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Bilaga 3- medborgardialog och metod 
I denna bilaga redogörs för de metoder som 
använts för att klacssificera Vetlandas park- och 
naturområden. Här redovisas även den medbor-
gardialog som hållits under projektet att ta fram 
grönstrukturplanen. Slutligen anges referenser 
som varit viktiga samt ordföklaringar. 
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Medborgardialog 
Att ha en god medborgardialog och ta vara på 
människors och gruppers synpunkter har varit en 
viktig del i framtagandet av grönstrukturplanen. 
Under processens gång har flera olika kanaler och 
forum använts för att kommunicera med allmän-
heten, idrottsföreningar, förskolor och skolor, det 
rörliga friluftslivet och olika naturföreningar. Under 
medborgardialogen får man fram nya idéer och 
tankebanor samt större förståelse för hur mål-
gruppen tänker och känner kring Vetlandas park-
och naturområden - mjuka värden som annars är 
svåra att få kunskap om. 


Naturvårdsgruppen 
Naturvårdsgruppen är en permanent kanal där 
synpunkter samlas upp och där det diskuteras 
användning och aktuella förändringar av grönom-
råden. Gruppen består av representanter från olika 
ideella föreningar så som Naturskyddsföreningen, 
Fågelklubben, OK Njudung och Friluftsfrämjandet, 
samt av tjänstemän från olika kommunala förvalt-
ningar. Under framtagandet av denna plan träffa-
des naturvårdsgruppen tre gånger. 


Representanter i naturvårdsgruppen: 
Pär-Olof Högstedt, gatu-/parkchef , Annika Lund-
wall, landskapsarkitekt , Janne Kolehmainen, 
projektanställd, Per-Erik Lindström, skogsförval-
tare, Martin Karlsson, planarkitekt – alla Tekniska 
kontoret, OK Njudung, Friluftsfrämjandet, Vetlanda 
ornitologisk klubb, Naturskyddsföreningen. 


Övriga föreningar 
Utöver de föreningar som sitter med i natur-
vårdsgruppen kontaktades samtliga idrotts- och 
friluftsföreningar i Vetlanda som på ett eller annat 
vis använder sig av park- och naturområden i sin 
verksamhet, för att ges möjlighet till att dela med 
sig av sina åsikter och tankar. Totalt kontaktades 
25 föreningar varav fem hade möjlighet att delta 
på ett möte där det diskuterades användning av 
Vetlandas grönområden. 


Deltagande föreningar på mötet 11/2 2016: 
Vetlanda Korpen – 2 representanter, Svenska 
scoutföreningen – 2 representanter, Scoutförening-
en Equmenia – 2 representanter, UV-scout Vetlan-
da – 2 representanter, Vetlandas hembygdsfören-
ing – 1 representant 


Kontaktade föreningar som ej deltog i mötet: 
Vetlandaortens RF – Ridsport, Cykelfrämjandet, 
Vetlanda, Bäckseda Hembygdsförening, Hvetlanda 
skidklubb, Hvetlanda GIF, FC Vetlanda Dam, Friskis 
& Svettis Vetlanda, Bäckseda IF, BORO/VHC, MFK 
Apollo, Myresjö/Vetlanda FK, Skogsbygdens häst-
sällskap, Vetlanda Bandyklubb, Vetlanda FF, Vet-
landa frisbeegolf, Vetlanda golfklubb, Vetlandaor-
tens Ryttarförening, Vetlanda Wing Tsun Kung Fu, 
Vetlanda Bushi Klubb, Vetlanda innebandy, 
Vetlanda hundpromenad, Vetlanda brukshunds-
klubb, Njudungs brukshundsklubb 


Samråd genomfördes även med föreningar som 
har kunskap om var det finns höga naturvärden, 
det vill säga botaniska och entomologiska fören-
ingar. Förutom att peka ut områden med höga 
ekologiska värden har föreningarna stor kunskap 
om åtgärder för att bevara och öka områdenas 
naturvärden. 


Funktionshinderomsorgen 
För att ta reda på hur personer med funktionsned-
sättningar inom funktionshinderomsorgen använ-
der stadens grönområden kontaktades Camilla 
Tjernberg, områdeschef inom Vård- och omsorgs-
förvaltningen. En enkät skickades ut till de olika ar-
betsgrupperna och nedan följer svaren från dessa: 


Vilka park- och naturområden använder ni er av? 
- Kvarndammen, Östanå, Apoteksparken och Vet-
landa bäcken vid Blomsholm. 


Varför använder ni just dessa? 
- Nära till Apoteksparken. Fina promenadstråk 
och matar fåglar. Till Kvarndammen är det lagom 
promenadväg och vattnet lockar. 


Hur tar ni er ut i naturen? Är det lätt att ta sig dit? 
- Det är lätt att ta sig ut via promenader eller med 
buss. 


Har ni några särskilda önskemål om hur parkområ-
dena ska utvecklas? 
- I dag finns hälsans stig. Finns det möjlighet att an-
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lägga fler märkta slingor? Att det finns delmål längs 
vägen. Information om historia och något konstverk. 
Gärna något kontverk där man även kan göra något 
med som en skulptur som man kan ändra på. Infor-
mation om växter och träd. Schackspel. Finns också 
önskemål om ett utegym. Gunga för vuxna. 


Hur stora ska park- och naturområden vara för att 
fylla en funktion för er? 
- Det upplevs lagom i dag. 


Vilka inslag (ex. bänkar, träd, rabatter m.m.) i ute-
miljön är viktiga och uppskattas särskilt mycket? 
- Fler sittplatser med bord så man kan sitta och fika. 
Det finns mycket vackra blommor som luktar gott. 


Finns det några barriärer (väg, järnväg etc.) som 
minskar tillgängligheten av park- och naturområ-
dena? 
- Svårt att ta sig över höga trottoarkanter med 


rullstol. 


Förskolor och skolor 
För att öka kunskapen om vilka områden som an-
vänds av barnen i Vetlanda har en kartläggning av 
förskolors och skolors användning av grönområden 
genomförts. Samtliga förskolor och kommunala 
skolor inom Vetlanda tätort besöktes och under 
mötet fick de svara på ett frågeformulär angående 
hur grönområdena används i deras verksamhet. 
Under mötena ombads de att markera på en karta 
de grönområden där de brukar vistas, och i sam-
band med detta markera vilka aktiviteter som de 
utövar i området. En fördel med ett fysiskt möte 
med personal från de olika skolorna är att det är 
lättare att få en förståelse för hur de värderar na-


turen och vilka grönområden som är särskilt viktiga 
för dem. För att vara förberedda och ha underlag 
till mötet fick de fylla i enkät i förväg. 


Enkät - Frågor kring användandet av park- och 
naturområden 
1. Vilka park- och naturområden använder ni er av 
för er verksamhet? 
Svar: Se karta nästa sida. 


Aktivitet Antal skolor 
Fri lek 18 


Utforska naturen 14 


Orientering 6 


Naturvetenskap (håva, insekter) 6 


Pulka 5 


Bygga kojor 5 


Idrottsundervisning 5 


Klättra (motorikövningar) 5 


Friluftsdagar 4 


Vattenlek 3 
Mata änder 3 
Utflykt med picknick 2 


Grilla 2 


Samla pinnar, kottar 2 


Tipspromenad 2 


Bygga med naturens material 2 


Utematlagning 2 


Promenader 2 


Vilsekurser 1 


Bada 1 


Fiske 1 


2. Hur använder ni er av utemiljön i er verksam-
het? 
Svar: Se tabell föregående spalt. 


3. Till vilka aktiviteter använder ni er av utemiljön i 
er verksamhet? 
Svar: se fråga 2. 


4. Hur tar ni er ut i naturen? Är det lätt att ta sig 
dit? 
Svar: De allra flesta besök i parker och naturområ-
den görs till fots. 


Hur tar ni er ut i naturen? Antal skolor 
Går 22 


Cykel 4 


Buss 3 


5. Finns det några barriärer (väg, järnväg etc.) som 
minskar tillgängligheten av naturområdena? 
Svar: De flesta skolor och förskolor upplever att det 
inte finns några barriärer som minskar nåbarheten 
av grönområdena, med undantag av: Häggska 
förskolan – Nygatan (mycket trafik), Brunnsgårds-
skolan – saknas trottoar hela vägen till naturen på 
Målaregårdsgatan, Östanskogs förskola – Frilufts-
vägen (mycket trafik). 


6. Vilka entréer och ingångar till naturområdena 
använder ni och är viktiga för er? 
Svar: De flesta skolor och förskolor använder gång- 
och cykelvägnätet för att ta sig till grönområdena. 


