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Grönstrukturprogrammet för Moheda och Vislanda 
tätorter ska utgöra ett kunskaps- och planeringsun-
derlag i den fysiska planeringen. Det ska också de-
finiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den 
kommunägda grönstrukturen i tätorterna med när-
områden, samt definiera grönstrukturens möjligheter 
ur samhällsbyggnadssynpunkt.  

Den övergripande visionen för grönstrukturpro-
grammet är att bevara en god tillgång och nåbarhet 
till grönområden och erbjuda en god variation av 
gröna miljöer. Närheten till vatten som kvalitet ska 
framhävas. Tätorternas biologiska mångfald ska 
bevaras och stärkas.  

Grönstrukturens sociala värden har inventerats och 
analyserats i samband med framtagandet av grön-
strukturprogrammet. Tillgång, kvaliteter och brister 
hos grönstrukturens upplevelse- och vistelsevärden 
redovisas. Riktlinjer för att främja grönstrukturens 
sociala värden ges.  

Likaså har grönstrukturens biologiska värden inven-
terats. En naturvärdesbedömning klassar områden 
av värde för att upprätthålla en rik biologisk mång-
fald. Värdefulla naturtyper i tätorterna redovisas och 
riktlinjer för att främja grönstrukturens biologiska 
värden ges.  

Grönområden och grönstråk som har bedömts vara 
de mest värdefulla i tätorten utifrån sociala vär-
den/och eller naturvärden är viktiga att värna och 
utveckla. Riktlinjer för att öka grönområdenas pot-
ential 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, exempelvis vattenrening, matpro-
duktion, 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.  

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 inom nyckelbiotop ska handläggas av 
Skogsstyrelsen.  

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.  

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. 
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Rödlistad art 

Art som enligt Artdatabankens kriterier inte bedöms ha långsiktigt 
livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från 
landet. Kategorierna för rödlistade arter är akut hotad (CR), starkt 
hotad (EN), nära hotad (NT) och sårbar (VU). 

Signalart 

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

Skolskog 

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av en skola 
för lektioner och utevistelse. En överenskommelse om skolskol 
upprättas mellan skolan och markägaren som ger skolan tillstånd 
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 ökad naturpedagogik som 
kan väcka ett större naturintresse och miljöengagemang hos bar-
nen och eleverna. Det stimulerar även inlärningsförmåga, kreativi-
tet och samarbete. 

Sociala värden 

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

Strandskydd  

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.  
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INLEDNING 

Bakgrund 

Grönområden, som parker, skog, trädgårdar och andra delar av 
vår utemiljö, hänger samman och bildar en helhet – en grönstruk-
tur. Denna grönstruktur har många viktiga funktioner och värden, 
dels för vår hälsa genom rekreation och upplevelser, dels för 
samhällsbyggnad och samhällets ekosystem. För Moheda och 
Vislanda tätorter har kunskapen om grönstrukturens funktioner 
och värden tidigare inte funnits väl dokumenterad, utan kunskap 
har funnits spridd inom kommunens förvaltningar och lokalt bland 
ortsborna. Det har saknats ett samlat kunskapsunderlag och rikt-
linjer för bevarande och utveckling, vilket Alvesta kommun sett 
som en brist. Ökad kunskap om grönstrukturens värden för vår 
hälsa och omgivning utgör nämligen en viktig grund när tätorterna 
expanderar. Ökad kunskap ger också potential till en utveckling 
som gör att orterna blir mer attraktiva för alla åldrar med en håll-
bar livsmiljö nu och för framtiden. 

Alvesta kommun har i april 2017 beviljats statligt LONA-bidrag 
(Lokala naturvårdssatsningen) som delfinansiering i projektet ”In-
ventering av grönstruktur i Vislanda och Moheda tätorter”. I de-
cember 2018 tog länsstyrelsen beslut att godkänna en ändring av 
projektet till att även inkludera upprättande av grönstrukturpro-
gram för Moheda och Vislanda tätorter.  

Syfte och avgränsning 

Grönstrukturprogrammet för Moheda och Vislanda tätorter ska 
utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska plane-
ringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt 
avseende den kommunägda grönstrukturen i tätorterna med när-
områden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhälls-
byggnadssynpunkt.  

 Grönstrukturprogrammet definierar, analyserar och anger 
riktlinjer för grönstrukturens värden och funktioner i sam-
hällsbyggandet. 

 Grönstrukturprogrammet fungerar som ett samlat kun-
skaps- och planeringsunderlag vid avvägningar mellan 
olika samhällsintressen i den fortsatta fysiska planeringen. 

Geografisk avgränsning 

Geografiskt omfattar detta grönstrukturprogram Moheda och Vis-
landa tätorter med närmsta omland. Öppen mark och skog, både 
kommunal och privatägd mark, har i samband med framtagandet 
av programmet inventerats. Några platser utanför avgränsnings-
områdena, som ur rekreations- eller naturvärdesperspektiv har 
stor betydelse för orterna, har även beskrivits.  

  
Röd markering visar den geografiska avgränsningen av grönstrukturprogram för Moheda 
(vänster) och Vislanda (höger).  

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-29 att ge sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inventera grönstrukturen 
i Vislanda och Moheda tätorter.  
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-02 att ge sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta grönstruktur-
program för Moheda och Vislanda tätorter.  

Tillvägagångssätt 

Grönstrukturprogrammet grundas på kunskapsinhämtning som 
skett genom inventeringar och dialoger. Inventeringar av sociala 
värden inom de skogs- och parkområden och andra offentliga 
grönområden inom orternas avgränsningsområden har pågått 
under 2017-2018. Samtidigt har naturvärden i orterna inventerats 
av konsulterna Tobias Ivarsson och Ingvar Nilsson. Naturvär-
desinventeringarna och klassning av naturområden har samman-
fattats i rapporter, vilka ligger till grund för beskrivningar och ställ-
ningstaganden i detta program. Specifika artfynd har även re-
gisterats till artportalen. Medborgardialoger om värden, använd-
ning, brister och utvecklingsförslag kopplat till grönstrukturen har 
hållits i vardera av tätorterna i november 2018. 

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

Remiss av förslag till grönstrukturprogram ska ske under våren 
2019. Remissen vänder sig främst till kommunens förvaltningar 
samt större markägare, men vem som helst som känner sig be-
rörd har möjlighet att lämna synpunkter på programmet.  

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 

Uppföljning sker genom hänsynstagande till grönstrukturpro-
grammets ställningstaganden i den fortsatta fysiska planeringen 
samt genom specifika projekt för att utveckla de gröna miljöerna. 
En handlingsplan bör lämpligen tas fram.  

Revidering sker lämpligen i samband med översiktsplanearbete 
om bedömning görs att stora förändringar har skett i tätorten som 
kan ha påverkat grönstrukturen.   
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ÖVERGRIPANDE MÅL 

Alvesta kommuns vision 2027 

Alvesta kommuns vision är  
”Alvesta kommun – södra Sveriges mittpunkt” Integrerar 
lokalt boende med globala möjligheter  
 
De fyra fokusområdena i visionen är Hållbar tillväxt, Människors 
vardag, Barns och ungas behov samt Trygg välfärd. Grönstruk-
turplanering kan kopplas till samtliga fokusområden: 

 Hållbar tillväxt – God grönstrukturplanering är en viktig faktor 
för en tillväxt som sker med hänsyn till att bevara och utveckla 
attraktiva livsmiljöer, värna en rik biologisk mångfald och 
skapa ett resilient samhälle för ett förändrat klimat. 

 Människors vardag – Tillgång och närhet till gröna rekreat-
ionsmiljöer och mötesplatser är viktigt för att skapa attraktiva 
boende- och livsmiljöer och betyder mycket för människors 
vardag.  

 Barns och ungas behov – Vistelse i gröna miljöer har stor be-
tydelse för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala sam-
spel och fysiska aktivitet. 

 Trygg välfärd – Att tillhandahålla attraktiva offentliga miljöer 
för alla åldrar är värdefullt för att bidra till en trygg välfärd.  

Översiktsplan 

Kommunens översiktsplan ger vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Grönstruktur är ett av många 
samhällsintressen som tas upp i översiksplanen. Vislanda tätort 
behandlas i den kommunövergripande översiktsplanen från 2008. 
För Moheda finns det en fördjupad översiktplan från 2014 som 
ersätter de delar av den kommunövergripande översiktplanen 
som sammanfaller med den fördjupade översiktsplanens geogra-
fiska avgränsning. Sammanfattat beskrivs i översiktplanen orter-
nas mest värdefulla park- och naturmiljöer, promenadslingor och 

gröna mötesplatser. Även utvecklingsmöjligheter för grönstruk-
turen tas upp.  I detta grönstrukturprogram görs fördjupningar och 
uppdateringar av beskrivningar och riktlinjer för stråk, parker 
andra grönområden i tätorterna.   

Lokala (gröna)mål  

Förslag om lokala miljömål har tagits fram, men politiskt beslut 
finns inte i dagsläget. Knutet till grönstruktur finns ett föreslaget 
lokalt miljömål för ett rikt växt- och djurliv att naturtyper och sprid-
ningskorridorer i den tätortsnära grönskan runt kommunens tre 
största tätorter (Alvesta, Moheda och Vislanda) är kartlagda till år 
2020. Ett annat föreslaget mål är att minst 5 % av kommunens 
innehav av gräsmarker enligt grönyteregistret sköts som slåtte-
rängar år 2020. Knutet till levande skogar föreslås målet att det år 
2020 finns minst ett område för kontinuitetskogsbruk i Alvesta 
kommuns egen ägo.    

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 stärka funktion-
ella samband och genom att förvalta och utveckla landskapets 
natur- och kulturvärden som en grund för utvecklingen. 

Lekplatsprogram 

Lekplatsprogrammet för Alvesta kommun ger en strategi för hur 
Alvesta kommun långsiktigt ska arbeta med lekplatser för att den 
långsiktiga utvecklingen av dessa bidrar till stimulerande mötes-
platser för alla åldrar. I lekplatsprogrammet behandlas befintliga 
lekplatser i kommunen och ges prioriteringen avveckling, utveckl-
ing eller underhåll.  
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ÖVERGRIPANDE VISION  

Den övergripande visionen för grönstrukturprogrammet för Vis-
landa och Moheda tätorter kan sammanfattas i ett par mål: 

 Tätorternas invånares goda nåbarhet och tillgång till grönom-
råden är en kvalitet som bevaras vid orternas utveckling. 

 Tätorternas grönstruktur ska vara attraktiv för alla invånare 
genom att erbjuda en god variation av offentliga, tillgängliga 
och trygga miljöer. 

 Närheten till vatten ska framhävas genom en utveckling av 
vattennära stråk och platser. 

 Tätorternas biologiska mångfald ska bevaras och stärkas ge-
nom att värna och utveckla värdefull natur och spridningsmöj-
ligheter. 

GRÖNSKA I ETT EKOSYSTEMTJÄNST- 
PERSPEKTIV  

Grönstrukturprogrammet för Moheda och Vislanda tätorter base-
ras på de värden som de gröna strukturerna bidrar till – för män-
niska, samhället och naturen. Dessa värden kallas med ett annat 
begrepp ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor och som  
bidrar 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 ekosystemtjänster är materiella nyttor, såsom 
dricksvatten och den mat vi får från växter och djur. Reglerande 
ekosystemtjänster är naturens förmåga att reglera kritiska pro-
cesser och oönskade effekter i miljön, exempelvis att rena luft och 
vatten samt förhindra översvämningar. Kulturella ekosystemtjäns-
ter är olika typer av immateriella funktioner som naturen tillhanda-

håller, exempelvis olika upplevelsevärden, naturens betydelse för 
människors hälsa samt rekreation. Understödjande ekosystem-
tjänster är förutsättningen för att alla andra typer av ekosystem-
tjänster ska fungera och innefattar till exempel produktion av syre 
via växternas fotosyntes.  

I Grönstrukturprogrammet för Moheda och Vislanda beskrivs 
framförallt de kulturella ekosystemtjänsterna (i form av sociala 
och rekreativa värden) samt de understödjande ekosystemtjäns-
terna (i form av livsmiljöer för växter och djur för en rik biologisk 
mångfald). Genom riktlinjerna i detta program ges ekosystem-
tjänster i tätorterna möjlighet att bevaras och bli mer omfattande. I 
vissa fall handlar det om att tillskapa nya ekosystemtjänster och i 
andra fall minska risken för negativ påverkan på en eller flera 
ekosystemtjänster. 
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Del 2 MOHEDA 

Mohedas karaktär och grönstruktur vittnar om att orten ligger i ett gammalt 
kulturlandskap och att samhället har byggts upp med utgångspunkt från 
vattendraget Mohedaån som slingar sig genom orten från norr till söder 
och som kan upplevas från flera centrala grönområden. Småskaligt öppet 
odlings- och beteslandskap finns kvar intill tätorten i norr och söder. Inom 
tätortsbebyggelsen finns rester av stenmurar och äldre gårdsmiljöer som 
visar på spår från kulturlandskapet. 

Landskapet kring Moheda är kuperat, med de centrala delarna och ån som 
lägsta punkt. Särskilt häpnadsväckande är Klintaberget som med sin höjd 
ger möjlighet till vackra utblickar, och som också bidrar till upplevelsen av 
det kuperade landskapet från resten av samhället. I de mer kuperade om-
rådena i väst och öst om bebyggelsen är landskapet och grönstrukturen 
skogsrik, framförallt av barrskog. Den kuperade marken och en rik före-
komst av större stenblock tyder på att mycket av denna mark inte heller 
tidigare varit uppodlad. Även om skogslandskapet till största del utgörs av 
produktionsskog, finns det många skogsområden med goda rekreations-
värden och ett rikt stigsystem.  
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 ATT UPPLEVA OCH VISTAS I GRÖNSKA 

Detta avsnitt fokuserar på Mohedas grönstrukturs sociala värden 
för upplevelse och vistelse. Baserat på inventeringar gjorda av 
Alvesta kommun redovisas analyser och riktlinjer om kvaliteter 
och brister hos grönstrukturens upplevelse- och vistelsevärden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar områden som 
inventerats gällande sociala 
värden i tätorten.  

