området för Kust-till-Kustbanan och söderut göras tillgängligt. 
Rekreationsstråket kan med stor fördel kopplas samman med 
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Sjöparken och Sjölyckans promenadstråk för att på så vis skapa 
ett större, sammanhängande rekreationsstråk. 

Det är av stor betydelse att ett rekreationsstråk utmed Lekarydsån 
anpassas för att undvika störningar på växt- och djurliv. Ån är 
bland annat en viktig transportled för växter och djur i skog och 
vatten, t ex utter, kungsfiskare, rosenfink och hårklomossa. 

I en andra etapp kan förutsättningarna undersökas om det är möj-
ligt att utveckla rekreationsområdet även norrut mot väg 25 och 
västerut mot Västermaden. En förutsättning för detta är emellertid 
att det går att finna en lösning för gående att på ett säkert sätt 
passera järnvägen. Från Västermaden kan rekreationsstråket 
ledas söderut mot Hagaparken genom utveckling av befintliga 
småstigar. Stråket leder här genom tallskog som har höga natur-
värden. 

 
Lekarydsån. 

Riktlinjer Lekarydsån – Västermaden - Hagaparken 

Möjligheten att skapa ett promenadstråk utmed Lekarydsån och vidare mot 
Västermaden samt Hagaparken bör undersökas närmare. Det kan handla om 
anvisning och anläggande av en enklare stig, i första hand längs delar av 
sträckan. Då delar av sträckan är blöta eller fuktiga kan spänger bli aktuella.   

Ett tillgängliggörande av området kring Lekarydsån och Västermaden kan inne-
bära viss störning för växt- och djurlivet. Därför bör stigar och spänger anpassas 
till naturvärdena. 

 

Spånenleden med altenativa stråk i östra Alvesta 

Spånenleden är en 12 kilometer lång vandringsled som följer 
Spånens västra strand, för att sedan fortsätta upp genom Spå-
ningslandas betesmarker och kulturminnesområden. Leden går 
därifrån vidare genom delar av Alvesta tätort längs järnvägen och 
genom Bruntes hage. Leden går omväxlande på små skogsstigar, 
grusvägar och asfalterade gångvägar. På flera platser finns rast-
platser med bänkar. Utmed leden finns informationsskyltar som 
berättar om naturen som finns i omgivningarna.  

En alternativ sträckning genom Alvesta tätort är att utveckla strå-
ket från Högåsängen genom Lunnagård mot Prästängsområdet 
som går genom en sammanhängande grön miljö. Denna del av 
stråket är idag delvis försett med gång- och cykelväg och delvis 
osammanhängande genom tätare vegetation och avsaknad av 
gångväg.   

En annan alternativ sträckning är i öst-västlig riktning inom befint-
lig grön kil vid Lunnagård.  Utveckling av detta stråk är värdefullt 
för att skapa en länk mellan Prästgårdsområdet och Spånen. 
Stråket kan också kopplas till nya bostadsområden i Aringsås.  
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Del av Spånenleden. 

Riktlinjer Spånenleden 

I samband med planering och utbyggnad av framtida etapper av Spåningslanda 
bostadsområde kan delar av Spånenleden behöva ledas om. Bevarandet av en 
gångled i Spåningslanda ska vara en förutsättning i det fortsatta planarbetet. 

Det bör på ett naturligt sätt vara möjligt att nå Spåningslandaområdet från tätor-
ten som gående. Där stråket möter Fornvägen bör möjligheten att passera väg 
och vägdiken därmed förbättras genom anläggande av spänger och en gång-
passage.  

Där stråket passerar Fornvägen bör en gångpassage eller övergångställe skap-
as. Likaså bör möjlighet skapas för gående att passera diken som finns utmed 
Fornvägen. 

Alternativa sträckningar till befintlig led bör utvecklas i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning med utgångspunkt från Prästgårdsområdet. 

Tillgängligheten vid Romasjön kan förbättras. För att man skall kunna vandra 
runt sjön på den naturliga stig som finns behövs en enklare spång med räcke 
anläggas vid ett brett dike beläget norr om sjön. 

 

Stråk runt Påvelsgård 

I zonen mellan befintliga bostäder i Påvelsgårdsområdet och om-
rådet nordväst, som i den fördjupade översiktsplanen är utpekat 
som markreservat för förbifart samt verksamhetsmark, är det av 
stor vikt att utveckla ett tätortsnära stråk som kompensation för 
förlusten av bostadsnära skogsmark. 

Området består idag av barrskog som i samband med invente-
ringar inte har bedömts ha höga naturvärden. Förutom ett mindre 
stigsystem finns idag låg tillgänglighet till området. Bostadsområ-
det ligger högt i marknivån i jämförelse med omkringliggande na-
tur, vilket leder till att det kan vara svårt för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga att ta sig till grönområdet. 

Stråket bör utvecklas genom ett mer tillgängligt stigsystem och 
med upplevelsemässiga kvalitéer. En bullervall behöver byggas i 
samband med byggnation av förbifart för att grönområdet och 
bostadsområdet inte ska få höga bullernivåer på grund av närhet-
en till vägen. 

Stråket kommer även kunna bli en grön tillgång för föreslaget bo-
stadsområde i Sköldsta.  

Riktlinjer 

Stråkets stigsystem och upplevelsekvaliteter bör utvecklas. Tillgängligheten för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör öka.  

Den skötselplan som tas fram i samband med detaljplanen för förbifart för väg 
126 bör säkerställa att grönstrukturen i stråket runt Påvelsgård skapar goda 
vistelsemiljöer för allmänheten.  
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