7. Vilka områden fungerar bra som de är och vilka 
är i behov av att rustas upp/utvecklas för att ni ska 
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använda dem i större utsträckning? 
Svar: Ta bort sly i Hembygdsparken i Bäckseda, 
håll Norrgårdsområdet öppet, sätt upp staket runt 
dammen i Forngårdsparken, fler bänkar att sitta på 
i parkerna, ordna grillplats i Majlabacken, håll mo-
tionsslingan öppen (Brunnsgårdsområdet), skylta 
och markera motionsslingan i Brunnsgård bättre, 
plantera träd på lekplatsen vid Netto, klipp inte 
alla gräsytor så hårt, spara buskage och äldre träd, 
staket runt lekplatsen i Apoteksparken, städa upp 
i Galgaberget, anlägga pulkabacke vid fotbollspla-
nen i Stensåkra, rensa upp vegetation i bäcken/ 
diket i Skytteparken, fler inhägnade lekplatser (Net-
tolekplatsen), ta bort sly på kullen bakom Smed-
jans förskola, rensa upp skräp i reningsdammarna. 


8. Hur stora ska park- och naturområden vara för 
at fylla en funktion för er? 
Svar: Inga tydliga svar kunde ges på hur stor park- 
och naturområdena ska vara för att fylla en funk-
tion för deras verksamhet. 


9. När ni ska på utflykt, var går ni då? 
Svar: Se karta. 


10. Hur långt bort tar ni er för att göra utflykter? 
Svar: De flesta skolor tar sig inte längre än gångav-
stånd på sina utflykter. Förskolor tar sig i regel inte 
längre än 10 minuter från skolan till ett grönområ-
de. Ett fåtal skolor tar dock cykel eller buss på de 
längre utflykterna. 


11. Hur ofta går ni på utflykt? 
Svar: Hur ofta grönområdena besöks varierar med 
årstiderna – fler besök görs på sommarhalvåret. 
Men i regel lämnar barnen och eleverna skolan en © Lantmäteriet


Teckenförklaring
8-12
6-7
4-5
2-3
0-1
Gymnasieskola
Grundskola
Förskola


Skolor och förskolors användning av grönområden


   Antal skolor 
8-12 
6-7 
4-5 
2-3 
1 
Gymnasieskola 
Grundskola 
Förskola 
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gång per vecka för att gå till ett grönområde. 


12. Vilka typer av miljöer vill ni då besöka? Vad bör 
finnas där? 
Svar: De flesta skolor föredrar att besöka områden 
där naturen är varierad med stora träd, buskage, 
öppna gräsytor. Lekplatser är också ett vanligt ut-
flyktsmål. Många menar att naturen dit de går ska 
vara ”vild och orörd” med naturlig vegetation då 
det inspirerar till lek. Vatten är populärt. Nedfallna 
stora träd är viktiga inslag. Även gräsplaner och 
stora öppna ytor är betydelsefulla. 


13. Vilka inslag i park- och naturområdena är vikti-
ga och uppskattas särskilt mycket? 
Svar: Se fråga 12. 


14. Har ni särskilda önskemål om utvecklingen av 
de områden som ni använder er av? 
Svar: Se fråga 7. I övrigt många önskemål om att 
förbättra stadens lekparker; fler lekredskap, inhäg-
nade lekplatser, fler lekplatser anpassade för de 
små barnen (fler rutschkanor), önskemål om te-
malekpark, fler hinderbanor, sittplatser på lekplat-
serna, papperskorg på insidan av Nettolekplatsen, 
bygg lekplats vid Maxi. Tips: lekplats i Nässjö vid 
Ingsbergssjön. 


15. Finns tillgång till säkra och trygga utemiljöer i 
skolans närhet? 
Svar: Alla skolor säger att det finns trygga och säk-
ra utemiljöer i skolans närhet. Stensåkra förskola 
menar dock att det känns mindre tryggt kvällstid. 
De föreslår att anlägga en cykelväg intill för-
skolan för att öka människors rörelse i området 
även kvällstid. 


16. Vilka områden använder barnen/eleverna själ-
va under skoltid? 
Svar: Endast skolgården används av eleverna själva 
under skoltid. 


17. Vilka lekplatser använder ni? Varför använder 
ni dessa? 
Svar: De lekplatser som används ligger nära försko-
lan eller skolan 


18. Hur ska en ”utflyktslekplats” vara utformad för 
att passa er? 
Svar: En utflyktslekplats ska ha många olika akti-
viteter, gärna vara inhägnad (framför allt för de 
mindre barnen), kompisgungor, vattenlek, karuseller, 
gungor, linbana, klätterställning, fotbollsplan, sitt-
platser och gärna bord. 


19. Vad tycker ni är positivt och negativt med de 
områden som ni använder? 
Svar: Positivt: De flesta skolor säger att det är po-
sitivt med närheten till naturen och att det finns en 
stor variation av olika miljöer. 
Negativt: med stor konkurrens om områdena vid 
Norrgårdsområdet och skolidrottsplatsen, buller-
störd miljö i Prästastigen, mycket hundbajs, avver-
ka inte skogen till kalhyggen, håll pulkabacken i 
Majlabacken öppen, flera uppger att det är skrä-
pigt i parkerna bland annat i Galgaberget, lekplat-
ser behöver rustas upp. 


Bomässan 2016 
För att skapa en ökad förståelse för hur Vetlanda-
borna ser på och värderar de grönområden som 
finns i staden genomfördes en kvalitativ undersök-
ning under Bomässan. Under mässan intervjuades 
besökare för att ta reda på vilka park- och natur-
områden i Vetlanda som är deras favoritställe, det 
vill säga vilket område de helst besöker när de ska 
ut i naturen. De ombads även förklara varför de 
uppskattar området och vilka aktiviteter de gör i 
området. 


De intervjuade personerna under Bomässan kan 
inte sägas representera stadens befolkning som 
helhet men under den här typen av dialog har man 
möjlighet att få fram nya idéer och tankebanor 
samt en större förståelse för hur målgruppen tän-
ker, känner och agerar – mjuka värden som annars 
är svåra att få kunskap om. 


Totalt deltog 139 personer i undersökningen. 
Resultatet visar att det mest omtyckta området i
Vetlanda är Illhargen tätt följt av Östanå/Sandlan-
det. Parkerna längs bäckstråket, däribland Kvarn-
dammen, Sjukhusparken och Forngårdsparken, var 
också mycket populära och välbesökta (se nästa 
sida). 
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Grönområde Antal Vad/varför 
Illharjen 22 Promenera, närhet, 


natur 
Östanå 21 Närhet, motion 


Kvarndammen 9 Fin natur, närhet, 
vattenkontakt 


Norrgårdsområdet 9 Motion, närhet 
Bäckstråket 8 Promenad, fint 
Karlslunds rek.omr. 6 Närhet, motion 


Sandlandet 6 Motion, fin skog 


Forngårdsparken 5 Fint och mysigt 
Apoteksparken 5 Fint, sitta 


Golfbanan 4 Golf 
Mela kvarn 4 Promenad, natur-


upplevelse 
Sjukhusparken 3 Fina växter 
Bråtåkra/Hökås 2 Närhet, motion 


Byestad 2 Motion 


Fruktlunden 2 Fint och trevligt 
Järnvägsparken 2 Närhet 
Mellangården 2 Bra lekplats 
Nollan 2 Vattenkontakt 
Prästastigen 2 


Vattentornet 2 Motion 


Banvallen 1 Motion 


Brogårdsområdet 1 Promenera 


Brunnsgårdsberget 1 


Emån 1 Promenera 


Galgabergsområdet 1 Fint 
Kraftledningsstråket 1 


Kyrkparken 1 


Norra Kråkegården 1 


Föredadammen 1 Promenad 


Sandåkra 1 Rida 
Simnatorp 1 


Skyttemossen 1 Hundpromenad 


Storegårdsparken 1 Lekplats 
Södra Stensåkra-
parken 


1 Lekplats 


Tallparken 1 Lekplats 
Tjustkulle 1 


Tomasbacken 1 Närhet 
Vasaparken 1 Lekplats 
Östersandsskogen 1 


Blomsholm 1 Fint 


Den vanligaste aktiviteten för Vetlandaborna i 
park- och naturområdena är olika typer av motion; 
promenera, cykla och springa. Många ger sig ut 
för att få naturupplevelser eller för att besöka en 
lekplats. Den fina naturen och närheten till bosta-
den anges vara de viktigaste faktorerna vid val av 
park-/naturområde för sin utevistelse. Att det finns 
vatten att se och lyssna på och att området är lugnt 
är också viktigt för invånarna. 