Tillgång och nåbarhet till grönområden 

Moheda har generellt en mycket god tillgång till grönområden, 
vilket är mycket värdefullt för att skapa förutsättningar för ett aktivt 
liv med många positiva hälsoeffekter. I grönstrukturprogrammet 
för Alvesta är en riktlinje att boende, skolor och förskolor ska ha 
max 200-300 meter till ett grönområde större än 1 hektar. Avstån-
det bygger på forskning om hur långt människor är beredda att gå 

för att besöka en park eller ett naturområde ofta till vardags, där 
200 meter kan vara av betydelse för barn, äldre, och personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Grönområden 
större än 1 hektar har god potential att fungera som social mötes-
plats, plats för kortare promenads och inrymma lekmöjlighet för 
barn. En analys av tillgång och nåbarhet till grönområden i 
Moheda visar att hela orten har tillgång till ett park- eller naturom-
råde större än en hektar inom 200 meter. Den goda tillgången 
beror dels på flera större parkområden centralt i orten, men fram-
förallt på närheten till omgivande skogsområden.  

Då en stor del av Mohedas grönstruktur utgörs av skog är det 
även intressant att undersöka tillgång och nåbarhet till mer iord-
ningställda grönområden, alltså områden med parkkaraktär. En 
analys av tillgången till ett område med parkkaraktär inom 300 
meter från bostaden, oavsett områdets storlek, visar även här på 
en god tillgång i orten. Större parkområden med goda promenad-
stråk finns framförallt utmed Mohedaån i form av Borslövsvallen 
och Moheda kyrka. Det är främst bostadsområdet i den norra de-
len öster om järnvägen som har längre till ett område med park-
karaktär, där järnvägen också utgör en barriär.  
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Kartan visar att det 
finns god tillgång på 
mindre parkområden 
inom tätorten.  

Riktlinjer 

Boende, skolor och förskolor bör ha max 200-300 meter till ett grönområde över 
1 hektar. Då tillgången idag är god behöver riktlinjen främst beaktas vid plane-
ring av nya bostäder för att inte minska tillgången för befintliga bostäder. 

Boende, skolor och förskolor bör ha max 300 meter till ett grönområde av park-
karaktär.  

Tillgänglighet inom grönområden 

Gång- och cykelvägar 

Genomförd inventering visar att inom ortens grönområden varie-
rar tillgängligheten och därmed människors möjlighet att röra sig 
inom grönområdena. Det är främst grönområden inom de mer 
centrala delarna eller i kantzonen till tätorten som har god tillgäng-
lighet. I flera fall i de centralt belägna parkmiljöerna finns en trot-
toar eller gång- och cykelväg i angränsning till grönområdet, men 
inom grönområdet finns inga stigar eller gång- och cykelvägar.  

I Moheda finns större skogsmiljöer i väst och öst som främst in-
nehåller naturstigar. Moheda elljusspår som finns i den östra de-
len av tätorten har god tillgänglighet vad gäller gångvägar, men i 
vissa fall är vägarna branta, vilket innebär att personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ha svårt att röra sig i 
grönområdet. God tillgänglighet med gångvägar finns inom grön-
områden utmed Mohedaån så som vid Borslövsvallen och 
Moheda kyrka.   

Parkering 

Det är idag få grönområden där det finns tillgång till handikappar-
kering och/eller parkeringsplatser i Moheda. Grönområden där 
både parkering och handikapparkering finns är Moheda kyrkogård 
med omnejd och mindre grönytor i centrum. I övrigt finns även 
möjlighet att parkera intill grönområden närmast Moheda tåg-
stopp, vid Borslövsvallen, grönområdet norr om Moheda skola, 
intill travbanan belägen i norr och vid Moheda idrottsplats.  

Riktlinjer 

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

Tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör 
förbättras inom ortens större grönområden. Vid dessa områden bör även handi-
kappsparkering finnas.  
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Park- och landskapskaraktärer 

Under inventeringarna har grönstrukturens park- och landskaps-
karaktärer undersöks. De karaktärer som identifierats bygger på 
studier från Sveriges Lantbruksuniversitet om vilka kvaliteter 
människor söker i grönområden. Karaktärerna beskrivs kortfattat 
till höger. För mer utförliga beskrivningar av karaktärerna se 
Grönstrukturprogram för Alvesta, s 18.  

vildhet intryck av opåverkad natur, kan upplevas ostörd och ge fantasi 
av mystik och sägner 

rymd större område med öppen homogen skog, öppen mark eller 
utblickar där intrycket varar en längre tid, kan upplevas ostört 

artrikedom park eller natur med stor variation av blommor, växter, djur 
och/eller insekter 

allmänning park med gräsytor för bollspel och sociala sammankomster 

lekvänlighet spännande lekmiljö för barn med lekutrustning eller lekvänlig 
vegetation 

folkliv parklik grönyta som skapar mötesplats och möjlighet att roa sig 
med andra 

kulturhistoria grönyta med kulturspår eller historiska spår 

rofylldhet lugn, välskött och rofylld park- eller naturmiljö men möjlighet för 
reflektion 

allmänt grönt grönområden som saknar framträdande upplevelsekvaliteter 

 
Vid inventeringarna i Moheda har en relativt god variation av 
landskapskaraktärer identifierats. Inom tätortsbebyggelsen finns 
det flera grönområden med karaktärerna lekvänlighet och/eller 
allmänning till följd av förekomst lekvänlig natur, lekutrustning 
eller öppna gräsytor för bollspel. Exempel på tydligt lekvänlig na-
tur är de mer kuperade och blockrika skogspartierna på den östra 
sidan av orten. I äldre barrskogsområden kan även karaktärerna 
rymd, rofylldhet och vildhet upplevas.  

Utmed Mohedaån finns det flera grönområden som med karaktä-
rerna kulturhistoria och rymd, till exempel vid kyrkan och där det 
finns vattenutblickar över ån. Kulturhistoria upplevs också på flera 

platser inom i tätorten som tillhör eller tidigare har tillhört kultur-
bygden, med spår från detta landskap så som stenmurar. En an-
nan kulturhistoriskt rik plats är Hembygdsparken.  

Vid några centrala mindre parker och torg, till exempel vid järnvä-
gen och vid biblioteket har folkliv och artrikedom identifierats då 
platserna utgör mötesplatser och innehåller vackra blomsterplan-
teringar. Karaktärerna skulle dock kunna stärkas ytterligare. Artri-
kedom kan även kopplas till rika naturvärden, till exempel rik 
markflora. Sådana platser finns främst i de småskaliga kulturland-
skapen, till exempel i Vegbyområdet. 

  

 

 

 

 

 
 
Vid Moheda kyrka kan exem-
pelvis karaktärerna rymd och 
kulturhistoria upplevas. 

Riktlinjer 

En variation av park- och landskapskaraktärer bör eftersträvas i orten.  

Plats för socialt aktiv rekreation 

Parker och naturområden bidrar med viktiga mötesplatser i den 
offentliga miljön och skapar möjligheter för människor att träffas 
förutsättningslöst. Några exempel kan vara vid en lekplats, på 
spontanidrottsplatser eller vid en parkbänk. I inventeringen av 
sociala värden har anordningar och anläggningar inom grönom-
råden gjorts. Inventeringen visar att det finns flera platser i 
Moheda som har potential till att vara viktiga mötesplatser.  

Flera av dessa grönområden utgörs av lekplatser som det idag 
finns fem stycken av i Moheda. Alvesta kommun har genom ett 
lekplatsprogram (2015) undersökt tillgången till kommunala lek-
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platser. Målet är att alla boende i kommunen ska ha tillgång till en 
lekplats inom 500 meter från bostaden. I Moheda uppfylls målet i 
större delen av tätorten, men i de norra delarna finns bostäder 
som idag inte ligger inom 500 meter från en lekplats.  

I de flesta fall är lekplatserna förlagda intill pulkabacke eller boll-
plan, vilket förstärker grönytans funktion som mötesplats. Däre-
mot är lekplatserna generellt inbäddade i bostadsområden och 
det saknas en lekplats i de centrala delarna av tätorten. Utveckl-
ing av en lekplats tillsammans med skatepark vid Borslövsvallen 
har däremot initieras av en lokal förening, vilken har potential att 
stärka platsen som mötesplats.  

Andra platser i Moheda där det inom grönområden finns parkbän-
kar och som därmed har möjlighet att utgöras av mötesplatser 
finns i Moheda centrum så som vid Ica, biblioteket och intill tåg-
stoppet. Sittplatser finns även vid Borslövsvallen, utmed elljusspå-
ret på den östra sidan av Moheda och vid Moheda kyrka.   

Idrottsplatser utgörs av viktiga mötesplatser för både unga och 
äldre. Intill Vegbyhallen i den norra delen av tätorten finns både 
lekplats, boulebana, bollplaner och pulkabacke. I den sydvästra 
delen finns Moheda idrottsplats som har flertalet bollplaner. 

Enligt genomförd inventering finns idag inte någon kommunal 
grillplats tillgänglig i anslutning till Moheda tätort. Grillplatser ut-
görs ofta av naturliga samlingspunkter och bristen på dessa plat-
ser kan därför vara negativt för tätorten och invånarnas möjlighet 
till socialt aktiv rekreation.  

 

 

 

 
 
 

 

 
Torg med sittplatser vid  
biblioteket. 

 

Kartan visar tätortens lekplatser med upptagningsområden, bollplaner, pulkabackar och 
områden med sittplatser.  
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Riktlinjer 

Alla bostäder i tätorten bör ligga inom 500 meter från en kommunal lekplats  

Vid planläggning av lekplatser ska kommunen verka för att barn inte ska behöva 
passera en 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.  

Spontanidrottsplatser i tätorten kräver skötsel och ska bevaras. Om en spontan-
idrottsplats exploateras bör ny plats eftersökas.  

Vid planläggning av nya bostadsområden bör spontanidrottsplats skapas om 
tillgången är låg i närområdet.  

Grillplats bör tillskapas på minst en plats i anslutning till tätorten och gärna i 
anslutning till andra mötesplatser och större rekreationsområden. 

Pedagogiska värden 

I Moheda finns tre kommunala förskolor och en kommunal grund-
skola (åk F-9). För att få information om hur skolor och förskolor 
använder grönstrukturen i tätorten har samtal förts med personer 
inom verksamheten. Från samtalen framgick att skol- och försko-
leverksamheten i Moheda frekvent nyttjar park- och naturmiljöer 
utanför den egna skol- eller förskolegården för utflykter, lek och 
undervisning. Detta är positivt då barns tidiga kontakt och lek i 
naturen stimulerar fysisk aktivitet, socialt samspel, mentala fär-
digheter och fortsatt miljöengagemang. 

Mohedaskolan (åk F-9) ligger med nära anslutning till natur och 
skog. Både direkt öster och direkt norr om skolan finns skogspar-
tier och andra grönytor som används för lek och aktiviteter av 
eleverna. Skolan ligger också nära Moheda elljusspår och rekre-
ationsområde, som bland annat kan nyttjas för idrottsundervis-
ning.  

En stor del av förskoleverksamheten i Moheda är idag förlagt till 
Vegbyområdet i norra Moheda med förskolorna Vegbybackens 
förskola och Långagårds förskola. En mindre förskola, Fårakul-
lens förskola med två avdelningar, ligger mer centralt i orten. När-

het är en förutsättning för förskolornas utflykter till grönområden. 
För förskolorna i den norra delen av orten innebär det att platser 
som ofta besöks är skogsområdet intill Vegbybacken och Långa-
gård, med spännande inslag av stenmurar och en hinderbana och 
lekplatsen norr om Sångvägen där det också finns spännande 
natur med stora stenar, en bäck och en bro. Hembygdsparken är 
ett annat populärt besöksmål med höga pedagogiska värden då 
det finns ett sagospår, hinderbana och möjlighet till vattenlek. 
Behov som uttryckts av förskoleverksamheten är närliggande 
lekplatser som passar alla åldrar.    

Förutsättningar som kan komma att förändra förskolans och sko-
lan möjligheter att nyttja park och natur är bland annat planer på 
ny bostadsbebyggelse inom naturområdet intill Vegbybacken och 
Långagård enligt befintlig detaljplan. Det finns även pågående 
planer för omlokalisering av del av Mohedas förskoleverksamhet 
till ett befintligt grönområde intill Mohedaskolan, som idag nyttjas 
av skolbarnen.  

  

Tecken på lek i skogsmiljö, till vänster ett kojbygge i skogsparti intill Mohedaskolan, till 
höger en hinderbana i skogsparti intill Långagårds förskola.  

Riktlinjer 

Nya skolor och förskolor bör placeras med närhet till större grönområden.  

Möjligheten att upprätta en överenskommelse om skolskog i Moheda bör utre-
das. Lämpligt område kan vara vid Moheda elljusspår och rekreationsområde 
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. Det 
finns flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten. Några 
av dessa är överblickbarhet och orienterbarhet, belysning samt 
skötselintrycket.  

God belysning är viktigt för många personer för att uppleva trygg-
het i grönområden under kvällen. I Moheda är de flesta av de cen-
trala grönområdena upplysta genom antingen egen belysning 
eller genom angränsande gatubelysning. I öster finns även ett 
elljusspår. I tätortens ytterkanter är belysningen däremot sämre 
och det finns generellt en avsaknad av belysta stråk. Detta leder 
till högre risk för upplevt otrygghet och att det är få grönområden 
som går att vistas inom efter mörkrets inbrott.  

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. Överblickbarheten kan bland annat påverkas av 
vegetationens genomsiktbarhet. En tätare vegetation nära inpå en 
gångväg ger sämre sikt och kan därmed ge en otrygghetskänsla 
då man inte kan se vad som kan dölja sig i eller bakom buskagen. 
Genom skötselinsatser för att glesa ut och stamma upp täta 
buskage och skogspartier kan överblickbarheten och känslan av 
trygghet förbättras avsevärt. 

 

Illustrationerna ovan visar exempel på hur överblickbarheten utmed ett gångstråk i ett 
vegetationsparti kan förbättras genom röjning och uppstamning av tät vegetation i ögon-
höjd.  

Inventeringen av grönstrukturen i Moheda har visat att överblick-
barhet och orienterbarhet varierar mellan bättre och sämre över 
hela tätorten, men att det generellt är bättre i mindre grönområ-
den belägna centralt i tätorten. Anledningar till den sämre orien-
terbarheten i tätortens ytterområden är framförallt tät vegetation. 
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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. I Moheda varierar skötselintrycket i grönområdena, 
från tillräckligt skött till eftersatt skötsel. Områden som vid inven-
teringen upplevdes som eftersatta vad gäller skötseln var ofta 
slyiga och/eller nerskräpade, t ex genom dumpning av trädgårds-
avfall.  

Riktlinjer  

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

Upplevd offentlighet 

När mark tas i anspråk av privatpersoner riskerar tillgängligheten 
till grönområdena att inskränkas. På flera platser i Moheda finns 
parker och naturområden, som delvis har tagits i anspråk av pri-
vatpersoner för exempelvis uppställning av fordon och för olika 
typer av upplag eller anläggningar. Att förlägga trädgårdsavfall på 
allmän plats är vanligt förekommande, vilket även kan verka ne-
gativt på den upplevda tryggheten. I några områden i tätorten är 
gränserna mellan privata tomter och offentlig mark utsuddade, 
ibland på grund av att fastighetsägarna själva sköter marken ut-
anför sin tomt, exempelvis genom gräsklippning.  

  

Exempel på ianspråktagande av allmänna park- och naturområden. 

Riktlinjer  

Åtgärder för att minska mängden anläggningar, upplag och uppställningar på 
allmän platsmark bör övervägas. Exempelvis kan utskick av information till fas-
tighetsägare rörande regler för användande av allmän platsmark genomföras.  

Planering av nya bostadsområden bör beakta avgränsning mot naturmark. 
Lämplig bredd av gröna kilar mellan bebyggelse är minst 30 meter.  

 

 

Två exempel i Moheda 
där tät slyig vegetation 
nära inpå gångvägar 
kan ge känsla av 
otrygghet, särskilt 
under sommarhalvåret 
då löv gör vegetationen 
mindre genomsiktlig. 
Det övre exemplet är 
från gångvägen vid 
Mohedaån vid Bors-
lövsvallen och det 
nedre från gångvägen i 
skogspartiet väster om 
Långagårds förskola.  
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Bullersituationen i grönområden 

Många människor besöker naturområden för att få uppleva 
ostördhet och få möjlighet till återhämtning. Flera faktorer påver-
kar upplevelsen av parker och naturområden och ljudmiljön är en 
särskilt viktig faktor. I Moheda finns flera källor till bullerstörningar. 
Genom tätorten går järnvägsspår för Södra Stambanan och i väs-
ter finns väg 126 belägen. Inom tätorten finns även flera verk-
samheter som medför bullerstörningar under vissa tider på dyg-
net. De grönområden som finns belägna närmast bullerkällorna 
har därmed ljudmiljöer som kan upplevas som bullerstörda och 
som därmed kan påverka upplevelsen av områdena negativt.  

Trots flertalet bullerkällor i orten finns även områden som har pot-
ential att utgöra områden där tyst rekreation kan upplevas och 
som därmed inte är störda av trafik- eller verksamhetsbuller. Till 
största delen är dessa områden belägna i östra delen av Moheda 
och består främst av skogsmiljöer, bland annat Moheda elljus-
spår. Det finns även mindre områden med potential i den västra 
delen av tätorten mellan väg 126 och stambanan, bestående av 
bland annat Moheda kyrka med omnejd. 

Riktlinjer 

Parkmiljöer som har potential till rofylld rekreation bör värnas. 

Vid nyanläggande eller större ombyggnationer av trafikleder bör bullersänkande 
åtgärder vidtas i de bostadsnära grönområden som kommer att påverkas vä-
sentligt.  

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

 

 

Kartan visar områden som har potential till rofylld rekreation.  
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BIOLOGISK MÅNGFALD 

Detta avsnitt fokuserar på naturvärdena i Moheda. Det är viktigt 
att genom samhällsplanering och skötsel bevara och främja ut-
vecklingen av en rik variation av naturtyper och arter, det vill säga 
en rik biologisk mångfald. 

Naturvärdesbedömning 

Två naturinventerare har på uppdrag av Alvesta kommun invente-
rat Mohedas grönområden utifrån naturvärden. Områden som 
bedömts ha naturvärde har redogjorts för i en rapport, där förslag 
på åtgärder/skötsel i vissa fall har föreslagits. En naturvärdesbe-
dömning, baserad på Svensk standard SIS-TR 199000:2014, har 
gjorts för utpekade områden. Bedömningen utgår från ett områ-
des artvärde och biotopvärde och delar in områden med natur-
värden i följande klasser: 

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – varje enskilt område 
med denna klassning bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – varje enskilt område med 
denna klassning bedöms vara av särskild betydelse för att upp-
rätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Mots-
varar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – varje enskilt område av 
en viss naturtyp i denna klass behöver inte vara av särskild bety-
delse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå. Men det bedöms vara av särskild betydelse att 
den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens objekt med naturvärde.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – varje enskilt område av en 
viss naturtyp i denna klass behöver inte vara av särskild bety-
delse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekolo-
giska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Den svenska standardens naturvärdesklassning understryker att 
det är av vikt att arealen av grönområdena bibehålls för att natur-
värdena inte ska minska. Ett grönområdes naturvärde ska däre-
mot vägas mot andra intressen om konflikt uppstår. Detta grön-
strukturprogram med naturvärdesklassning utgör ett planerings-
underlag som ska underlätta bedömningen och avvägningen mel-
lan olika intressen. Om ett område med naturvärde behöver tas i 
anspråk kan det i vissa fall bli aktuellt med kompensationsåtgär-
der för att naturvärden inte ska påverkas betydligt.   

Identifierade områden med naturvärden och dess klassning redo-
visas i kartan på nästa sida. Inga områden i Moheda har fått be-
dömningen högsta naturvärde (klass 1).   
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Värdefulla naturtyper i Moheda 

Naturinventerarna har utöver en naturvärdesbedömning även 
bedömt värdefulla naturtyper i Moheda. I Moheda är äldre barr-
skogar, rinnande vatten och dammar särskilt viktiga naturtyper 
när det gäller betydelsen för den biologiska mångfalden. Det finns 
även värdefulla miljöer med naturtyperna blomrika marker, pion-
järmiljöer, äldre ädellövträd, öppet kulturlandskap och trivial-
lövskogar. Strax nordöst om samhället finns även en värdefull 
bokskog med flera rödlistade arter.  

I detta avsnitt redovisas värdefulla naturtyper i Moheda närmre. 
Riktlinjer för skötsel som gynnar värdenas bevarande och utveckl-
ing föreslås. För de naturvärdesklassade områdena har en be-
dömning gjorts av naturinventerarna kring vilka naturtyper som är 
värdefulla i respektive område. Denna bedömning utgår från klas-
serna 1 – Hög till mycket hög betydelse för naturtypen eller 2 – 
Viss till påtaglig betydelse för naturtypen. Bedömningen av natur-
typernas värden finns redovisade i tre kartor, där äldre barrskogar 
och äldre lövträd redovisas i den första kartan, rinnande vatten, 
dammar och blomrika marker redovisas i den andra kartan och 
triviallövskog och pionjärmiljöer redovisas i den tredje kartan.  

Äldre barrskogar 

Partier med värdefulla barr-
skogar finns framförallt i de 
östra delarna av Moheda, till 
exempel vid elljusspåret, men 
även söder om samhället 
finns värdefulla barrskogsmil-
jöer, så som vid Moheda id-
rottsplats.  

Både tall och gran är viktiga 
trädslag med rödlistade arter och signalarter knutna till sig. Intres-
santa arter knutna till tall är den rödlistade arten motaggsvamp, 

men även signalarterna grovticka och blomkålsvamp. Intressanta 
arter på gran är de rödlistade tickorna gropticka och brandticka 
samt signalarten trådticka. Andra signalarter i barrskogarna är 
exempelvis långflikmossa, stor revmossa, blåmossa och sotriska. 
Även fågellivet är rikt med spillkråka, kungsfågel och barrskogs-

mesar som tall-
tita och tofsmes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gammal barrblandskog sydost om Svensgården. En blomkålssvamp syns nere till vänster. 

Riktlinjer 

Äldre barrträd bör sparas.  

Möjligheten till skötsel genom försiktigt kontinuitetsskogsbruk som kan gynna 
och utveckla både naturvärden och rekreationsvärden knutna till naturtypen bör 
utredas.  

Andelen död ved bör öka och högstubbar kan med fördel skapas.  

Äldre ädellövträd 

Äldre ädellövträd är en av våra 
artrikaste och mest värdefulla 
miljöer. Det finns dock inte så 
mycket av miljön i Moheda 
jämfört med exempelvis Växjö, 
Alvesta eller Vislanda. Träden står oftast i utkanten av samhället i 
de öppna kulturlandskapen vid exempelvis Ryd och Eketorpet.  

Intressanta arter i Moheda knutna till 
äldre barrskogar: gropticka (NT), 
brandticka (NT), motaggsvamp (NT), 

spillkråka (NT), vågig sidenmossa 
(signalart), blåmossa (signalart), 
långfliksmossa (signalart), stor rev-
mossa (signalart), smal svamp-
klubba (signalart), grovticka 
(signalart), blomkålssvamp 
(signalart) 

Intressanta arter i Moheda knutna till 
äldre ädellövträd: skogsalm (CR), 
ask (EN), sotlav (signalart), rostfläck 
(signalart), lönnlav (signalart) 
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Några ganska vanliga signalarter som sotlav, rostfläck och lönn-
lav har påträffats.  

 

 

 

 

 

 

 

Ek med begynnande 
mulmbildning i betes-
mark öster om Forsa-
gården. 

Riktlinjer 

I flerskiktad skog är det viktigt att bevara variationen av trädslag. Grävning eller 
kompaktering inom särskilt skyddsvärda träds rotsystem bör undvikas.  

Om grova träd behöver avverkas av exempelvis säkerhetsskäl kan de med 
fördel läggas i biodepå.  

Miljön runt grövre solkrävande ädellövträd bör hållas öppen för att säkerställa 
solbelysning.  

 

Kartan visar områden med värden knutna till naturtyperna äldre barrskog och äldre 
ädellövträd.  
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Rinnande vatten 

Mohedaån rinner genom 
Moheda från norr till söder. 
Ån sätter sin prägel på sam-
hället och gör rinnande vatten 
till en av de värdefullaste na-
turtyperna i Moheda.  

Flera sällsynta och krävande växter och djur förekommer och 
Mohedaån är bland annat en av länets få aktuella lokaler med 
den starkt hotade krypflokan. Dessutom förekommer Smålands 
landskapsdjur utter, forsärla, hårklomossa och olika arter av troll-
sländor. Intressanta strand- och vattenväxter är bland annat 
missne, stor igelknopp, hårslinga och klolånke och dessa har i sin 
tur flera insekter knutna till sig.  

 

 

 

 

 

 

 

Parti av Mohedaån 
väster om Svensgår-
den, där den starkt 
hotade krypflokan 
växer. 

Riktlinjer 

Naturtypen gynnas av att ån får rinna så ostört som möjligt genom samhället. 
Vid planering av rekreationsstråk och andra fysiska åtgärder vid ån är detta 
viktigt att beakta.  

Träd och strandvegetation i kantzonerna bör bevaras och utvecklas fritt.  
 

Dammar 

Det finns många dammiljöer 
i Moheda, vilket gör att det 
är en av samhällets viktig-
aste och värdefullaste natur-
typer.  

En stor population av större vattensalamander förekommer och 
fynd har gjorts av sällsynta flicksländor. Fynden indikerar att det 
sannolikt kan förekomma fler intressanta arter.  

 

 

 

 

 

 

 

Dammen sydost om 
vårdcentralen är viktig 
för större vattensala-
mander. 

Riktlinjer 

Omgivningarna till befintliga dammar bör hållas öppna och solbelysta.  

Fisk och kräftor bör inte planteras in. 

Döda liggande träd i närheten av dammarna bör sparas då de är mycket viktiga 
för den större vattensalamandern.  

Då vissa arter kan vara känsliga för förändringar i livsmiljön bör vattenkvaliteten 
undersökas och dammar förvaltas så känsliga arter gynnas.  

 

  

Intressanta arter i Moheda knutna till 
rinnande vatten: krypfloka (EN), utter 
(NT), stenfickmossa (sällsynt), 
hårklomossa (NT), purpurkantad 
rörbock, forsärla 

Intressanta arter i Moheda knutna till 
dammar: större vattensalamander, 
mindre smaragdflickslända (sällsynt), 
mindre kustflickslända (sällsynt), 
gulfläckad ängstrollslända 
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Blomrika marker 

Med blomrika marker menas 
bland annat ängar och hagar, 
men även vägkanter och 
andra öppna marker med 
mycket blommor. I Moheda 
finns främst blomrika marker i utkanten av samhället i hagmarker 
vid exempelvis Ryd och Eketorpet men även vissa vägkanter med 
mera är värdefulla.  

Rödlistade arter funna i miljön är mindre bastardsvärmare, som-
marfibbla och slåttergubbe. Vid Kronobergshed söder om sam-
hället finns förekomst av fler rödlistade arter som storfibblebi och 
slåttergubbemal. 

 

 

 

 

 

 

 

Hedartad betes-
mark i Ryd norr om 
Västregården med 
höga värden 
knutna till blomrika 
marker. 

Riktlinjer 

Fortsatt hävd utan gödsel bör ske då det är viktigt för att gynna naturtypen. 

Naturtypen bör nyskapas och spridas genom förändrad skötsel av lämpliga 
gräsytor i parker och andra grönytor för att ställa om till ängsmark.   

Senarelagt bete eller slåtter kan göra blomrikedomen rikare och mer spridd 
under året. Detta bör däremot undvikas i områden där det finns risk för spridning 
av invasiva främmande arter som exempelvis lupiner och kanadensiskt gullris. 

 

Kartan visar områden med värden knutna till naturtyperna rinnande vatten, dammar och 
blomrika marker. 

Intressanta arter i Moheda knutna till 
blomrika marker: sommarfibbla (NT), 
slåttergubbe (VU), mindre bastards-
värmare (NT) 
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Triviallövskogar 

Lövskogsområden med asp, 
al och björk finns spridda i 
samhället, vilket ger möjlig-
het för den rödlistade mindre hackspetten att överleva. 