Aktivitet/orsak till besök i grönområde Antal 
Fin natur 22 


Promenera 21 


Närhet 18 


Motion 9 


Naturupplevelse 9 


Lekplatsbesök 6 


Vattenkontakt 5 


Lugnt område 3 
Cykla 2 


Sitta 1 


Mysigt 1 


Illhargens dag 
Under Illhargens dag 8 maj 2016 intervjuades be-
sökare för att ta reda på vilka park- och naturom-
råden i Vetlanda som är deras favoritställe, det vill 
säga vilket område de helst besöker när de ska ut i 
naturen. De ombads även förklara varför de upp-
skattar området och vilka aktiviteter de gör i områ-
det. De populäraste rekreationsområdena i Vet-
landa var Illhargen och Östanå. Av de mer centrala 
parkerna var Apoteksparken, Kvarndammsparken 
och Bäckstråket de mest omtyckta grönområdena. 
Då undersökningen genomfördes i Illhargen kan 
detta påverkat resultatet och Illhargen fått opro-
portionellt många röster, men det är utan tvekan 
ett omåttligt populärt område att promenera och 
uppleva naturen i. Gemensamt för flera de mest 
omtyckta grönområdena är att det finns inslag av 
vatten. 
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Plats/område Antal 
Illharjen 43 


Östanå 18 


Apoteksparken 10 


Kvarndammen 10 


Forngårdsparken 6 


Karlslunds rek. omr. 4 


Bäckstråket 4 


Galgaberget 2 


Norrgårdsområdet 2 


Hökås 2 


Tomaslundsskogen 2 


Hälsans stig 2 


Gamla banvallen 1 


Mela kvarn 1 


Prästastigen 1 


Sandlandet 1 


Sandåkra 1 


Storeö 1 


Sjukhusparken 1 


Tjustkulle 1 


Östersandsskogen 1 


Den vanligaste anledningen att vetlandaborna ger 
sig ut i naturen eller parkerna är för att promenera, 
för att det är fint och för motionen skull. Valet av 
grönområde faller ofta på de som finns i närheten 
av bostaden. 


Anledning till besök i grönområde Antal 
Promenera 10 


Närhet 8 


Fint 5 


Motion 4 


Sitta 2 


Lekplats 2 


Naturupplevelse 2 


Fika 2 


Minigolf 1 


Träffa vänner 1 


Anledning till besök i grönområde Antal 
Bada 10 


Promenad 6 


Träffa vänner 6 


Fint 5 


Lugnt och fridfullt 5 


Motion 5 


Sola 3 
Naturupplevelse 3 


Metod 
Upplevelsevärden 
Grönområdenas innehåll, kvalitet och egenskaper 
har stor betydelse för användningen och attrak-
tiviteten och bidrar tillsammans till områdets 
upplevelsevärden. De mest uppskattade miljöerna 
är ofta de som erbjuder många olika upplevel-
sevärden. Metodiken att dela in grönområden i 
upplevelsevärden bygger på ett 60-tal interna-
tionella forskningsarbeten som bas (Grahn och 
Berggren-Bärring 1995). Upplevelsevärden har 
utvecklats till ett etablerat sätt att beskriva ett grö-
nområdes kvalitet, vilket i denna grönstrukturplan 
tillämpats på Vetlandas park- och naturområden. 
För att passa Vetlandas förutsättningar och mål har 
ytterligare några upplevelsevärden lagts till den 
etablerade modellen. 


Grönområdena har inventerats och fått poäng en-
ligt ett utarbetat poängsystem (se nästa sida). 


Elever på Njudungsgymnasiet 
I samband med en informationsträff med två 
ekonomiklasser årskurs 1 på Njudungsgymnasiet 
ombads eleverna att fylla i enkät där de fick ange 
sin favoritplats i Vetlanda. De fick även förklara 
orsaken till varför de besöker naturen och vilka 
aktiviteter de gör i området. Totalt inkom 35 svar.
Det klart populäraste naturområdet var Östanå, 
följt av Illhargen. De vanligaste anledningarna till 
att de vistas i naturen var bad på sommaren, träffa 
vänner och promenera. Se tabell nedan. 


Plats/område Antal 
Östanå 19 


Illharjen 9 


Apoteksparken 3 
Bäckstråket 1 


Emån 1 


Sandlandet 1 


Sjukhusparken 1 
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Värde Egenskap Poäng 


Frihet och 
Öppna utblickar över kul-
turlandskap (1p) 


rymd Utblickar över vatten (1p) 
Utsikt från höjder (1p) 


Skogs- 
känsla 


Sammhängande större 
skogsområde, möjlighet till 
långa promenader (1p) 
Avskildhet, känsla att träda 
in i annan värld (1p) 
Övervägande naturens ljud 
(1p) 
Vildvuxet och till synes 
orört (1p) 


Vildhet/ 
orördhet 


Flerskiktad vegetation, 
tidvis rik markflora (1p) 
Stora stenar, slingrande 
stigar, mystik (1p) 


Artrikedom 


Mångfald och myller av 
träd och blommor, såväl 
skapat som naturligt (1p) 
Rikt insekts- och fågelliv 
(1p) 
Skyddsvärda träd (1p) 


Samvaro & 


(Centralt i staden) - belysta, 
välskötta och utsmyckade 
platser som har likhet med 
stadens torg (1p) 


service (I stadens utkant) - givna 
mötesplatser, ex. etable-
rade picknick-, grill- eller 
festplatser (1p) 


Lekfullhet 


Skapade lekplatser men 
också skyddade bostadsnä-
ra naturmiljöer (1p) 
Oömma växter, buskar att 
gömma sig i (1p) 
Möjlighet att kunna föränd-
ra (lösa föremål (pinnar, 
stenar, sand, vatten) (1p) 
Öppna platser (1p) 
Tryggt & omgärdat (1p) 


Kultur- 
historia 


Liten kulturprägel (ex. od-
lingsröse) (1p) 
Medel kulturprägel (ex. 
torpruin) (2p) 
Stor kulturprägel (flera gra-
var, bebyggelsemiljö) (3p) 


Friluftsliv & 
aktivitet 


Idrott (ex. bollplan) (1p) 
Rörligt friluftsliv (elljusspår, 
längre motionsspår) (1p) 
Övriga aktiviteter (fiske, 
grillplatser, odlingslotter) 
(1p) 


Rofylldhet 


Lugn, trygg och avskildhet 
(grön oas) (1p) 
Naturens ljud överväger 
(1p) 
Området ska gärna var 
städat och välskött (1p) 


Skönhet 


Vackra blomsterplantering-
ar (1p) 
Konstverk (1p) 
Fina parkanläggningar (1p) 


Vatten- 
kontakt 


Liten damm, mindre bäck 
(1p) 
Stor damm, större bäck 
(2p) 
Sjö, å eller stort vattendrag 
(3p) 
Lätt att ta sig till via 
gc-vägnätet (1p) 


Tillgänglig-
het 


Tillgänglig för funktions-
nedsatta (1p) 
Lättillgänglig information 
på platsen (1p) 


Områdena har fått en poäng för varje upplevelse-
värde. Utifrån det totala antalet poäng har om-
rådena delats in i sex klasser, där 1 innebär låga 
värden och 6 mycket höga. Indelningen gjordes 
enligt följande: 


Totalpoäng Klass 
0-2 poäng 1 


3-5 poäng 2 


6-8 poäng 3 
9-11 poäng 4 


12-14 poäng 5 


15-19 poäng 6 
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Naturvärdesbedömning 
Alla park- och naturområden i tätorten har inven-
terats i fält med avseende på deras naturvärde. 
Bedömningen har genomförts med utgångspunkt 
från värdefulla strukturer och biologisk mångfald. 


Området har fått en poäng för varje naturvärde-
segenskap. Utifrån det totala antalet poäng har 
områdena delats in i fyra klasser, där 1 innebär 
låga naturvärden och 4 mycket höga. Indelningen 
gjordes enligt följande: 


Totalpoäng Naturvärdesklass 
0-3 poäng 1 


4-7 poäng 2 


8-11 poäng 3 
12-18 poäng 4 


Naturvärde Egenskap Poäng 
Topografi Varierad (1p) 


Hydrologi 
Ytligt grundvatten, ström-
mande, översilning, orörd 
(1p) 


Död ved 
Låga värden (1p) 
Medel (1p) 
Höga (1p) 


Träd med 
speciella 
egenskaper 


Håligheter, grov/skrovlig 
bark (1p) 


Trädsam-
mansättning 


Stor variation, ädellöv 
(1p) 


Stora, grova 
träd 


Få (2p) 
Många (3p) 


Kontinuitet/ 
historisk 
nyttjande 


Ex. naturskog, högmosse, 
naturbetesmark (1p) 


Värdefulla 
strukturer 


Blomrikedom (1p) 
Branter (1p) 
Block (1p) 
Sandblottor (1p) 


Värdefulla 
former av 
skötsel 


Bete (1p) 
Slåtter (1p) 
Erosion (1p) 


Kulturhisto-
riska spår 


Ja (1p) 


Signalarter/ 
rödlistade 
arter 


Få (2p) 
Många (3p) 


Regionalt 
ovanliga 
arter 


Få (1p) 
Många (2p) 


Opåverkade 
områden 


Ja (1p) 


Hög ekolo-
gisk funk-


Reproduktionsområde 
(1p) 
Rastplatser (1p) 


tion Viktig spridningskorridor 
(4p) 
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Ordförklaringar 
Barriär - Vägar och järnvägar men även naturliga 
vattendrag kan utgöra en barriär för olika organis-
mers rörelser i landskapet. För många marklevan-
de insekter kan en väg vara en oöverkomlig barriär 
medan fåglar oftast har mindre problem att pas-
sera. Även om barriären är ett marginellt ingrepp i 
naturmiljön kan det få mycket stora konsekvenser. 
I Vetlanda är Västerleden en betydande barriär. 