Vid flera strandområden utmed Mohedaån finns värden knutna till 
triviallövskog, bland annat med grova flerstammiga alar.  

 

 

 

 

 

 

 

Flerstammig al-
sockel vid 
Mohedaån norr om 
tätorten. 

Riktlinjer 

Bevara äldre triviallövträd och spara yngre träd som har potential att utvecklas. 

Triviallövskog i strandområden bör lämnas för fri utveckling  

Den naturliga vattendynamiken bör bibehållas för att undvika invandring av gran.  

Öka mängden död ved och högstubbar.  

 

 

 

 

 

 

Pionjärmiljöer 

Pionjärmiljöer är nyligen 
störda markområden, gärna 
torra och sandiga. De ger ofta 
förekomst av intressanta och 
sällsynta insekter och växter. 
Naturtypen är inte så vanlig i Moheda men torra sandiga marker 
finns vid Östanåkra travbana där bland annat den sällsynta bär-
fisen mörkstreckad spetsnäsa har påträffats.  Även rena industri-
områden kan vara intressanta miljöer för arter kopplade till natur-
typen. Vid ATA’s sågverk sjunger ibland den rödlistade fågeln 
svart rödstjärt. Arter knutna till naturtypen gynnas av störningar 
som innebär att bar sand eller jord bildas.  

Riktlinjer 

Ogräsbekämpningsmedel bör undvikas i miljöerna. 

Hårdgörandet av ytor bör undvikas, vilket också är positivt för dagvattenhante-
ringen.  

Intressanta arter i Moheda knutna till 
pionjärmiljöer: mörkstreckad spets-
näsa (sällsynt), rovstekel, svart röd-
stjärt (NT) 

Intressanta arter i Moheda knutna till 
triviallövskog: mindre hackspett (NT) 

 



Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter – Del 2 Moheda 

 26 

 

Kartan visar områden med värden knutna till naturtyperna triviallövskog och pionjärmiljöer. 

 

Öppet kulturlandskap 

I utkanten av samhället speciellt 
mot Ryd-Boatorp finns värde-
fulla kulturlandskap där flera 
minskande och numera rödlis-
tade fåglar som bivråk, gröngö-
ling, stare, sånglärka och buskskvätta regelbundet observeras.  

 

 

 

 

 

 

Öppna betesmarker öster 
om Nyekvarn. 

Riktlinjer 

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

Fortsatt slåtter och bete bör ske av ängs- och hagmarker då det är viktigt för att 
värna och återställa en fin ängsflora bestående av hävdberoende arter. Senare-
lagd slåtter och bete kan öka blomrikedomen.  

Bokskog 

Vid Musteryd nordöst om Moheda, norr om avgränsningsområdet 
för grönstrukturprogrammet, finns en mycket värdefull bokskog 
med rödlistade arter som rosa lundlav, bokvårtlav, korall-
taggsvamp, lunglav, bokfjädermossa, kortskaftad parasitspik och 
bokkantlav. Skogen visar att bokskogar kan vara värdefulla i trak-
ten. Även om det inte finns så mycket bokskogar idag i Moheda, 
kan det bildas i framtiden om boken gynnas.  

Riktlinjer 

Kommunen bör arbeta för att gynna rödlistade arter i Moheda kopplade till natur-
typen genom att exempelvis tillskapa fler bokskogar.   

Intressanta arter i Moheda knutna till 
öppet kulturlandskap: bivråk (NT), 
gröngöling (NT), sånglärka (NT), 
buskskvätta (NT), nötkråka (NT), 
stare (VU), gulsparv (VU) 
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GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK 

Grönområden 

I den här delen görs en fördjupning av de grönområden som har 
bedömts vara de mest värdefulla i Moheda utifrån sociala värden 
och/eller naturvärden. För de områden där utvecklingspotential 
har identifierats ges riktlinjer som syftar till att vägleda vid en 
framtida utveckling av grönområdet. Se karta över grönområdena 
som pekas ut i denna del på nästkommande sida. Områden med 
privat fastighetsägare är markerade i kartan då Alvesta kommun 
inte har rådighet över denna mark. Utmärkt i kartan finns även de 
områden som har pekats ut för någon form av exploatering i olika 
planeringsdokument, så som översiktsplan eller detaljplan. I 
dessa områden kan en konflikt uppstå mellan de olika intressena.  

Moheda elljusspår och rekreationsområde  

Direkt öster om tätortsbe-
byggelsen finns ett större 
skogs- och rekreationsom-
råde med ett omfattande 
stigsystem som bland annat 
innehåller ett elljusspår på 
2,5 km. Området är kuperat 
och dominerat av barrskog, 
med några partier av värde-
full äldre och mer öppen barrskog. Visst lövinslag finns, särskilt i 
skogspartier nära den öppna jordbruks- och hagmarken vid Boa-
torp.  

Rekreationsområdet ger förutom lek- och rekreationsmöjligheter i 
bostads- och skolnära läge, även förutsättningar för svamp- och 
bärplockning. I de norra delarna av rekreationsområdet går stigar 
vidare till Klintaberget med möjlighet till utkiksplatser. 

 

 

Moheda elljusspår i östra delen i tätorten.  

Planuppdrag finns om att utreda möjligheten till att utveckla bo-
stadsbebyggelsen med ett nytt kvarter öster om Lingonvägen. En 
mindre del av elljusspåret kommer vid planens genomförande att 
behöva flyttas. 

Riktlinjer  

Vid planering av bostadsmark inom rekreationsområdet ska ett ändamålsenligt 
elljusspår säkerställas.  

Möjligheten att tillgängliggöra delar av elljusspåret för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga bör utredas. 

En grillplats i anslutning till elljusspåret bör anläggas för att öka attraktiviteten.  

  

Areal: 53 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
privat markägare 

Landskapskaraktär: Rofylldhet, rymd, 
lekvänlighet 

Rödlistade arter: Gropticka (NT), ask 
(EN), spillkråka (NT), 
sommarfibbla (NT), 
brandticka (NT)  
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Areal: 2,6 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Rofylldhet, rymd, 
 allmänning 

Rödlistade arter: -  

 

Moheda kyrka 

Moheda kyrka med begrav-
ningsplats är en grön oas 
med en vacker och central 
placering intill Mohedaån. 
Begravningsplatsen utgör ett 
rofyllt promenadområde med 
god vattenkontakt med 
Mohedaån och vackert utfor-
mad och välskött vegetation. Därmed är det ett populärt besöks-
mål och promenadområde även för de som inte ska besöka kyr-
kan eller en gravplats.    

 

 

 

 

 

 
 

 

Gångstråk inom området.  

Strax söder om kyrkogården, från Slätthögsvägen ges en vacker 
vy över Mohedaån med ett mindre vattenfall och kyrkan i bak-
grunden. 

Vid Mohedaån finns ett par mycket grova och flerstammiga alar 
samt en värdefull strandflora, vilket ger området utmed ån påtag-
liga naturvärden. 

Riktlinjer  

Förutsättningar för att skapa ett stråk mellan centrum och Moheda kyrka bör 
utredas. 

 

Borslövsvallen med gångstråk utmed Mohedaån 

Borslövsvallen är en större 
öppen gräsyta intill Mohedaån 
som bland annat nyttjas vid 
evenemang som tävlingar och 
som marknadsplats under 
Mohedadagarna. Platsen har 
utvecklingspotential som 
centralt parkområde och skulle kunna inrymma fler lek- och aktivi-
tetsmöjligheter. På initiativ från en lokal förening finns planer att 
uppföra en ny lekplats och skatepark. 

Utmed Mohedaån finns en anlagd grusväg, med en bro över ån i 
höjd med äldreboendet Furuliden. Gångvägen ger en god upple-
velse av ån. Däremot är grusbeläggningen utmed gångvägen vid 
Mohedaån och Borslövsvallen svårframkomlig för äldre med rulla-
torer. 

Norr om den öppna gräsytan finns ett mindre skogsparti som upp-
levs slyigt och dåligt skött, vilket påverkar den upplevda trygghet-
en negativt. 

 

 

 

 

 

 

Gångstråk utmed 
Mohedaån. Ett något 
slyigt område är synligt 
höger i bild.  

Precis som vid Moheda kyrka finns flerstammiga alar och värde-
full strandflora utmed ån. 

Areal: 5,3 ha 

Markägare: Moheda församling 

Landskapskaraktär: Rofyllhet, rymd, 
kulturhistoria, artri-
kedom 

Rödlistade arter: Skogsalm (CR), 
ask (EN) 
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Riktlinjer  

Tillgängligheten vid gångstråket utmed ån i höjd med Borslövsvallen och Furuli-
den bör ses över.  

Möjlighet till belysning av gångstråket bör utredas.  

Möjligheten att skapa en sammanhängande promenadslinga på båda sidor om 
vattendraget i höjd med Borslövsvallen och Furuliden bör utredas.  

Lekplats/skatepark och andra nya fasta element bör placeras så att en större 
öppen yta bevaras för att säkerställa områdets flexibilitet och fortsatta möjlighet-
er att nyttja området för större evenemang.  

I anslutning till lekplats och skatepark bör sittplatser och bord tillskapas för att 
öka platsens potential till mötesplats och för att förstärka landskapskaraktären 
folkliv. 

Möjligheterna att röja upp i det slyiga skogspartiet bör utredas. Eventuella natur-
värden bör beaktas.  

Moheda hembygdsgård 

Hembygdsgården med dess 
parkmiljö ligger inbäddad i en 
spännande kuperad natur-
miljö med öppen tallskog, 
ljung och blåbärsris. Här finns 
flera historiska byggnader och 
föremål från närområdet som 
omsorgfullt placerats in i na-
turmiljön. Området har en 
kulturhistorisk karaktär men är också mycket lekfullt utformat med 
bland annat en upplevelsestig och lekredskap och är därmed en 
värdefull plats för barn. Området är också en viktig plats för soci-
ala sammankomster och firanden, bland annat nationaldags- och 
midsommarfirande. Området upplevs mycket välskött.  

Söder om hembygdsgården fortsätter den kuperade tallskogsmil-
jön i ett grönområde som avskiljs från hembygdsgården med ett 
staket. Även detta parti har rekreativa och lekvänliga värden men 

av mer vild karaktär. En strövstig mellan Vegbyvägen och Torps-
bruksvägen går genom grönområdet.   

Platsen har naturvärden kopplat till de äldre tallmiljöerna, men 
även kopplat till ängssvampar som växer i vägkanten intill hem-
bygdsgården. 

 
 
 
 

 

 

Några av de kulturbyggnader som 
finns inom hembygdsparken 

Skogspartier vid Mohedaskolan 

I anslutning till Mohedasko-
lan finns skogspartier och 
grönytor av stor betydelse 
som närmiljö till skola och 
bostäder som bildar ett grönt 
stråk genom bebyggelseom-
rådet. Stråket ansluter både i 
norr och söder till det större rekreationsområdet med elljusspår. 

Skogspartierna består främst av äldre barrskog i kuperad blockrik 
terräng. I den nordvästra delen av stråket finns en öppen gräsyta 
med enstaka träd samt lekplats och bollplaner. En grässluttning i 
området nyttjas som pulkabacke vintertid. Även i den södra delen 
av grönstråket finns en lekplats som vackert inramas av större 
tallar.  

Området har höga lek- och rekreationsvärden för skola och när-
boende och de äldre skogsmiljöerna inrymmer även naturvärden. 
Bland annat har den rödlistade arten mindre hackspett samt 
signalarten blomkålssvamp påträffats. 

Areal: 1,7 ha 

Markägare: Moheda sockens 
Hembygdsförening/ 
Privat markägare  

Landskapskaraktär: Kulturhistoria, 
lekvänlighet, folkliv, 
vildhet 

Rödlistade arter: - 

 

Areal: 6,0 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Lekvänlighet, 
allmänning, vildhet 

Rödlistade arter: Mindre hackspett 
(NT) 
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Pågående planer finns att bygga en förskola på grönområdet norr 
om Mohedaskolan, vilken kommer ge förutsättningar till god ute-
miljö vid förskolan, men också minska arealen av den allmänna 
grönytan. Nya lek- och aktivitetsytor planeras för att kompensera 
de befintliga.  

Riktlinjer  

Ett sammanhängande grönstråk mellan Barrvägen i söder och Klockmakarevä-
gen i norr med vidare anslutning till rekreationsområdet med elljusspåret bör 
bevaras.   

Vid byggnation av förskola bör det utredas om massor kan nyttjas för att ersätta 
befintlig pulkabacken.  

Moheda idrottsplats 

I sydvästra Moheda mellan 
väg 126 och Alvestavägen 
finns en idrottsplats med flera 
fotbollsplaner. Runt idrotts-
platsen finns rekreationsvän-
liga skogspartier med äldre 
barrblandskog av öppen ka-
raktär med flera strövstigar. 

Skogsområdet söder om idrottsplatsen har naturvärden kopplat till 
äldre barrskogar med förekomst av flera signalarter. 

I den regionala cykelplanen finns en cykelväg mellan idrottsplat-
sen och centrum utpekad som en prioriterad åtgärd.   

Riktlinjer  

Möjligheten till gång- och cykelförbindelse från centrum bör utredas.  

 

 

Vegbyhallsområdet  

I norra Moheda vid förskolorna 
Långagård och Vegbybacken 
finns ett grönområde och en 
idrottsplats med sporthall och 
utomhusplaner för bland annat 
fotboll, tennis och friidrott. En 
större gräsyta med en hög 
kulle som ligger intill förskolorna ger bland annat potential till 
pulkaåkning. I skogspartiet intill Långagård finns en naturlekplats. 
En belyst gång och cykelväg sträcker sig genom området.   

Skogsbyn 

Norr om Sångvägen ligger ett 
naturområde med löv- och 
barrskog och flera strövstigar. 
Via stigarna kan man bland 
annat ta sig vidare till travba-
nan i norr. En mindre bäck 
rinner genom området. Intill bostadsbebyggelsen vid Sångvägen 
finns även en lekplats som nyttjas såväl av närboende som av 
förskolebarn vid Långagård och Vegbybacken.  Delar av grönom-
rådet är planlagt för bostäder. 

 

Lekplatsen Skogsbyn i den norra delen av tätorten.  

Areal: 13,4 ha 

Markägare: Moheda IF/  
Privata markägare 

Landskapskaraktär: Allmänning, rymd, 
lekvänlighet 

Rödlistade arter: - 

 

Areal: 4,5 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
Allbohus 

Landskapskaraktär: Allmänning, lekvän-
lighet 

Rödlistade arter: - 

  

Areal: 2,4 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Lekvänlighet, 
rofylldhet 

Rödlistade arter: - 
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Riktlinjer 

Om delar av grönområdet tas i anspråk för bostadsexploatering är det värdefullt 
att bevara ett norrgående grönt stråk för rekreationsmöjligheter. Stråket bör ha 
en tydlig avgränsning mot bostadstomter.  

Grönområden i västra Moheda 

Inom och i anslutning till bo-
stadsbebyggelsen väster om 
begravningsplatsen och norr 
om Slätthögsvägen finns flera 
mindre grönområden av bety-
delse för grönstrukturen. Mel-
lan Lärkgatan och Västerga-
tan finns ett vackert gångstråk 
utmed en äldre stenmur. Inom ett av kvarteren vid Lärkgatan finns 
en lekplats, Blåsåsen. Väster om Västergatan finns ett grönstråk 
utmed bostadasbebyggelsen som bland annat inrymmer en 
boulebana. Vidare kan man via strövstigar ta sig vidare i skogs-
partiet utmed väg 126. Grönområdena är framförallt värdefulla för 
närrekreation för boende i området.  

På flera platser inom kommunal park- och naturmark och lucktom-
ter har emellertid mark ianspråktagits av privata fastighetsägare 
genom upplag, uppställning av fordon samt mindre byggnader.   

 

Vänster: Vackert gångstråk utmed en äldre stenmur. 
Höger: Boulebana i västra Moheda. 

Marknadsplatsen 

I den västra delen av Moheda 
finns ett grönområde som be-
står av en öppen gräsyta som 
är mycket blomrik. Med hän-
syn till den rika floran finns 
även ett rikt insektsliv. 

Området har använts som marknadsplats sedan 1700-talet. Inom 
området finns en registrerad fornlämning i form av ett gravfält. 
Idag finns däremot inga synliga kulturlämningar i området.  Om-
rådet används idag bland annat vid Mohedas valborgsmässofi-
rande med bål och servering. Inom området finns även fotbolls-
mål utplacerade.  

Möjligheten till en årlig slåtter i slutet av juli med borttagning av 
det avslagna materialet bör undersökas för att bevara och ut-
veckla områdets biologiska värden. Alternativt kan en tidig brän-
ning av fjolårsgräs göras så fort det är möjligt på våren kring 1 
april. 

För att möjliggöra att grönområdet kan användas hela året kan 
området med fördel ges sittplatser och informationsskyltar om 
platsens historia.  

Riktlinjer  

Förslag om skötsel och utveckling bör diskuteras med markägaren. 

Promenadslingor 

Flera mindre vägar och strövstigar utanför tätortsbebyggelsen 
nyttjas som promenadslingor i naturmiljö. Möjlighet till prome-
nadslingor finns i stort sett runt hela tätorten.   

I skogen väster om väg 126 finns det flera stigar och skogsvägar 
där man kan promenera. En populär promenadrunda väster om 
126:an är Eketorprundan, som vänder tillbaka via Vegby, alterna-
tivt över Östanåkra.   

Areal: 1,9 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
Privat markägare 

Landskapskaraktär: Lekvänlighet, 
allmänning, kultur-
historia, vildhet 

Rödlistade arter: - 

 

Areal: 0,9 ha 

Markägare: Privat markägare 

Landskapskaraktär: Allmänning 

Rödlistade arter: Sommarfibbla (NT) 
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Från norra Moheda kan man ta sig till Torpsbruk via gång- och 
cykelvägen utmed Torpsbruksvägen.  

Vid Ryd finns det flera promenadrundor. Utmed Västregårdsvä-
gen mot Kvarneket finns en vandringsstig i fin miljö med många 
fornlämningar. Man kan även promenera upp till Knapagården 
norr om Växjövägen. Från Knapagården går en stig vidare till el-
ljusspåret. 

I de norra delarna av elljusspåret går stigar vidare till Klintaberget 
med möjlighet till utkiksplatser. 

Söder om tätortsbebyggelsen finns promenadstråk utmed järnvä-
gen mot reningsverket. Vid reningsverket går det att ta sig via en 
bro över Mohedaån och vidare till en grusväg. Rundan går även 
att förlänga bort mot Moheda idrottsplats, men på sämre stigar 
som skulle kunna förbättras. 

I den nordöstra delen av Moheda finns ett promenadstråk som 
börjar utmed järnvägen mot Nyekvarn till Svensgården och Jo-
hannesberg. Ett kortare promenadstråk, ”Spjutarundan”, finns via 
Villagatan-Bergslund-Skogshult.  

Med undantag från de centrala parkområdena vid Borslövsvallen 
och Kyrkogården är det svårt att promenera utmed och uppleva 
Mohedaån då industrier, järnvägen och tätare naturpartier omger 
den. 

Riktlinjer  

Möjligheten till tillgängliggörande av fler platser och gångstråk utmed Mohedaån 
bör undersökas. En avvägning ska göras mellan naturvärden och vistelsevär-
den. Detta innebär att det kan vara lämpligt att rensa vid strandkanten på vissa 
utvalda platser. Sittbänkar bör finnas på dessa platser så man kan stanna upp 
och titta på vattnet. I övrigt lämnas strandkanten för att gynna naturvärdena. 

En utkikspunkt vid Klintaberget är önskat av boende i Moheda, vilket bör utredas 
vidare.  

  

Kartan visar illustrativa övergripande sträckningar över tätortsnära promenadslingor. 

Klintaberget 

Eketorpet 

Ryd 

 Mot Torpsbruk 

Knapagården 

Moheda IF 
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Del 3 VISLANDA 

Landskapet och grönstrukturens karaktär i Vislanda kännetecknas dels av ett flackt landskap 
och dels av den ständiga närvaron av skog. I de centrala delarna av samhället, som utgår från 
järnvägen, utgörs den offentliga grönstrukturen främst av mindre parker och gröna torgbild-
ningar. De äldre centrala bostadsområdena binds samman med yngre bostadsområden genom 
stråk och partier av mer naturkaraktär. Stigar och gångvägar leder därefter vidare ut i de omgi-
vande skogarna. Några av de tätortsnära skogarna är dock täta och svårframkomliga med ung 
skog, ett tecken från att flera av skogsområdena drabbats hårt vid stormar som Gudrun. Vat-
tenkontakten i samhället är relativt liten. Mindre bäckar och dammiljöer finns, men sjökontakt 
upplevs först en bit utanför tätorten. Mellansjön och Kojtasjön med omgivande skog och vand-
ringsleder är viktiga komplement till tätortens grönstruktur.   

Inom tätorten finns det få spår som vittnar historiskt odlings- och kulturlandskap. På nära av-
stånd från tätortsbebyggelsen finns emellertid småskaliga odlings- och beteslandskap i såväl 
öst, nordväst och sydväst samt flera spår som odlingsrösen och stenmurar i skog och mark. 
Anledningen till de få spåren av kulturbygd inom tätorten är att Vislandas centrum vid flera till-
fällen i historien har flyttats. Från början låg det öster om nuvarande tätort, där den medeltida 
kyrkan fanns och den gamla prästgården fortfarande ligger kvar. Flera fornlämningar vittnar om 
att platsen varit bebodd under lång tid.  I slutet av 1700-talet uppfördes en ny kyrka i Lindås, 
sydväst om nuvarande tätort, och centrum flyttades då hit. När järnvägen kom och Vislanda så 
småningom blev en järnvägsknut flyttade verksamheter och service till området runt stationen 
var den nuvarande tätorten fortsatte utvecklas.  
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ATT UPPLEVA OCH VISTAS I GRÖNSKA 

Detta avsnitt fokuserar på Vislandas grönstrukturs sociala värden 
för upplevelse och vistelse. Baserat på inventeringar gjorda av 
Alvesta kommun redovisas analyser och riktlinjer om kvaliteter 
och brister hos grönstrukturens upplevelse- och vistelsevärden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar områden som 
inventerats gällande sociala 
värden i tätorten.  

Tillgång och nåbarhet till grönområden 

Vislanda har generellt en god tillgång till grönområden, vilket är 
mycket värdefullt för att skapa förutsättningar för ett aktivt liv med 
många positiva hälsoeffekter. I grönstrukturprogrammet för Al-
vesta är en riktlinje att boende, skolor och förskolor ska ha max 
200-300 meter till ett grönområde större än 1 hektar. Avståndet 
bygger på forskning om hur långt människor är beredda att gå för 

att besöka en park eller ett naturområde ofta till vardags, där 200 
meter kan vara av betydelse för barn, äldre, och personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Grönområden större än 
1 hektar har god potential att fungera som social mötesplats, plats 
för kortare promenad och inrymma lekmöjlighet för barn. En ana-
lys av tillgång och nåbarhet till grönområden i Vislanda visar att 
nästan hela orten har tillgång till ett park- eller naturområde större 
än en hektar inom 200 meter från bostaden. Att det finns god till-
gång beror till stor del att orten är liten till storleken så att det 
därmed alltid är nära till de omgivande skogsområdena. Det är 
enbart i de mest centrala delarna, nära järnvägen, där det finns 
ett mindre område som har längre än 200 meter till ett grönom-
råde som är större än 1 hektar.  Några få centrala bostäder har 
även längre än 300 meter till ett grönområde som är större än 1 
hektar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar att det finns viss 
brist av tillgång till större grön-
områden i centrum.   



Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter – Del 3 Vislanda 

 36 

Anledningen till bristen i centrum är att de centrala grönområdena 
utgörs av små torg- och parkbildningar, så som Östra torget, 
Västra torget, Brända tomten och busstorget. Dessa mindre par-
ker är dock mycket värdefulla för orten då flera innehåller några 
av ortens viktigaste mötes-, lek och aktivitetsplatser. Vid under-
sökning hur stor del av tätorten som har tillgång till offentliga 
grönområden med parkkaraktär inom 300 meter täcks i stort sett 
hela tätorten, utom ett område i den västra delen av orten.  

 

Kartan visar att det finns god tillgång på mindre parkområden inom tätorten.  

Då de mindre parkmiljöerna kan ha en mer begränsad potential 
att erbjuda varierade rekreationsmöjligheter, särskilt promenad-
möjligheter inom parken, blir grönska som upplevs utmed vägen 

dit, så som från privata trädgårdar, värdefulla för sammanhäng-
ande promenader i grön miljö i de centrala delarna.  

Riktlinjer 

Boende, skolor och förskolor bör ha max 200-300 meter till ett grönområde över 
1 hektar. Då tillgången idag är god behöver riktlinjen främst beaktas vid plane-
ring av nya bostäder för att inte minska tillgången för befintliga bostäder.  

Boende, skolor och förskolor bör ha max 300 meter till ett grönområde av park-
karaktär.  

Tillgänglighet inom grönområden 

Gång- och cykel 

Inventeringen i Vislanda visar att inom ortens grönområden varie-
rar tillgängligheten och därmed människors möjlighet att röra sig 
inom grönområdena. Det är främst grönområden inom eller i 
kantzonen till tätorten som innehåller stigar eller gång- och cykel-
vägar. I flera fall i de centralt belägna parkmiljöerna finns en trot-
toar eller gång- och cykelväg i angränsning till grönområdet, men 
inom grönområdet finns inga stigar eller gång- och cykelvägar.  

I tätortens utkanter inom skogsmiljöer finns i stort enbart natursti-
gar. Ett undantag är elljusspåret i den södra delen av tätorten 
som har god tillgänglighet. Likaså finns god tillgänglighet utmed 
banvallsleden i den norra delen av tätorten och i områden intill 
Vislanda kyrka i söder.  

I den västra och södra delen av Vislanda finns större grönområ-
den som har fått klassningen ej tillgängligt i inventeringen och 
som saknar stigsystem samt gång- och cykelvägar. Inom dessa 
områden kan människor därmed ha svårt att röra sig.  

Parkering 

Tillgång till parkeringsplatser och/eller handikapparkering i anslut-
ning till ett grönområde är, enligt inventeringen, idag få i Vislanda. 
Intill Vislanda kyrkogård finns goda parkeringsmöjligheter och det 
finns handikapparkering. Handikapparkering finns även vid 
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busstorget intill Vislanda tågstopp. I övrigt finns även möjlighet att 
parkera intill de mer centralt belägna grönområden så som 
Brända tomten, Östra torget och området mellan Gröna gatan och 
Kungsgatan.  

Riktlinjer 

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

Tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör 
förbättras inom ortens större grönområden. Vid dessa områden bör även handi-
kappsparkering finnas.  

Park- och landskapskaraktärer 

Under inventeringarna har grönstrukturens park- och landskaps-
karaktärer undersöks. De karaktärer som identifierats bygger på 
studier från Sveriges Lantbruksuniversitet om vilka kvaliteter 
människor söker i grönområden. Karaktärerna beskrivs kortfattat 
nedan. För mer utförliga beskrivningar av karaktärerna se Grön-
strukturprogram för Alvesta, s 18.  

vildhet intryck av opåverkad natur, kan upplevas ostörd och ge fantasi 
av mystik och sägner 

rymd större område med öppen homogen skog, öppen mark eller 
utblickar där intrycket varar en längre tid, kan upplevas ostört 

artrikedom park eller natur med stor variation av blommor, växter, djur 
och/eller insekter 

allmänning park med gräsytor för bollspel och sociala sammankomster 

lekvänlighet spännande lekmiljö för barn med lekutrustning eller lekvänlig 
vegetation 

folkliv parklik grönyta som skapar mötesplats och möjlighet att roa sig 
med andra 

kulturhistoria parklik grönyta med kulturspår eller historiska spår 

rofylldhet lugn, välskött och rofylld park- eller naturmiljö men möjlighet för 
reflektion 

allmänt grönt grönområden som saknar framträdande upplevelsekvaliteter 

I de centrala delarna av Vislanda är allmänning och lekvänlighet 
vanliga karaktärer då det finns flera mindre parkmiljöer med 
öppna gräsytor och lekutrustning. Även flera naturpartier inom 
eller i anslutning till tätortsbebyggelsen upplevs lekvänliga då den 
ofta lite slyiga vegetationen ger potential till lek i form av kojbyg-
gen och gömställen.  Andra karaktärer som upplevs i centrala 
parkområden är kulturhistoria och folkliv, så det finns flera äldre 
trädrader och tydliga mötesplatser. De skogsområden som omger 
orten har främst identifierats som allmänt gröna eller, där produkt-
ionssyftet inte varit alltför påtagligt, vilda.  