Biotop - Biotoper eller naturtyper används som 
begrepp för mindre, enhetliga områden i naturen 
som till exempel våtmark eller lövskog. Olika arter 
är mer eller mindre knutna till olika biotoper och 
det är ofta på denna nivå som naturvårdsåtgär-
derna inriktas för att säkerställa livsmiljön för olika 
arter. 


Grönområde - Med grönområden i eller i anslut-
ning till tätorter menas all mark som inte är be-
byggd eller hårdgjord. Begreppet innefattar alltså 
åker, skog, parker, alléer, trädgårdar, bostadsgårdar 
och kyrkogårdar med mera. 


Grönstruktur - Grönstruktur är ett samlande 
begrepp för en struktur som består av ett nät-
verk med små och stora gröna områden av olika 
karaktär och funktion. De gröna områdena kan 
vara av mycket olika karaktär – parker, trädgårdar, 
naturområden, alléer, skog, ängs- och hagmarker, 
stränder och sjöar. 


Grönt stråk - Gröna stråk är längre sammanhäng-
ande stråk som är lätta att röra sig i och som inte 


bryts av kraftiga barriärer. De binder samman 
stadens grönytor med varandra och med det omgi-
vande landskapets gröna natur- och kulturmiljöer 
och fungerar därigenom som viktiga förbindelser 
mellan stad och landsbygd. De gröna stråken kan 
också vara betydande spridningsvägar för fauna 
och flora. 


Hårdgjord yta - Hit räknas byggnaders tak, parke-
ringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar 
och liknande. I princip allt inom tätort som inte 
betraktas som grönyta är hårdgjord yta. 


Landskap - Landskap är ett område sådant som 
det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan 
naturliga och/eller mänskliga faktorer (Europeiska 
landskapskonventionen). Det handlar både om 
stadsområde och landsbygd, vardagliga områden 
och områden som anses vara särskilt vackra. 


Park - En park definieras här som en allmänt till-
gänglig grönyta i eller i anslutning till tätbebyggt 
område som är lämpad för rekreation och lek. Be-
greppet följer alltså inte detaljplanens parkmarks-
begrepp. Trafikgrönytor och skyddsområden längs 
större vägar och industrier räknas inte som park. 
Park används alltså både för natur- och kulturmark 
i och omkring tätbebyggt område. 


Population - Ett antal individer av en art som har 
kontakt med varandra inom ett visst område kallas 
för en population. Förekomsten och storleken av 
en population är beroende av balansen mellan 
invandring och utvandring samt produktionen av 
nya individer och dödlighet. 
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Rekreation - Återhämtande av krafter (genom 
vistelse i avkopplande miljö); (eller utvidgat) av-
kopplande aktivitet som främjar återhämtande av 
krafter (Nationalencyklopedin). 


Rödlistad art - En rödlista är en redovisning av 
arters relativa risk att dö ut. Här ingår arter som 
bedöms minska betydligt eller helt försvinna inom 
överskådlig framtid. De olika kategorierna inom 
rödlistan är Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), 
Sårbar (VU), Nära hotad (NT), Nationellt utdöd (RE) 
och Kunskapsbrist (DD) (ArtDatabanken). 


Spridningskorridor - Område som ger möjligheter 
för växt- och djurlivet att sprida sig och kunna för-
flytta sig mellan deras olika livsmiljöer. De minskar 
risken för lokala utdöenden och ökar chansen för 
återkolonisering. 


Upplevelsevärden - Upplevelsevärden är en eta-
blerad metod att beskriva park- och naturområ-
dens kvalitet, innehåll och egenskaper. Metodiken 
bygger på ett 60-tal internationella forskningsarbe-
ten som bas. 


Värmeöar - Höga temperaturer inom ett begränsat 
område i staden som beror på att hårdgjorda ytor 
och byggnader lagrar av avger värme. 


Olika typer av grönområden 


Småpark - En småpark är en park som är mindre än 
0,5 hektar. Parken kan ha kultur- eller naturkaraktär 
men den ska vara lämpad för utevistelse, lek och 
skönhetsupplevelser. Dessa parker är för små för att 
räknas in vid tillgången till parker i staden. 


Närpark - En närpark är en park som är mellan 0,5-
5 hektar. Parken kan ha kultur- eller naturkaraktär, 
men den ska vara lämpad för utevistelse, lek och 
skönhetsupplevelser. Här bör finnas en vildare lek-
vänlig del eller en anlagd lekplats och bollplan. 


Stadsdelspark - En stadsdelspark är en park som 
är över 5 hektar. Parken kan ha kultur- eller natur-
karaktär, men den ska vara lämpad för utevistelse, 
lek och skönhetsupplevelser. Den ska även ge 
utrymme för motion, naturupplevelser och andra 
aktiviteter. 


Rekreationsområde - Större sammanhängande na-
tur/skogsområden utanför tätbebyggda områden 
över 30 hektar som är tillgängliga genom allemans-
rätten. De har stora värden och används mycket 
av allmänheten, skolor och föreningar för olika 
aktiviteter och har många upptrampade stigar och 
motionsspår. Skogen sköts främst för att tillgodose 
brukarnas användning. 


Bristområde - Område där avståndet till närmaste 
park- eller grönområde är längre än Boverkets 
rekommendationer eller ett område där andelen 
grönska är låg och därmed riskerar att utgöra en 
värmeö under värmeböljor. 


Skydds- och trafikgrönyta - Så kallade trafik-
grönytor eller skyddsområden ligger i närheten av 
vägar eller industri. Miljön är oftast bullerstörd, 
men kan ha en viss betydelse som lekmiljö, sprid-
ningskorridor eller promenadstråk. Typen räknas 
inte som tillgänglig park, då den inte anses ha 
tillräckligt hög kvalitet. 
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Bilaga 1 - Kunskapsunderlag 
I den här delen av grönstrukturunderlaget beskrivs 
grönstrukturens betydelse, värden och funktioner 
utifrån fyra teman: 
• Rekreation och sociala värden 
• Ekologiska värden och biologisk mångfald 
• Kulturhistoria och landskapsbild 
• Klimat, luft och vatten 


Genom att redovisa grönstrukturens värden utifrån 
olika perspektiv blir det tydligare att gröna områden 
är mångfunktionella eller har potential att vara 
det. Kunskapsunderlaget baseras på inventeringar 
och analyser som gjorts utifrån de olika perspek- 
tiven. 
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Rekreation och sociala värden 
Stadens grönområden är viktiga mötesplatser 
som ger möjlighet till rekreation och upplevelser 
och är av stor betydelse för stressnivå, hälsa och 
livskvalitet. Många studier visar att människors 
hälsa förbättras genom vistelse ute i parker och 
natur. Vi koncentrerar oss bättre samtidigt som 
puls och blodtryck förändras positivt. Vistelse i 
gröna miljöer förkortar dessutom återhämtningsti-
den från sjukdomar (Johansson m.fl. 2009). Besök 
och aktiviteter i park- och naturområden förbättrar 
humöret, stärker immunförsvaret och ökar produk-
tiviteten (Faskunger 2007). Attraktiva grönområden 
ökar motivationen till fysisk aktivitet som att ta en 
promenad eller löprunda. 


Ökad tillgänglighet till park- och naturområden 
kan bidra till måluppfyllelse inom både folkhälso-, 
frilufts- och funktionshinderspolitiken. Genom att 
fler får tillgång till information om och kan uppleva 
grönområden ökar även förståelsen, kunskapen 
och respekten för vårt gemensamma natur- och 
kulturarv. Åtgärder som ökar tillgängligheten kan 
vara helt avgörande för den enskilda individen, 
men gynnar i praktiken betydligt fler. Åtgärder 
som är helt nödvändiga för 10 procent är i regel 
underlättande för 40 procent och bekvämt för 100 
procent (Naturvårdsverket 2013). 