Rymd är en landskapskaraktär som upplevs på få platser i Vis-
landa. Det beror på att det flacka landskapet ger liten möjlighet till 
utblickar, det finns få platser med vattenkontakt och många 
skogsområden upplevs tätbevuxna. Karaktären har dock identifie-
rats på några platser, så som utmed den öppna banvallsleden 
norr om samhället, vid kvarndammen i Elnaryd och i skogen öster 
om begravningsplatsen.  

 

 

 

 

 
 
Kvarndammen i 
Elnaryd, en av få 
platser med vatten-
kontakt och karaktä-
ren rymd i Vislanda. 

Även rofylldhet är en relativt ovanlig karaktär i Vislanda, då 
många gröna miljöer i samhället påverkas av buller från järnväg, 
större vägar och industrier. Ett tydligt exempel där karaktären 
emellertid upplevs är vid kyrkan och begravningsplatsen. Upple-
velsen av artrikedom är också ovanlig, eftersom många natur- 
och parkområden upplevs homogena med lite variation i växtlig-
het, detta behöver dock inte innebära att den biologiska mångfal-
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den inte är rik. Artrikedom i form av varierade prydnadsplante-
ringar upplevs framförallt vid begravningsplatsen.  

Riktlinjer 

Alla bostäder i tätorten bör ligga inom 500 meter från en kommunal lekplats  

Vid planläggning av lekplatser ska kommunen verka för att barn inte ska behöva 
passera en 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.  

Spontanidrottsplatser i tätorten kräver skötsel och ska bevaras. Om en spontan-
idrottsplats exploateras bör ny plats eftersökas.  

Vid planläggning av nya bostadsområden bör spontanidrottsplats skapas om 
tillgången är låg i närområdet.  

Grillplats bör tillskapas på minst en plats i anslutning till tätorten och gärna i 
anslutning till andra mötesplatser och större rekreationsområden. 

Plats för socialt aktiv rekreation 

Parker och naturområden bidrar med viktiga mötesplatser i den 
offentliga miljön och skapar möjligheter för människor att träffas 
förutsättningslöst. Några exempel kan vara vid en lekplats, på 
idrottsplatser, spontanidrottsplatser eller vid en parkbänk. Invente-
ringen av sociala värden har innefattat kartläggning av anord-
ningar och anläggningar inom grönområden. Inventeringen visar 
att det finns flera platser i Vislanda som har potential till att vara 
viktiga mötesplatser.  

Flera av dessa grönområden utgörs av lekplatser som det idag 
finns fyra stycken av i Vislanda. Alvesta kommun har genom ett 
lekplatsprogram (2015) undersökt tillgången till kommunala lek-
platser. Målet är att alla boende i kommunen ska ha tillgång till en 
lekplats inom 500 meter från bostaden, vilket uppfylls i stort sett 
inom hela Vislanda.  

  

Karta som visar tätortens lekplatser med upptagningsområden, bollplaner, grillplatser, 
pulkabackar och områden där det finns sittplatser.  
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I många fall är lekplatserna i Vislanda förlagda intill andra natur-
liga mötesplatser. Några exempel är vid Vinkelgatan där bollplan 
och lekplats finns inom samma grönområde och vid Vislanda-
badet där en pulkabacke finns förlagd intill lekplatsen. Lekplatsen 
vid Vislandaskolan (Västra torget) har nyligen bytts ut mot en ny 
lekplats på initiativ av Vislanda Skol IF och dessutom komplette-
rats med en multisportplan. Förutom lekplatser finns även Vis-
landa skolskog som är en lekfull plats som innehåller både sitt-
möjlighet och grillplats.  

Andra platser i Vislanda där det inom grönområden finns park-
bänkar och som därmed har möjlighet att utgöras av mötesplatser 
är vid busstorget, på vissa platser utmed Vislanda elljusspår och 
vid kyrkan. Vislanda idrottsplats är en viktig mötesplats och områ-
det intill bollplanerna innehåller både sittplatser och grillplatser.  

Riktlinjer 

Alla bostäder i tätorten bör ligga inom 500 meter från en kommunal lekplats  

Vid planläggning av lekplatser ska kommunen verka för att barn inte ska behöva 
passera en 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.  

Spontanidrottsplatser i tätorten kräver skötsel och ska bevaras. Om en spontan-
idrottsplats exploateras bör ny plats eftersökas.  

Vid planläggning av nya bostadsområden bör spontanidrottsplats skapas om 
tillgången är låg i närområdet.  

Grillplats bör tillskapas på minst en plats i anslutning till tätorten och gärna i 
anslutning till andra mötesplatser och större rekreationsområden. 

Pedagogiska värden 

I Vislanda finns två kommunala förskolor och en kommunal 
grundskola (åk F-9). För att få information om hur skolor och för-
skolor använder grönstrukturen i tätorten har samtal förts med 
personer inom verksamheten. Från samtalen framgick att skol- 
och förskoleverksamheten i Vislanda frekvent nyttjar park- och 

naturmiljöer utanför den egna skol- eller förskolegården för utflyk-
ter, lek och undervisning. Detta är positivt då barns tidiga kontakt 
och lek naturen stimulerar fysisk aktivitet, socialt samspel, men-
tala färdigheter och fortsatt miljöengagemang.  

Vislandaskolan (åk F-9) och Kvarnabackens förskola ligger i an-
slutning till ett större rekreationsområde som också utgör en skol-
skog inom projektet ”Skogen i skolan”. Det innebär att skogsom-
rådet kan användas av barn, elever och lärare från skola och för-
skola för undervisning och upplevelser. Överenskommelsen om 
skolskog sker med markägaren, vilken här är Alvesta kommun, 
och innebär också att skolan får tillstånd att bygga grillplatser, 
vindskydd och liknande. Skolskogen är en värdefull pedagogisk 
resurs då den ger möjlighet att förlägga undervisning i flera olika 
ämnen utomhus och anpassa undervisningen efter naturens för-
utsättningar.  

Inom skogskogen i Vislanda finns flera platsbildningar som kan 
nyttjas för undervisning, bland annat Äventyrsskogen som ligger i 
området närmst Vislandskolan. Där finns det en scen med åskåd-
arbänkar, vedbod, grillplats och en bro över bäcken. På en annan 
plats finns en uppbyggd kulle för pulkaåkning och ett timrat vind-
skydd med grillplats. Inom rekreationsområdet finns även Vislan-
das elljusspår, vilket såväl nyttjas av skola, förskola och allmän-
het. Inom området rinner en bäck, vilket också är en värdefull 
pedagogisk resurs för att ge naturupplevelser. 

  

Bilden till höger visar ett kojbygge intill Tallbackens förskola. Bilden till höger visar bron till 
Äventyrsskogen i Vislanda skolskog.  



Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter – Del 3 Vislanda 

 40 

Tyvärr har delar av skolskogen, bland annat äventyrsskogen, de 
senaste åren utsatts för vandalisering och nedskräpning. Detta 
har påverkat skolans och förskolans möjligheter att besöka plat-
serna och nyttja skogen i undervisningen. Förskoleverksamheten 
har också uttryckt att detta innebär att man nu saknar platser att 
besöka med bra sittplatser och grillplatser. 

Intill Vislandaskolan har den nya aktivitetsparken med multisport-
plan och lekplats blivit ett värdefullt komplement för lek och boll-
spel för såväl skola och förskola. Även andra lekplatser och dess 
omgivande natur, besöks, framförallt av förskolor. Att utflyktsmå-
len ligger nära förskolan är dock en förutsättning. Det innebär att 
Kvarnabackens förskola framförallt besöker lekplatserna vid Ba-
det och Vinkelgatan på den västra sidan om järnvägen, medan 
Tallbackens förskola bara har nära avstånd till en kommunal lek-
plats vid Östra torget. Tallbacken nyttjar även skogsområdet pre-
cis intill förskolan och naturen vid idrottsplatsen.  

Vägar med mycket tung trafik, som Storgatan och Husebyvägen 
kan utgöra hinder för möjligheten att ta sig till grönområden och 
nyttja dem ofta, samtidigt som det ger möjlighet till trafikpedagogik 
på vägen till utflyktsmål.  

Riktlinjer 

Nya skolor och förskolor bör placeras med närhet till större grönområden.  

Upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten påverkar människors rörelsemönster, 
särskilt vad gäller barn, kvinnor och äldre. Om promenadstråk och 
rekreationsområden upplevs otrygga används de mindre. Det 
finns flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten. Några 
av dessa är belysning, överblickbarhet och orienterbarhet samt 
skötselintrycket.  

God belysning är viktigt för många personer för att uppleva trygg-
het i grönområden under kvällen. I Vislanda är de flesta av de 
centrala grönområdena upplysta genom antingen egen belysning 
eller genom angränsande gatubelysning. I söder finns även ett 

elljusspår. I tätortens ytterkanter är belysningen däremot sämre 
och det finns generellt en avsaknad av belysta stråk. Detta leder 
till högre risk för upplevt otrygghet och att det är få grönområden 
som går att vistas inom efter mörkrets inbrott.  

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. Överblickbarheten kan bland annat påverkas av 
vegetationens genomsiktbarhet. En tätare vegetation nära inpå en 
gångväg ger sämre sikt och kan därmed ge en otrygghetskänsla 
då man inte kan se vad som kan dölja sig i eller bakom buskagen. 
Genom skötselinsatser för att glesa ut och stamma upp täta 
buskage och skogspartier kan överblickbarheten och känslan av 
trygghet förbättras avsevärt. 

 

Illustrationerna ovan visar exempel på hur överblickbarheten utmed ett gångstråk i ett 
vegetationsparti kan förbättras genom röjning och uppstamning av tät vegetation i ögon-
höjd.  
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Inventeringen av grönstrukturen i Vislanda har visat att överblick-
barhet och orienterbarhet varierar mellan bättre och sämre över 
hela tätorten, men att det generellt är bättre i centrala grönområ-
den med parkkaraktär. Både i centrala naturpartier och i ytterom-
råden är orienterbarheten generellt sämre. Anledningar till den 
sämre orienterbareten i tätorten är framförallt tät vegetation.  

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. I Vislanda varierar skötselintrycket i grönområdena, 
från tillräckligt skött till eftersatt skötsel. Flera centralt belägna 
områden var vid inventeringen slyiga, vilket påverkar skötselin-
trycket och kan göra att ett grönområde upplevs som otryggt.  

 
Två exempel i Vislanda där tät 
vegetation nära inpå gångstigar i 
centrala naturpartier kan ge känsla 
av otrygghet, särskilt under som-
marhalvåret då löv gör vegetation-
en mindre genomsiktlig. Det övre 
exemplet är från gångstigen i ett 
naturparti mellan Kyrkogatan och 
Storgatan och det nedre från 
gångstigen i ett naturparti mellan 
Kungsgatan och Gröna gatan.   

 

 

 

 

 

 
 

Riktlinjer 

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

Upplevd offentlighet 

När mark tas i anspråk av privatpersoner riskerar tillgängligheten 
till grönområdena att inskränkas. På flera platser i Vislanda finns 
parker och naturområden, som delvis har tagits i anspråk av pri-
vatpersoner för exempelvis uppställning av fordon och för olika 
typer av upplag eller anläggningar. Att förlägga trädgårdsavfall på 
allmän plats är vanligt förekommande, vilket också bidrar till upp-
levelse av nedskräpning och kan verka negativt på den upplevda 
tryggheten. I några områden i tätorten är gränserna mellan privata 
tomter och offentlig mark utsuddade, ibland på grund av att fas-
tighetsägarna själva sköter marken utanför sin tomt, exempelvis 
genom gräsklippning.  

 

Exempel på ianspråktagande av allmänna park- och naturområden. 

Riktlinjer  

Åtgärder för att minska mängden anläggningar, upplag och uppställningar på 
allmän platsmark bör övervägas. Exempelvis kan utskick av information till fas-
tighetsägare rörande regler för användande av allmän platsmark genomföras.  

Planering av nya bostadsområden bör beakta avgränsning mot naturmark. 
Lämplig bredd av gröna kilar mellan bebyggelse är minst 30 meter.  
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Bullersituationen i grönområden 

Många människor besöker naturområden för att få uppleva 
ostördhet och få möjlighet till återhämtning. Flera faktorer påver-
kar upplevelsen av parker och naturområden och ljudmiljön är en 
särskilt viktig faktor. I Vislanda finns flera källor till bullerstörning-
ar. Genom tätorten går järnvägsspår för Södra Stambanan och i 
öster finns väg 126 belägen. Inom tätorten finns även flera verk-
samheter som medför bullerstörningar under vissa tider på dyg-
net. De grönområden som finns belägna närmast bullerkällorna 
har därmed ljudmiljöer som kan upplevas som bullerstörda och 
som därmed kan påverka upplevelsen av områdena negativt.  

Områden med potential till tyst rekreation finns framförallt i 
skogsmiljöerna i de västra delarna av orten där det finns ett flertal 
strövstigar. Även den västra delen av rekreationsområdet som 
innehåller elljusspår kan upplevas som en mer tyst miljö, medan 
den östra delen av området har tydlig bullerpåverkan från järnvä-
gen.  

Riktlinjer 

Parkmiljöer som har potential till rofylld rekreation bör värnas. 

Vid nyanläggande eller större ombyggnationer av trafikleder bör bullersänkande 
åtgärder vidtas i de bostadsnära grönområden som kommer att påverkas vä-
sentligt.  

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

 

Karta visar områden som har potential till rofylld rekreation.   
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BIOLOGISK MÅNGFALD 

Detta avsnitt fokuserar på naturvärdena i Vislanda. Det är viktigt 
att genom samhällsplanering och skötsel bevara och främja ut-
vecklingen av en rik variation av naturtyper och arter, det vill säga 
en rik biologisk mångfald. 