Det kan vara svårt att göra ett område tillgängligt 
för alla människor, men tillgänglighet kan alltid för-
bättras, vilket ger möjlighet för fler besökare. Om 
tillräcklig och aktuell information erbjuds inför ett 


besök blir det möjligt för den enskilde besökaren 
att avgöra om park- eller naturområdet är tillgäng-
ligt just för den. 


För förskolebarn är tillgång till och vistelse i naturen 
och gröna miljöer av stort värde. Forskning har 
visat att koncentrationsförmåga och motorik är 
betydligt bättre hos barn i förskolor med mycket 
gröna miljöer än hos barn på innerstadförskolor 
med bristande tillgång till naturliga miljöer 
(Naturvårdsverket 2006). Barns psykiska, sociala 
och fysiska utveckling främjas av tillgång till parker 
och naturlika lekområden. Barn som vistas mycket 
i grönområden är friskare och mer fysiskt aktiva än 
barn som leker mycket i en vanlig daghemsmiljö 
med iordningställda ytor. Aktivitetsnivån hänger väl 
samman med tillgången till grönområden (Faskunger 
2007). 


Tystnad är en bristvara i dagens samhälle och 
bullerfria miljöer utomhus kommer att värderas 
allt högre i framtiden. Buller från vägar och indu-
strier upplevs störande, medan ljud som fågel-
kvitter och lövprassel sällan upplevs som monotona 
eller irriterande. I en tyst och rofylld miljö kan man 
slappna av och ladda batterierna. 


Vissa undersökningar tyder på att det är den orörda 
naturen som ökar välbefinnandet. Undersök-
ningar i Västerås presenterade i Boverkets rapport 
”Landskapets upplevelsevärden” (2007) visar att 
välbefinnande ökar och stress minskar vid prome-


Spänger och leder ökar tillgängligheten i park- och 
naturområdena. Illharjen. 
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Många studier visar att förutom särskil-
da kvaliteter spelar avståndet till parken 
eller naturområdet stor roll - ju närmare 
människor har till ett grönområde desto 
oftare använder de området. (Johansson 
m. fl. 2009). De som oftast besöker ett 
grönområde känner sig också minst stres-
sade. Sambandet gäller oavsett kön, ålder 
samt social och ekonomisk position i sam-
hället (Grahn & Stigsdotter 2003). 


nader och vistelse i skog och naturområden utan 
anläggningar. Motsvarande samband saknades 
för områden som innehåller anläggningar. Detta 
innebär att grönstrukturen bör erbjuda miljöer 
för fysisk aktivitet med motionsspår och liknande, 
men också naturområden för fritt strövande utan 
iordningställda gångvägar och leder. 


Hinder för användandet av grönområden 
Det finns flera hinder för parkanvändandet och 
rekreationsaktiviteter, till exempel upplevd tidsbrist, 
dålig ekonomi, den personliga hälsan, informations-
brist, transporter och tillgänglighet. Osäkerhet och 
otrygghet, dålig skötsel och undermåliga faciliteter 
i parken kan också begränsa användandet av grön-
områden (Faskunger 2007). 


Närhet 
En närbelägen park- eller naturområde av hög kva-
litet ska vara nåbar och tillgänglig för alla oavsett 
kön, etnicitet, funktionshinder, ålder och socioeko-
nomisk status. 


Naturmarken närmast bostaden används mest 
för kortare promenader, motionsrunda, barnens 
lek med mera. Parker och grönområden på längre 
avstånd än 300 meter används betydligt mindre för 
den dagliga rekreationen. På helger kan man för-
flytta sig längre sträckor, till ett större skogsområde 
eller utflyktsområde. Närheten är särskilt viktig för 
små barn och människor med nedsatt rörlighet och 
äldre. Personer som har ett långt avstånd till parker 
är i regel mindre benägna att vara fysiskt aktiva 
och har även högre BMI. 


För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att 
möjligheterna för rekreation i både stora och små 
grönområden finns så nära att man inte behöver 
vara bilburen för att uppleva dem. Vid planering av 
grönområden bör man därför ta hänsyn till gång- 
avstånd till grönområdet, tillgänglighet för funk-
tionshindrade samt eventuella hinder eller 
barriärer mellan bostad och grönområde. Informa-
tion om var parker och naturområden finns och 
vad de erbjuder, kan också göra att de upplevs som 
mer tillgängliga. 


Östanå rekreationsområde. 
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Rekreation och fritid 
Naturen är viktig för motionen och ska ge utrymme 
för såväl vardagsaktiviteter som helgutflykter. Aktiva 
människor har generellt en bättre hälsa både 
fysiskt och psykiskt jämfört med stillasittande. 
Fysisk inaktivitet är idag ett stort hälsoproblem och 
förutsättningarna för fysisk aktivitet är därför en 
viktig fråga för samhällsplaneringen. Möjligheterna 
att nå grönområden och att röra sig i gröna stråk är 
aspekter som behandlas i grönstrukturunderlaget. 
Fysisk aktivitet är mycket viktigt för äldres hälsa. 


Utemiljön bör stimulera till promenader med en 
vacker och tillgänglig utformning. Man bör vid ute-
vistelsen kunna träffa och se andra människor. Det 
ska finnas attraktiva sittplatser och plats för rullstol 
vid bord och bredvid soffor. Promenadstråk är även 
viktiga för yrkesarbetande som ofta inte använder 
utemiljön mer än som något man passerar på väg 
till eller från jobbet. 


En park bör vara så mångfunktionell som möjligt 
och det räcker inte med kvantitet utan kvaliteten 
är minst lika viktig. Parken ska vara attraktiv och 
tillgänglig samt användbar för olika grupper av 
människor. Tillgängligheten i ett område är viktigt 
för att även grupper med nedsatt rörelseförmåga 
ska kunna utnyttja utemiljön. För barn med funk-
tionshinder krävs lättillgängliga lekplatser, äldre 
och rörelsehindrade kräver ett jämnt underlag, inte 
alltför branta lutningar, trappor eller trånga passa-
ger för att kunna ta sig fram. 


Människors relation till naturen varierar stort och 
många saknar traditioner att ta sig ut till större 
rekreationsområden i stadens utkant. Natur- och 
miljöintresset kan gynnas genom lättillgänglig in-
formation, guidningar, naturstigar och mobilappar. 


Räkneexempel från Helsingborg 
Rekreation i naturområden har ett ekonomiskt 
värde som kan beräknas på olika sätt. Ett lägsta 
värde för ett besök i ett grönområde kan anges 
utifrån hur mycket resurser i tid och pengar, 
som människor lägger ner på besöket. Rekrea-
tion i skog och mark har då värderats till cirka 
220 kronor per besök, inklusive reskostnad 
(Norman m. fl. 2011). 


Från maj till juni 2009 räknades antalet passe-
rande på landborgspromenaden i Helsingborg. 
Med ovanstående värdering skulle bara dessa 
besök motsvara ett ekonomiskt värde på drygt 
51 miljoner kronor per år. 


Bäckstråket är ett polulärt och välutnyttjat grönstråk genom centrum. 
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Järnvägen mellan Vetlanda och Korsberga föreslås gö-
ras om till ett attraktivt grönstråk för människor. 


Bäckstråket erbjuder grönska och naturupplevelse mitt 
i staden. 


Gröna stråk 
Stadens parker och grönområden länkas samman 
till en sammanhängande grönstruktur med hjälp 
av gröna stråk av varierande skala och karaktär. Ett 
sammanhängande system av gröna stråk är en 
strategi som ökar möjligheterna till fysisk aktivitet 
och ger Vetlandaborna möjligheter till att ta sig 
långa sträckor i lugna och trygga miljöer. Stråken 
ska göra det lätt att röra sig mellan olika grön- 
områden inom staden men utgör också viktiga 
förbindelselänkar för att nå rekreationsområdena 
och landskapet utanför staden. De gröna stråken är 
många gånger en del av gång- och cykelvägnätet, 
eller bör ha tydliga kopplingar till det. Det är dock 
inte alltid grönstråken är den snabbaste vägen från 
start till mål utan snarare den upplevelserika och 
intressanta. 


Karaktären på de gröna stråken kan variera, från 
det anlagda välskötta parkstråket till det fria 
lummiga naturstråket, från gångvägen genom den 
lilla kvartersparken till grusvägen genom frilufts-
området. På många håll i Vetlanda är stråken 
relativt smala men det finns även rymligare delar 
där det finns plats för lek, möten och avkoppling. 
Just bredden har stor betydelse för stråkens funk-
tion och hur de upplevs, och de smala delarna bör 
därför inte vara alltför långa. 


Stråken ska upplevas offentliga och lättillgängliga, 
och längs huvudstråken är det viktigt med god 
framkomlighet. Om inte topografin gör det omöj-
ligt ska man längs de större stråken kunna ta sig 
fram till fots, med cykel, med rullator, rullstol och 
barnvagn. 