Naturvärdesbedömning 

Två naturinventerare har på uppdrag av Alvesta kommun invente-
rat Vislandas grönområden utifrån naturvärden. Områden som 
bedömts ha naturvärde har redogjorts för i en rapport, där förslag 
på åtgärder/skötsel i vissa fall har föreslagits. En naturvärdesbe-
dömning, baserad på Svensk standard SIS-TR 199000:2014, har 
gjorts för utpekade områden. Bedömningen utgår från ett områ-
des artvärde och biotopvärde och delar in områden med natur-
värden i följande klasser: 

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – varje enskilt område 
med denna klassning bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – varje enskilt område med 
denna klassning bedöms vara av särskild betydelse för att upp-
rätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Mots-
varar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – varje enskilt område av 
en viss naturtyp i denna klass behöver inte vara av särskild bety-
delse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå. Men det bedöms vara av särskild betydelse att 
den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens objekt med naturvärde.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – varje enskilt område av en 
viss naturtyp i denna klass behöver inte vara av särskild bety-
delse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekolo-
giska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Den svenska standardens naturvärdesklassning understryker att 
det är av vikt att arealen av grönområdena bibehålls för att natur-
värdena inte ska minska. Ett grönområdes naturvärde ska däre-
mot vägas mot andra intressen om konflikt uppstår. Detta grön-
strukturprogram med naturvärdesklassning utgör ett planerings-
underlag som ska underlätta bedömningen och avvägningen mel-
lan olika intressen. Om ett område med naturvärde behöver tas i 
anspråk kan det i vissa fall bli aktuellt med kompensationsåtgär-
der för att naturvärden inte ska påverkas betydligt.   

Identifierade områden med naturvärden och dess klassning redo-
visas i kartan på nästa sida. Inga områden i Vislanda har fått be-
dömningen högsta naturvärde (klass 1).   
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Värdefulla naturtyper i Vislanda 

Naturinventerarna har utöver en naturvärdesbedömning även 
bedömt värdefulla naturtyper i Vislanda. I Vislanda är äldre barr-
skogar, pionjärmiljöer, blomrika marker och äldre ädellövträd sär-
skilt viktiga naturtyper när det gäller betydelsen för den biologiska 
mångfalden. Men även värdefulla miljöer av myrar, öppet kultur-
landskap, dammar och triviallövskogar.  

I detta avsnitt redovisas värdefulla naturtyper i Vislanda närmre. 
Riktlinjer för skötsel som gynnar värdenas bevarande och utveckl-
ing föreslås. För de naturvärdesklassade områdena har en be-
dömning gjorts av naturinventerarna kring vilka naturtyper som är 
värdefulla i respektive område. Denna bedömning utgår från klas-
serna 1 – Hög till mycket hög betydelse för naturtypen eller 2 – 
Viss till påtaglig betydelse för naturtypen. Bedömningen av natur-
typernas värden finns redovisade i tre kartor, där äldre barrskogar 
och äldre lövträd redovisas i den första kartan, blomrika marker, 
dammar och myrmark redovisas i den andra kartan och trivial-
lövskog och pionjärmiljöer redovisas i den tredje kartan.  

Äldre barrskogar 

Runt Vislanda finns äldre 
barrskogar som hyser rödlis-
tade arter. De värdefullaste 
äldre barrskogarna finns vid 
Brudkällan, nordväst om 
samhället, med förekomst av 
de rödlistade arterna korn-
knutmossa och brunpudrad 
nållav, samt nordost om Movägen med knärot och gropticka. 
Andra signalarter i barrskogarna är långflikmossa, stor revmossa, 
vågig sidenmossa, blåmossa och trådticka. Även fågellivet är rikt 
med spillkråka, kungsfågel och barrskogsmesar som talltita och 
tofsmes. 

Nära elljusspåret i söder om samhället finns bland annat en tall-
bevuxen myrmark där det förutom skogsvärden finns en spän-
nande flora knuten till myren och rikligt med blåbär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre barrskog med 
mycket multnande ved 
vid Brudkällan. 

Riktlinjer 

Äldre barrträd bör sparas.  

Möjligheten till skötsel genom försiktigt kontinuitetsskogsbruk som kan gynna 
och utveckla både naturvärden och rekreationsvärden knutna till naturtypen bör 
utredas.  

Andelen död ved bör öka och högstubbar kan med fördel skapas.  

Äldre ädellövträd 

Äldre ädellövträd är en av 
våra artrikaste och mest vär-
defulla miljöer. I Vislanda är 
de mest värdefulla ädellövträ-
den skogslönnar som bland 
annat står vid Brånan och 
Vislanda kyrka. På dessa träd har den i länet mycket sällsynta 
läderlappslaven påträffats, liksom signalarter som lönnlav, guld-
lockmossa, dvärgtufs och fällmossa.  

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
äldre barrskogar: knärot (NT), korn-
knutmossa (NT), brunpudrad nållav 

(NT), gropticka (NT), spillkråka (NT), 

vågig sidenmossa (signalart), blå-
mossa (signalart), långfliksmossa 
(signalart), stor revmossa (signalart), 
trådticka (signalart), kungsfågel (VU) 

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
äldre ädellövträd: ask (EN), läder-
lappslav (NT), dvärgtufs (signalart), 
rostfläck (signalart), lönnlav 
(signalart), guldlockmossa 
(signalart), fällmossa (signalart) 
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Gamla skogslönnar 
med läderlappslav vid 
Vislanda kyrka. 

Riktlinjer 

I flerskiktad skog är det viktigt att bevara variationen av trädslag. Grävning eller 
kompaktering inom särskilt skyddsvärda träds rotsystem bör undvikas.  

Om grova träd behöver avverkas av exempelvis säkerhetsskäl kan de med 
fördel läggas i biodepå.  

Miljön runt grövre solkrävande ädellövträd bör hållas öppen för att säkerställa 
solbelysning. 

 

Kartan visar områden med värden knutna till naturtyperna äldre barrskog och äldre 
ädellövträd.  
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Blomrika marker 

Med blomrika marker menas 
bland annat ängar och hagar, 
men även vägkanter och 
andra öppna marker med 
mycket blommor. I Vislanda 
finns främst blomrika marker i 
betesmarker i utkanten av 
samhället. Rödlistade arter 
funna i miljön är mindre bastardsvärmare, ängsmetallvinge, back-
sippa, slåttergubbe samt ett par olika arter av rödlistans ängs-
svampar.  

De värdefullaste områdena ligger i nordväst vid Sälhyltan och i 
sydost vid Skörda. Även betesmarker i närheten av Vislanda 
kyrka är värdefulla. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Betesmark vid Sälhyl-
tan med kattfot, slåt-
tergubbe, ängsmetall-
vinge och sällsynta 
ängssvampar.  

Riktlinjer 

Fortsatt hävd utan gödsel bör ske då det är viktigt för att gynna naturtypen. 

Naturtypen bör nyskapas och spridas genom förändrad skötsel av lämpliga 
gräsytor i parker och andra grönytor för att ställa om till ängsmark.   

Senarelagt bete eller slåtter kan göra blomrikedomen rikare och mer spridd 
under året. Detta bör däremot undvikas i områden där det finns risk för spridning 
av invasiva främmande arter som exempelvis lupiner och kanadensiskt gullris. 

 
Dammar  

Det finns några dammiljöer i 
Vislanda. Två dammiljöer finns 
vid Elnaryd, dels den gamla 
kvarndammen med en del öp-
pen ohävdad mark omkring och dels en liten anlagd sjö med rik 
strandflora. Sydväst om tätorten i Skörda finns en damm där en 
sällsynt skalbagge har påträffats som lever på nate, ofta i mindre 
vattensamlingar. 

Riktlinjer 

Omgivningarna till befintliga dammar bör hållas öppna och solbelysta.  

För att gynna arter knutna till naturtypen bör döda liggande träd sparas i närhet-
en av dammarna.  

Nyskapande av dammar är positivt och kan förstärka biotopen ytterligare.  

Då vissa arter kan vara känsliga för förändringar i livsmiljön bör vattenkvaliteten 
undersökas och dammar förvaltas så känsliga arter gynnas.  

 

Myrmark 

Det finns en tallmosse nära 
elljusspåret, söder om tä-
tortsbebyggelsen och nord-
ost om Vislanda kyrka. På 
mossen finns en intressant flora med bland annat taggstarr, 
nålstarr, myrlilja, korallrot, fäcknycklar och borsttåg. Dessutom 
förekommer mindre vanliga svampar som blek narrkantarell, 
puckelkremla och rödgul trumpetsvamp.  

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
blomrika marker: slåttergubbe (VU), 
vanlig backsippa (VU), mindre ba-
stardsvärmare (NT), ängsmetallvinge 
(NT), väddsandbi (tidigare rödlistad), 
scharlakansvaxskivling (NT), lutvax-
skivling (NT), lila vaxskivling (NT), 
strålvaxskivling (VU) 

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
myrmark: borsttåg (NT), rödgul 
trumpetsvamp (signalart) 

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
dammar: Bagous lutosus (NT) 
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Tallmosse med 
höga naturvärden 
nära elljusspåret. 

Riktlinjer 

Den öppna myrkaraktären och den naturliga hydrologin bör bibehållas. 

 

Kartan visar områden med värden knutna till naturtyperna blomrika marker, dammar och 
myrmark.  
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Triviallövskog 

Lövskogsområden med asp, 
al och björk finns spridda i 
Vislanda, vilket ger möjlighet 
för den rödlistade mindre 
hackspetten att leva.  

Riktlinjer 

Bevara äldre triviallövträd och spara yngre träd som har potential att utvecklas. 

Triviallövskog i strandområden bör lämnas för fri utveckling  

Den naturliga vattendynamiken bör bibehållas för att undvika invandring av gran.  

Öka mängden död ved och högstubbar.  

Pionjärmiljöer 

Pionjärmiljöer är nyligen 
störda markområden, gärna 
torra sandiga. De har ofta 
förekomst av intressanta och 
sällsynta insekter och växter. 
I Vislanda förekommer naturtypen på flera platser, dels för att 
marken ofta är ganska sandig, dessutom finns flera odlingsföretag 
på orten med stora områden med lågvuxen vegetation. Detta gör 
att vissa fåglar som annars är sällsynta i trakten förekommer, så 
som mindre strandpipare, hämling och stenskvätta. Arter knutna 
till naturtypen gynnas av störningar som innebär att bar sand eller 
jord bildas.  

Riktlinjer 

Ogräsbekämpningsmedel bör undvikas i miljöerna. 

Hårdgörandet av ytor bör undvikas, vilket också är positivt för dagvattenhante-
ringen.  

 
Kartan visar områden med värden knutna till naturtyperna triviallövskog och pionjärmiljöer.  

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
pionjärmiljöer: Ceutorhynchus gri-
seus (NT), rakhorndyvel (NT), rov-
stekel, svart rödstjärt (NT) 

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
triviallövskog: mindre hackspett (NT), 
rävticka (signalart) 
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Öppet kulturlandskap 

Inom avgränsningsområdet för 
grönstrukturprogrammet finns 
inga större öppna marker, 
utan kulturlandskapet består 
främst av småskaliga jordbruksområden med mycket betesmar-
ker. Därför saknas arter som sånglärka och storspov. Några röd-
listade arter knutna till naturtypen har emellertid påträffats, grön-
göling och nötkråka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppna betesmarker 
sydväst om Vislanda 
kyrka. 

Riktlinjer 

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

Fortsatt slåtter och bete bör ske av ängs- och hagmarker då det är viktigt för att 
värna och återställa en fin ängsflora bestående av hävdberoende arter. Senare-
lagd slåtter och bete kan öka blomrikedomen.  

 
  

Intressanta arter i Vislanda knutna till 
öppet kulturlandskap: gröngöling 
(NT), nötkråka (NT) 
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GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK 

Grönområden 

I den här delen görs en fördjupning av de grönområden som har 
bedömts vara de mest värdefulla i Vislanda utifrån sociala värden 
och/eller naturvärden. För de områden där utvecklingspotential 
har identifierats ges riktlinjer som syftar till att vägleda vid en 
framtida utveckling av grönområdet. Se karta över grönområdena 
som pekas ut i denna del på nästkommande sida. Områden med 
privat fastighetsägare är markerade i kartan då Alvesta kommun 
inte har rådighet över denna mark. Utmärkt i kartan finns även de 
områden som har pekats ut för någon form av exploatering i olika 
planeringsdokument, så som översiktsplan eller detaljplan. I 
dessa områden kan en konflikt uppstå mellan de olika intressena.  

Vislanda skolskog och elljusspår  

Direkt söder om tätortsbe-
byggelsen finns ett större 
skogs- och rekreationsom-
råde med elljusspår. Områ-
det är välbesökt av Vislanda-
borna och nyttjas även som 
skolskog av Vislandaskolan. 
Genom rekreationsområdet rinner även en bäck. 

År 2009 utsågs skolskogen i Vislanda till Sveriges bästa skolskog. 
Skogen drabbades däremot hårt av stormen Gudrun. Efter det har 
en ny skogsbruksplan upprättats i dialog med skolan för att åter-
upprätta och utveckla dess rekreationsvärden. Flera platsbild-
ningar finns i området som framförallt nyttjas av skolan, bland 
annat ett område precis intill Vislandaskolan, kallat Äventyrssko-
gen, med en uppbyggd scen, grillplats och bro över bäcken. På 
en annan plats finns en uppbyggd kulle för pulkaåkning. Tyvärr 
har några platser vid elljusspåret och skolskogen utsatts för van-
dalisering och nedskräpning, bland annat Äventyrsskogen, vilket 

negativt påverkar skolans och förskolans möjligheter att nyttja 
området.   

Några platser runt elljusspåret har bedömts ha vissa naturvärden, 
bland annat ett parti med blandlövskog vid Äventyrsskogen och 
ett litet område med senvuxen gran vid den så kallade Björns 
stuga/Kolatorpet.   

Strax utanför rekreationsområdet, nära elljusspåret i sydväst finns 
ett kärr och en tallmosse omgiven av äldre barrskog på privatägd 
mark. Området har mycket höga naturvärden och förekomst av 
flera signalarter och rödlistade arter. Det finns även potential till 
rekreativa värden genom vildmarkskänsla och möjlighet till bär- 
och svampplockning. Dock finns inga stigar till området idag.  

 

Vislanda elljusspår används för rekreation under alla årstider. 