För att åstadkomma god orientering och behålla 
gröna länkar är det av stort värde att ta till vara 
befintliga knutpunkter, siktlinjer och landmärken vid 
planering av nya stråk. 


Kartan pekar ut områden där det finns ett stort 
behov av att skapa nya grönstråk eller utveckla 
de befintliga så att en tydlig sammanhängande 
struktur kan uppnås. De flesta stråken i staden 
löper i nord-sydlig riktning och det råder brist på 
sammanhängande stråk i öst-västlig riktning, i 
synnerhet i centrum. Längs den nedlagda järnvä-
gen mellan Vetlanda och Åseda bör ett grönt stråk 
skapas, lämpligtvis ända till Korsberga. 


Flera av de viktiga gröna stråken som löper från 
stadens centrum slutar tvärt utan fortsättning ut 
i det omgivande landskapet. Detta gäller bland 
annat för den södra änden av Bäckstråket och Präs-
tastigens ände i Bäckseda. 


Forskning har visat att människor som har 
promenadvänliga områden i närhet av sin 
bostad är mer fysiskt aktiva totalt sett jämfört 
med boende i oinbjudande utemiljöer, oavsett 
individuella faktorer. Skillnaden är så stor som 
upp till 70 minuter mer per vecka av häl-
sofrämjande fysisk aktivitet (Boverket 2007). 
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Kartan visar befintliga gröna stråk och förslag på 
utvecklingsstråk som behövs för att öka människ-
ors möjligher till rekreation och fysisk aktivitet. 
Närhet till attraktiva grönstråk gör att människor 
oftare tar sig ut för att motionera jämfört med om 
bostadens närmiljö domineras av hårdgjorda och 
oinbjudande miljöer. 


Det råder i dagsläget brist på gröna stråk i 
öst-västlig riktning i Vetlanda, i synnerhet i centrum. 
Stråken ska länkas samman i en sammanhängande 
grönstruktur och förbinda staden med omgivande 
landsbygd.  


© Lantmäteriet
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Upplevelsevärden - parkernas 
kvalitet 
Grönområdenas innehåll, kvalitet och egen-
skaper har stor betydelse för användningen och 
attraktiviteten vilket tillsammans bidrar till om-
rådets upplevelsevärden. De mest uppskattade 
miljöerna är ofta de som erbjuder många olika 
upplevelsevärden. Metodiken att dela in grön-
områden i upplevelsevärden bygger på ett 60-tal 
internationella forskningsarbeten som bas (Grahn 
och Berggren-Bärring 1995). Upplevelsevärden har 
utvecklats till ett etablerat sätt att beskriva ett 
grönområdes kvalitet, vilket i detta arbete tilläm-
pats på Vetlandas park- och naturområden. För 
att passa Vetlandas förutsättningar och mål har 
ytterligare några upplevelsevärden lagts till den 
etablerade modellen. Områden med många värden 
är viktiga utflyktsområden och attraherar fler än 
närmast boende, och kan anses som värdekärnor 
för rekreation. En variation av upplevelsevärden är 
värdefullt såväl inom ett och samma grönområde 
som mellan olika områden. 


De inventerade grönområdena har inventerats 
och fått poäng enligt ett utarbetat poängsystem 
(se bilaga 3). Små parker har ofta fått lägre poäng 
än stora parker, vilket är naturligt. Låga poäng kan 
innebära att grönområdet har ett bristfälligt inne-
håll eller helt enkelt är för liten för att kunna inneha 
många upplevelsevärden. Låga poäng behöver dock 
inte betyda att den inte är så viktig – en park med få 
upplevelsevärden som ligger i ett område med liten 
andel grönska kan ha väldigt stor betydelse. 


Flera av upplevelsevärdena uppfylls endast i större 
områden utan påverkan av buller och andra 


Öppna vyer och långa utblickar är viktiga upplevelse-
värden. Vinterdag på Brunnsgårdssberget. 


Dammar och vattendrag är uppskattade inslag i park- 
och naturområdena. Kvarndammsparken. 


störningsmoment. Grönytor som inte är klassifi-
cerade som parker, till exempel trafikgrönytor, kan 
därför vara viktiga att bevara då de i många fall 
fungerar som buffertzoner och minskar de störande 
elementen i själva parkerna. 


Graderingen kan ses som ett försök att lyfta fram 
de mest värdefulla grönområdena i Vetlanda, och 
visa vilka värden kommunen förvaltar. Inventering-
en kan även fungera som ett underlagsmaterial för 
att sätta upp riktlinjer för grönområdets utveckling. 
Ett område med få egenskaper kan i vissa fall 
behöva kompletteras med fler värden för att fylla 
fler funktioner och locka flera besökare. 


Kartläggningen av upplevelsevärden visar att flera 
av de områdena med högst kvalitet ligger längs 
Bäckstråket och vid Emån i Bäckseda. Detta är na-
turligt eftersom vistelse i närheten av vatten och 
vattendrag har visat sig ha ett högt rekreativt vär-
de och är en mycket uppskattad miljö att vistas i. 
Kvarndammsparken och Forngårdsparken har fått 
flest poäng (19 p) följt av Galgabergsområdet, (18 
p), Norrgårdsområdet (17 p) och Tjustkulle (16 p). 
Kartan visar att västra delarna av Vetlanda saknar 
grönområden med många upplevelsevärden. Det 
har bland annat att göra med att de ofta är en-
formiga, saknar vatteninslag och är påverkade av 
buller från Västerleden. I dessa parker bör man 
jobba med att öka variationen och göra dem 
tillgängliga för fler människor. 
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Kartan visar park- och naturområdenas upplevelse-
värden vilket är ett sätt att beskriva deras kvalitet. 
Kartläggningen grundar sig på kvaliteter och vär-
den så som skogskänsla, öppna vyer och utblickar, 
lekplatser, kulturhistoria, inslag av vatten, rofylld-
het och tillgänglighet. Ju mörkare färg desto högre 
upplevelsevärde har grönområdet. 


Många av de parker med högst värde ligger i de 
norra delarna av Vetlanda samt i Galgabergsområ-
det och vissa delar av Bäckseda. De västra delarna 
av staden utgör ett bristområde, det vill säga det 
saknar parker med höga värden. Bristområdena 
bör kompletteras med mer egenskaper för att få ett 
högre upplevelsevärde och locka fler besökare. 


© Lantmäteriet
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Tunnlar under trafikerade vägar underlättar för 
människor att ta sig ut i naturen. Tunnel under Nygatan 
vid Mogärdeskolan. 


Västerleden utgör en barriär både för människor och 
djur och minskar tillgängligheten till rekreationsområ-
dena. 


Barriärer, buller och närhetsanalys 
Barriärer så som större trafikleder, stängslade om-
råden och storskaliga industriområden begränsar 
tillgängligheten till grönområdena. Forskning har 
visat att tillgängligheten är en avgörande faktor 
för hur mycket grönytor används (Schäfer Elin-
der & Faskunger 2006). Vissa områden som går 
att passera kan, på grund av sin storskalighet och 
utformning, upplevas som mentala barriärer och 
påverkar därmed den upplevda nåbarheten. Vad 
som upplevs som en barriär varierar mellan olika 
människor och grupper. I Vetlanda utgör Väster-
leden, järnvägen och Brogårds industriområde 
väsentliga hinder. 


Stora trafikleder och inhägnade områden påverkar 
också djurlivet och deras naturliga rörelsemönster. 
Många djurarter, allt från marklevande insekter till 
mindre däggdjur, undviker att passera större vägar 
vilket gör att deras livsutrymme minskar, något kan 
ha stor inverkan på artens lokala fortlevnad (She-
pard 2008; Trafikverket 2016). 


Brogårds industriområde utgör en betydande 
barriär med både inhägnade områden, tung trafik 
och en ogästvänlig miljö som avhåller fotgängare 
att röra sig där. Då området fungerar som ett hinder 
i både nord-sydlig och öst-västlig riktning bör det 
göras lättare att passera eller förbättra möjlig-
heterna att röra sig runt området. 


Vid Sävsjörondellen bör en bättre förbindelse mot 
Karlslunds rekreationsområde utvecklas för att 
underlätta för människor att ta sig ut mot skogen. 


I Brunnsgårds industriområde finns idag få möjlig-
heter att passera i nord-sydlig riktning. Området 
består till största del av mindre industrier och genom 
att utveckla ett grönt stråk skulle barriäreffekten 
minska och nåbarheten till grönområdena öka. 


Buller 
Ofta är trafiklederna och industriområden källor 
till buller, vilket ytterligare har inverkan på hur 
människor rör sig i stadens utemiljöer. Tystnad 
och rofylldhet är en av den bostadsnära naturens 
största kvaliteter vilket gör att man gärna undviker 
områden med för hög bullernivå. Flera av parkerna 
i Vetlandas centrala delar, längs de stora vägarna 
och längs Västerleden är bullerpåverkade, i syn-
nerhet i utkanterna av dessa grönområdet. Natur-
vårdsverket har tagit fram riktlinjer för olika typer 
av grönområden och har föreslagit att ljudnivån bör 
understiga 50 dB(A) i parker och naturområden och 
45 dB(A) i rekreationsområden för att säkerställa en 
god ljudmiljö (Naturvårdsverket 2007). 


Vad som upplevs som acceptabel ljudnivå i ett grön-
område påverkas i stor utsträckning av områdes- 
typ och förväntningar. I parker och närområden 
förväntar man sig inte total frihet från samhälls-
buller. Beger man sig längre bort till natur i stadens 
utkanter gör man det ofta just för att få en tystare 
miljö. 
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Teckenförklaring
Grönområden
Bristområden, 200m
Bullerpåverkat område
Barriär, väg
Barriär, järnväg
Planskilda passager


Kartan visar att delar av Pukaregården och Bro-
gårds industriområde är bristområden som har 
längre än 200 m till närmaste närpark. Ca 850 
personer bor inom bristområdet varav 90 är barn 
mellan 0-12 år. Det förekommer idag ingen brist på 
tillgång till stadsdelsparker eller rekreationsområ-
den inom de rekommenderade avstånden. Det är 
dock viktigt att ta hänsyn till riktlinjerna vid plane-
ring av stadens utveckling. 


Buller, barriärer och bristområden 


Vetlanda 


Grönområden 
Mer än 200 m till närpark 
Bullerpåverkat område 
Barriär, väg 
Barriär, järnväg 
Planskilda passager 
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Lekplatsen i Apoteksparken är ett populärt utflyktsmål 
för både förskolor och skolor. 


Områden med orörd och naturlig vegetation är viktiga 
då det inspirerar till lek. 


Skolor och förskolors användning 
av park- och naturområden. 
Grönområden i städer har ett stort värde som 
pedagogisk resurs för skolor och förskolor och kan 
utnyttjas i undervisningen i ett flertal ämnen. Vis-
telse i park- och naturområden i skolverksamheten 
förbygger bland annat fetma, diabetes, stress och 
benskörhet hos barnen (Johansson m. fl. 2009). 
Utemiljöer har alltså en stor hälsofrämjande effekt 
genom ökad fysisk aktivitet, vilket i sin tur ökar 
kreativiteten och inlärningsförmågan hos barn. 


Utomhuspedagogik kan bidra till att ge barn ett bra 
förhållningssätt till naturen som kan gynna miljö-
engagemanget och känslan för naturen även när 
de växer upp. Kunskap om människans beroende 
av och påverkan på naturen lärs ut, liksom värdet av 
ekosystemtjänster. För att kunna använda grönom-
rådena i undervisningen behöver områdena finnas 
nära skolan, och det är nödvändigt med god trafik-
säkerhet och säkra övergångar. 


Så tycker skolorna och förskolorna i Vetlanda 
En undersökning gjorts för att ta reda på vilka park- 
och naturområden som stadens skolor och försko-
lor besöker och hur de använder dem. Samtliga 
kommunala skolor och förskolor besöktes på plats 
där personalen fick fylla i en enkät och diskutera 
användandet av grönområdena. 


Stadens grönområden upplevs som mycket värde- 
fulla av både skolor och förskolor, oavsett ålder. 
Park- och naturområdena besöks och används 
för miljöombyte, utmaningar och undervisning. 
Spontan och organiserad lek, utforska naturen, 


orientering, naturvetenskap och bygga kojor tillhör 
de vanligaste aktiviteterna. Många av skolorna och 
förskolorna besöker grönområden minst en gång 
i veckan. Oftast tar man sig till fots till det område 
som ska besökas och sträckan ska helst vara intres-
sant och säker. Några skolor anger att när man ska
göra längre utflykter, till exempel till Östanå, tar man 
sig dit med cykel. 


De mest värdefulla områdena är de som ligger i 
skolornas närhet, gärna i direkt anslutning eller 
inom några hundra meters avstånd. Det är dessa 
områden som besöks mest frekvent. Att grön-
områdena är öppna för alla, ger möjlighet till 
spontana aktiviteter och inte behöver bokas ses 
som en stor kvalitet. 


Ofta är park- och naturområdens kvalitet och 
innehåll av större betydelse för skolorna än stor-
leken på området. Naturen som besöks ska helst 
vara varierad med stora träd, buskage och öppna 
gräsytor. Det ”vilda” och områden med orörd och 
naturlig vegetation är viktiga då det inspirerar till 
lek. Andra inslag som lyfts fram som positiva är 
vatten, artrikedom och kuperad terräng. Även stora 
och öppna gräsytor är betydelsefulla. Många gånger 
kombinerar skolorna och förskolorna utflykterna till 
grönområdena med att stanna på lekplatser.  


Park- och naturområdena i norra delarna av 
Vetlanda, till exempel Kvarndammen, Forngårds-
parken, Sjukhusparken och Norrgårdsområdet, 
används mycket frekvent av skolor och förskolor. I 
detta område ligger många skolor och ibland kan 
det bli konkurrens om grönytorna. Södra Norr-
gårdsområdet är det grönområde som besöks av 
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flest skolor och förskolor, 12 st. Andra områden 
som är viktiga utflyktsmål är Östanå och Illharjen 
som besöks av 7 respektive 6 skolor. Totalt besöks 
56 olika park- och naturområden av stadens skolor 
och förskolor. 


Kartan visar skolor och förskolors användning av 
grönområden i Vetlanda. Ju fler skolor som an- 
vänder området desto mörkare färg. Parkerna längs 
bäckstråket tillhör de mest besökta områdena. För 
längre utflyktsmål tar skolorna sig ofta till Östanå 
eller Illharjen. 


© Lantmäteriet


Teckenförklaring
8-12
6-7
4-5
2-3
0-1
Gymnasieskola
Grundskola
Förskola


Vetlanda 


Skolor och förskolors användning av grönområden


  Antal skolor 
8-12 
6-7 
4-5 
2-3 
1 
Gymnasieskola 
Grundskola 


Förskola 
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Golfbanan i Östanå tillhör rekreationsområdet. Dess 
värde för rekreation skulle öka om man skapar stigar 
genom det och om man ger bättre möjligheter till skid-
åkning vintertid. 


Illharjen är ett mycket populärt rekreationsområde. 


Rekreationsområden 
Större rekreationsområden i stadens närhet ger 
möjlighet till att uppleva natur och landskap i en 
förhållandevis lugn och ostörd miljö. Områdena 
bör vara stora (> 30 hektar) och sammanhängande 
där det ges plats för lite mer utrymmeskrävande 
aktiviteter som långpromenader, jogging och 
enklare friluftsliv. Rekreationsområdenas karaktär 
varierar i hög grad, från gran- och talldominerade 
skogar till halvöppna gräsmarker och strandmiljöer. 


Det bör finnas ett rekreationsområde inom 1,5 
kilometer från bostaden (Hörnsten & Fredman 
2000; Boverket 2007). Anläggningar som klubbstu-
gor, elljusspår, badplatser, vindskydd, grillplatser, 
motionsspår och parkeringar kan fungera som 
viktiga utgångs- eller målpunkter och bidrar till att 
göra området attraktivt för rekreation och fri-
luftsliv. Områdena bör knytas till den övriga staden 
via gröna stråk och vara tillgängligt via gång- och 
cykelvägar. I flera fall kan områdena fungera som 
en port ut till den omgivande landsbygden. För de 
viktigaste rekreationsområden bör delar av om-
rådet inrättas som naturreservat för att stärka och 
säkerställa rekreationen. 


De stora rekreationsområdena är viktiga för det 
spontana rörliga friluftslivet och för de föreningar 
som använder och vistas i naturen i sin verksam-
het. Vetlandas olika scoutföreningar, Vetlanda 
Korpen, OK Njudung och även andra föreningar har 
sina aktiviteter förlagda till rekreationsområdena. 


För att ta reda på vilka områden som används av 
det rörliga friluftslivet genomfördes ett möte med 
berörda föreningar. På mötet deltog Vetlandas tre 


scoutföreningar, Vetlanda korpen och Hembygds-
föreningen i Bäckseda. De fick ange vilka områden 
som de besöker i sin verksamhet, samt till vilka ak-
tiviteter. Även OK Njudung (orienteringsklubben), 
PRO, SPF och funktionshinderomsorgen har delat 
med sig om vilka områden de använder. 