Riktlinjer  

Skötseln/tillsynen av elljusspåret bör ses över, särskilt höst och vintertid då 
regelbunden plogning samt borttagning av löv skulle behövas för att öka spårets 
tillgänglighet. 

Utred möjliga åtgärder för att minska risken för att skolskogen fortsatt utsätts för 
vandalisering. 

Befintliga naturvärdesområden bör gynnas genom skötsel som glesar ur och 
håller vegetationen öppen för att utveckla grövre träd.  

Utred möjligheten till att anlägga en stig från elljusspåret till den värdefulla tall-
mossen i sydväst. Kräver dialog med privat markägare.  

Areal: 28 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Lekvänlighet, 
rofylldhet, vildhet 

Rödlistade arter: -  
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Areal: 0,6 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Lekvänlighet, 
allmänning 

Rödlistade arter: -  

 

Östra torget 

Östra torget är ett äldre mindre 
parkområde som upptar ett 
kvarter intill Husebyvägen i 
den östra delen av bostadsbe-
byggelsen. Parken har en 
lummig karaktär då den omges 
av trädrader av äldre lövträd. 
Parken innehåller en lekplats med äldre lekredskap, en öppen 
gräsyta med ett konstverk och prydnadsplaneringar med peren-
ner. Ger en fin grön oas bland bostadshusen.  

 

Östra torget under en höstdag. 

Riktlinjer  

En upprustning av parken bör genomföras genom exempelvis utbyte av äldre 
lekredskap och bord hade ökat dess besöksvärde.  

 

 

Västra torget - aktivitetsparken 

Västra torget är placerat mel-
lan Vislandaskolan och Gröna 
gatan. Precis som Östra torget 
tyder gestaltningen på en äldre 
torgbildning med parkkaraktär 
som omges av trädrader med 
äldre lövträd. Parken har på 
senare år rustats upp och gjorts om till en aktivitetspark med ny 
lekplats och multisportplan på initiativ av Vislanda Skol IF. Detta 
har gjort platsen till en viktig mötesplats och aktivitetsplats för 
barn och unga, med ett strategiskt läge intill skolan. 

Vislanda kyrka 

Vislanda kyrka finns belägen 
sydväst om tätortsbebyggel-
sen utmed Sockenvägen, och 
placeringen utgjorde tidigare 
den centrala delen av Vis-
landa innan centrum flyttades 
vid järnvägsstationens till-
komst. Begravningsplatsen runt kyrkan utgörs dels av en tradit-
ionell kyrkogård med grusgångar, formklippta häckar och en ståt-
lig gammal trädallé utmed Sockenvägen. I den östra delen av 
området övergår begravningsplatsen till en med skogskaraktär 
med en slingrande belyst och väl tillgänglig gångväg.  Begrav-
ningsplatsen omgärdas på flera platsen av gamla vackra 
stengärdsgårdar. Det finns flera bänkar att slå sig ner på och plat-
sen upplevs mycket rofylld.   

Området har mycket höga naturvärden, främst knutna till äldre 
ädellövträd som skogslönn med förekomst av den rödlistade arten 
läderlappslav.  

  

Areal: 2,9 ha 

Markägare: Vislanda församling 

Landskapskaraktär: Kulturhistoria, ro-
fylldhet, artrikedom 

Rödlistade arter: Läderlappslav (NT) 

  

Areal: 0,2 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Allmänning, lekvän-
lighet, kulturhisto-
ria, folkliv 

Rödlistade arter: -  
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Grönområdet vid Vislandabadet 

Väster om Vislandabadet 
finns ett naturlikt grönområde 
i anslutning till en bäck. Om-
rådet innehåller gångvägar 
och stigar, bland annat med 
en bro över bäcken i anslut-
ning till äldreboendet Björ-
kliden. Områdets närhet till Björkliden gör det värdefullt för att ge 
äldre möjlighet att uppleva grönska.  

 

Lekplatsen Badet besöks ofta av både för- och grundskola.  

Vid Vislandabadet finns en lekplats, en kulle som lämpar sig för 
pulkaåkning och en öppen gräsyta för fotbollsspel. Gräsytans 
klipps dock sällan och kan därmed bara användas begränsat. 
Området besöks bland annat av Vislandaskolan och Kvarnaback-
ens förskola.  

Söder om Björkliden finns planuppdrag om att pröva platsens 
lämplighet för bostäder. I samband med eventuell framtida bygg-
nation i området är det viktigt att ett gångstråk skapas utmed 
bäcken som kan användas av boende på Björkliden.  

  

Grönområdet söder om Björkliden. 

Riktlinjer  

Ett länge gångstråk vid bäcken söder om Björkliden, mellan gångbron vid Björk-
stigen och Sockenvägen bör skapas. Stråket bör ges förbättrad tillgänglighet 
och sittplatser. 

En översyn av skötseln av den öppna gräsytan bör genomföras. Mer frekvent 
gräsklippning skulle öka möjligheterna att nyttja ytan för fotbollspel.  

Skogsområde norr om Byvägen/Torpvägen 

Norr om bostadsområdet mel-
lan Södra stambanan, väg 
126 och Husebyvägen finns 
ett rekreationsvänligt skogs-
område med ett flertal stigar, 
bland annat en stig utmed 
äldre järnvägsbank. En 
mindre bäck sträcker sig ge-
nom området. 

Påtagliga naturvärden finns i området kopplat till en varierad 
blandskog med flera grova träd, död ved och inslag av sumpskog.  

I anslutning till Tallbackens förskola finns ett skogsparti med 
gammal grandominerad barrskog. Kojbildningar ger tydliga tecken 
på att området används av förskolebarnen. Tyvärr sker dumpning 
av trädgårdsavfall.  

Areal: 3,7 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Rofylldhet, lekvän-
lighet, allmänning 

Rödlistade arter: - 

  

Areal: 7,8 ha 

Markägare: Alvesta kommun/ 
Privat markägare 

Landskapskaraktär: Vildhet, kulturhisto-
ria, lekvänliget, 
rymd 

Rödlistade arter:  -   
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Riktlinjer  

Befintliga naturvärden bör utvecklas genom att gallring för att gynna grova träd 
och genom att spara död ved.  

Busstorget 

Vid Storgatan, väster om 
järnvägsstationen ligger Vis-
landa busstorg. Torget har 
på senare år upprustats med 
bland annat nya bänkar och 
plantering av magnolior. 
Platsen inramas av staketet till VIDAs verksamhetstomt. Magnoli-
orna ger fin blomning, som dock varar en kortare tid under våren. 
Medborgare har därmed efterfrågat ytterligare utsmyckning.  

Riktlinjer  

Möjligheterna till sommarblomsplanteringar för att stärka platsens attraktivitet 
bör utredas.  

Brända tomten 

Brända tomten är en öp-
pen gräsyta och värdefull 
mötesplats i anslutning till 
ortens matvarubutik. Det 
är även platsen där ortens 
julgran sätts upp varje 
vinter. Därmed är det även här som ortens invånare träffas varje 
år och dansar ut julen.  Även om området används under vissa 
tider på året för evenemang finns liten möjlighet att vistas inom 
området då det saknas bänkar och bord.  

 

Foto över grönområdet Brända tomten. 

Riktlinjer  

Platsens bör kompletteras med fler bänkar och bord för att utveckla dess pot-
ential som mötesplats.  

Vislanda idrottsplats 

Vislanda idrottsplats ligger 
i den östra delen av sam-
hället intill väg 126. Här 
finns flera fotbollsplaner 
och en tennisplan. Stigar 
finns i naturpartierna i an-
slutning till idrottsplatsen 
och i ett av skogspartierna inryms en trevlig grillplats.  

Påtagliga naturvärden finns vid ett torrmarksområde vid gruspla-
nen intill Brogatan där det finns en intressant markflora och ett rikt 
insektsliv.  

  

Areal: 900 m
2
 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Allmänt grönt 

Rödlistade arter: - 

 

Areal: 950 m
2
 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Allmänning 

Rödlistade arter: -  

 

Areal: 8,0 ha 

Markägare: Vislanda IF 

Landskapskaraktär: Allmänning, folkliv, 
lekvänlighet  

Rödlistade arter: Ceutorhynchus 
griseus (NT) 
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Hembygdsparken  

Hembygdsparken är en 
mindre grönyta utmed 
Sockenvägen, strax norr 
om Vislanda kyrka. Hem-
bygdsparken inrymmer två 
äldre stugor samt en öp-
pen gräsyta med flera 
bänkar. Platsen inramas vackert av flera äldre tallar och små-
landsgärdsgård. 

Lekplatsen Vinkeln 

Vid Vinkelgatan finns en lek-
plats och en gräsyta med 
fotbollsmål. Området är en 
värdefull lekmiljö för närbo-
ende och besöks även av 
förskoleklasser.  

Kvarndammen Elnaryd 

Vid Elnaryd, sydost om tä-
tortsbebyggelsen finns en 
äldre kvarnbyggnad och en 
damm. En stig sträcker sig 
runt dammen och vid ett parti 
sker passage över en mindre 
bro. Miljön är vacker och ro-
fylld och en av få platser nära tätortsbebyggelsen som ger god 
vattenkontakt. Dammen ligger på privat mark, men söder om 
dammvallen finns ett kommunalägt skogsparti med ung lövskog 
och i denna del finns även kvarnbyggnaden placerad. Kvarn-
byggnaden är tyvärr i mycket dåligt skick.  

Området har påtagliga naturvärden genom dammens ålder och 
den omgivande öppna marken.  

 

Kvarndammen Elnaryd utgör en vacker och rofylld plats.  

Riktlinjer  

Möjligheterna att underhålla kvarnbyggnaden bör utredas för att stärka platsens 
kulturhistoriska samband.  

I lövskogen finns potential att höja naturvärdena genom att gynna utveckling av 
gamla grova lövträd och död ved.  

  

Areal: 0,2 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Kulturhistoria, 
rofylldhet, allmän-
ning 

Rödlistade arter: - 

  

Areal: 0,5 ha 

Markägare: Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Lekvänlighet, 
allmänning 

Rödlistade arter: - 

 

Areal: 2,7 ha 

Markägare: Privat markägare/ 
Alvesta kommun 

Landskapskaraktär: Rymd, rofylldhet, 
kulturhistoria 

Rödlistade arter: Tornseglare (VU) 
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Mellansjön och Kojtasjön 

Vid Mellansjön och Kojta-
sjön, belägna cirka 2 km 
öster om tätorten, finns ett 
rekreationsområde med 
flera vandringsleder av 
olika längd. Området, som 
huvudsakliken består av 
skogsmark, var länge svår-
framkomligt efter stormarna 
Gudrun och Per. Området 
har därefter rustats upp av 
Kojta- och Mellansjöns för-
ening i samarbete med 
Växjö stift, Alvesta kom-
mun och med bidrag av Leader Linné och LONA (Lokala natur-
vårdssatsningen) rustats upp och tillgängliggjorts. Utmed strövsti-
garna kan en varierad natur upplevas, mader och gammal sjöbot-
ten, kulturbygd och odlingsmarker samt äldre och yngre skogs-
partier. Området är även rikt på fornlämningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rekreationsområdet ligger cirka 2 km öster om Vislanda tätort.  

 

Översikt över vandringsleder i rekreationsområdet Mellansjön och Kojtasjön.  

 

Areal: 700 ha 

Markägare: Svenska kyrkan/ Privata 
markägare 

Landskapskaraktär: Rofylldhet, vildhet, rymd, 
kulturhistoria, artrikedom 

Rödlistade arter: Röd gaffelmossa (EN), 
rödlånke (NT), klockgen-
tiana (VU), hårklomossa 
(NT), nötkråka (NT), 
mindre hackspett (NT), 
spillkråka (NT), korn-
knutmossa (NT), ved-
trappmossa (NT), 
strandlummer (NT), 
gröngöling (NT) 
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En av vandringslederna runt Mellansjön och Kojtasjön. 

 

Grillplats på den västra sidan om Mellansjön.  

Området har inte ingått i inventeringsområdet för naturvärden 
men har tidigare inventerats i samband med upprustningen och 
bedöms ha höga naturvärden, bland annat en äldre tallskog i 
östra delen och ett rikt fågelliv vid Kojtasjön. Flera informations-
skyltar om växt- och djurliv finns uppsatta utmed vandringsleder-
na.    

Riktlinjer  

Åtgärder för att förbättra möjligheten för oskyddade trafikander att ta sig från 

tätorten till Mellansjön och Kojtasjön bör utredas.  
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Promenadslingor 

Flera mindre vägar och strövstigar utanför tätortsbebyggelsen 
nyttjas som promenadslingor i naturmiljö. Möjlighet till prome-
nadslingor finns i stort sett runt hela tätorten.   

En populär promenadrunda är via Vislanda kyrka via Sockenvä-
gen och Snedgatan. Väster om Vislanda finns även flera gamla 
kyrkostigar som förr anknöt till omkringliggande byar. Bättre röj-
ning av stigarna skulle ge utökad potential för Vislandabor att an-
vända området för närrekreation. 

Banvallsleden är en 22 mil lång led mellan Halmstad och Karls-
hamn och går genom Vislanda. Leden är populär för turister. Den 
gamla järnvägsbanken mellan Olvägen och Sälhyltan nordväst 
om samhället används även av Vislandabor som promenadrunda. 
En runda utmed järnvägsbanken går att kombinera med en stig i 
skogsområdet vid Brudkällan, norr om Brånan. Även detta är en 
gammal kyrkstig.  

 Banvallsleden 

Sydost om samhället finns det möjlighet till både kortare och 
längre promenadrundor över Granhult och Elnaryd. En vacker 
miljö är bland annat vid kvarndammen vid Elnaryd.    

Öster om samhället kan man ta sig via Hönetorp mot Mellansjön 
och Kojtasjön. Det kräver dock en oskyddad passage över väg 
126.  

 

Kartan visar illustrativa övergripande sträckningar över tätortsnära promenadslingor. 

Riktlinjer  

Kommunen bör, i dialog med privata markägare, verka för förbättrad röjning 

utmed gamla tätortsnära kyrkstigar för att främja möjligheterna till närrekreation. 

 

Hönetorp 

Banvallsleden 

Brudkällan 

Vislanda kyrka 

Elnaryd 
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