Utöver vad som syns i kartan på nästa sida används 
bäckstråket och Hälsans stig ofta av olika föeringar, 
inte minst pensionärsföreningarna och av funk-
tionshinderomsorgen. 


Motionsspår i Karlslunds rekreationsområde. 
14 







© Lantmäteriet


Teckenförklaring
1
2
3
4
5
6 och uppåt
Plangräns FÖP


Vetlanda 


Föreningslivets användning av grönområden


 Antal föreningar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Områdesgräns 


 


Kartan visar föreningslivets användning av grön- 
områden i Vetlanda. Ju mörkare färg desto fler 
föreningar använder området i sin verksamhet. 


De föreningar som ingår i karteringen är: Vetlanda 
Korpen, OK Njudung, UV-scouterna, Equmenia 
scouterna, Svenska scouterna, PRO, SPF och funk-
tionshinderomsorgen. 


Östanå och Sandlandet är populära och välut-
nyttjade rekreationsområden som används till en 
mängd olika aktiviteter. Även grönområden i de 
norra delarna av staden nyttjas i stor utsträckning. 
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Gröna attraktiva stråk i närheten av hemmet uppmunt-
rar till fysisk aktivitet och förbättrar därmed folkhälsan. 
Mellangårdsstråket i närheten av Himlabackarna. 


Fysisk aktivitet 
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivi-
tet och folks hälsa – ju mer man motionerar desto 
mindre risk att drabbas av övervikt, depression 
eller cancer. Stadens struktur och tillgång till grön-
områden påverkar i stor grad människors möjligheter 
att gå, cykla, leka, jogga och röra sig till vardags. 


Många aktiviteter kräver inga särskilda anläggningar 
medan vissa är mer platsbundna, exempelvis boll-
planer och lekplatser. Grönområdena bör utformas 
för att möjliggöra aktiviteter av många olika slag. 


I Vetlandas parker såväl som i rekreationsområden 
finns idag goda möjligheter till motion och utevis-
telse. I många grönområden finns spontana idrotts-
platser, det vill säga idrottsanläggningar som är 
tillgängliga för alla och som är gratis att använda. 
Man bör eftersträva en jämn fördelning av spon-
tanidrottsplatser i staden för att möjliggöra för 
så många som möjligt att använda dem. På vissa 
håll, till exempel Östanå, finns en koncentration av 
allmänt tillgängliga idrottsplatser, något som också 
uppmuntrar till fysisk aktivitet. 


Rekreationsområdena är särskilt viktiga för aktivi-
teter som kräver större ytor, exempelvis orientering 
och löpning i gröna miljöer. Ofta består rekreations-
områdena av ett nätverk av motionsspår och slingor 
vilket ökar användandet och valbarheten och är en 
stor tillgång för friluftslivet. 


I Vetlanda finns två elljusspår; i Norrgårdsområdet 
och Östanå vilket möjliggör för motion även under 
de mörka timmarna av dygnet. Golfbanan i Östanå 
är ett grönt landskap som skulle kunna få större 


värde för rekreation om man skapar stigar genom 
det och om man ger bättre möjligheter till skidåk-
ning vintertid. 


Goda möjligheter för friluftsliv är ett viktigt steg i 
arbetet för förbättrad folkhälsa, en sund livsstil och 
i förlängningen en ökad kunskap och intresse för 
naturens kretslopp. 


Beachfotbollsplan i Östanå. 
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Teckenförklaring
Plangräns FÖP
Rekreationsområden
Cykelleder, officiella
Vandringsleder
Elljusspår i Vetlanda
Blå matta
Pulkabacke
Beachfotbollsplan
Beachvolleybollplan
Boulbana
Isbana
Basketplan
Tennisbana
Fotbollsplaner
Lekplatser, offentliga
Promenadslingor


 
 


Kartan visar lekplatser, spontanidrottsplatser och Aktivitetskarta 
olika promenad,- vandrings- och cykelleder. 
Rekreationsområden som omger staden innehåller 
dessutom en mängd olika spår och slingor av olika 
karaktär och framkomlighet. 


Områdesgräns 


Rekreationsområden 


Cykelleder 
Vandringsleder 
Elljusspår 
Blå matta 


Pulkabacke 


Beachfotbollsplan 


Beachvolleybollplan 


Boulebana 


Isbana 


Basketplan 


Tennisbana 


Fotbollsplan 


Lekplatser, offentliga 


Promenadslingor 


Vetlanda 
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Ekologiska värden och biologisk mångfald 


Biologisk mångfald är variationen i natu-
ren – från genetisk mellan individer till 
variationen av arter och ekosystem, på 
land och i vatten. Variationen mellan arter 
är ofta lätt att se och ofta den man menar 
när man talar om biologisk mångfald. 
Den biologiska mångfalden är grunden för 
vår välfärd och överlevnad genom de eko- 
systemtjänster den ger oss. 


Emån bidrar till att öka den biologiska mångfalden i 
Vetlanda. Mela kvarn. 


Biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster
Fungerande ekosystem förser oss med tjänster 
som rekreation, frisk luft, rent vatten, byggnads- 
virke, kläder, uppvärmning och mat på bordet. 
Dessa ekosystemtjänster är gratis och tas ofta för 
givna. De flesta av ekosystemtjänsterna skulle dock 
vara extremt kostsamma eller omöjliga att ersätta 
om de går förlorade, till exempel kretslopp av 
näringsämnen, fotosyntes och pollinering. 


Tänk bara om inte löv som faller från träd och 
buskar varje höst tagits omhand av ett myller av 
nedbrytare! Vem skulle pollinera våra fruktträd 
och grödor om fjärilar, bin och andra pollinatö-
rer försvann? Tänk om inte småfåglarna reglerat 
förekomsten av insekter genom att konsumera 
enorma mängder av dem! Och ännu värre – tänk 
om de gröna växterna i hav och skogar slutade att 
producera syre! 


En hög biologisk mångfald ger stabila fungerande 
ekosystem med stor motståndskraft och möjlighet 
till anpassning. En stor artrikedom är viktig för 
upprätthållandet av de tjänster naturen förser oss 
med, så kallade ekosystemtjänster. När en föränd-
ring sker och förhållandena förändras, till exempel 
efter en förödande storm eller att klimatet för-
ändras, återhämtar och anpassar sig ekosystemen 
bättre utifrån de nya förhållandena om det finns en 
stor biologisk mångfald i området. Mångfalden är 
på så vis en försäkring om att naturen kan förse oss 


med de tjänster vi är beroende av och gör jorden 
till en beboelig plats. 


Varför ska det finnas biologisk 
mångfald i en stad?
Varför ska vi ha biologisk mångfald i en stad när 
det finns så mycket natur på andra platser? Är det 
inte bättre att satsa på den biologiska mångfalden 
utanför staden där andra markintressen inte är lika 
framträdande? 


Det finns många argument mot detta påstående. 
En viktig anledning är att många städer, åtmin- 
stone i Nordeuropa, har en mycket hög biologisk 
mångfald. Ofta är den högre än i stadens närmaste 
omgivningar där landskapet vanligen domineras 
av monokulturer som åkrar och granplanteringar 
(Hedblom 2012). Stadens parker med äldre träd, 
alléer, tätortsnära skogar, dammar för dagvatten 
och städernas placering vid exempelvis sjöar eller 
rinnande vatten skapar tillsammans en artrik och 
varierad natur. 


Andra viktiga faktorer som förklarar den höga 
biologiska mångfalden i städer är deras långa kultur-
historia och skötsel, där produktion inte varit det 
viktigaste målet, utan snarare upplevelser och 
skönhet. I närheten av städer finns ofta sand- och 
grustag samt järnvägsspår som även de bidrar till 
den höga artrikedomen. I detta hänseende är 
Vetlanda inget undantag – många hotade och röd-
listade arter har hittats i och runt staden.  
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Ett annat viktigt argument för varför det ska fin-
nas biologisk mångfald i en stad är att det är den 
stadsnära naturen de flesta människor besöker. 
Forskning har visat att alla de positiva hälsoeffekter 
som utevistelse i naturen ger är större ju högre den 
biologiska mångfalden är (Fuller m. fl. 2007). Själva 
artrikedomen är alltså en viktig faktor för hur vi 
uppskattar naturen, och dess effekt på människans 
hälsa och välmående. Det är även i den stadsnära 
naturen som mest skolundervisning sker. För att få 
människor att vara rädd om och öka engagemanget 
för naturen i framtiden är det mycket viktigt att det 
finns värdefull natur där folk bor. Det är dessutom 
i städer som många beslutsfattare bor som genom 
kontakt med och upplevelse av närnaturen kan för-
stå betydelsen av att bevara den biologiska mång-
falden. Att värna om växt- och djurlivet i staden 
kommer alltså ha stor betydelse för bevarandet av 
biologisk mångfald i stort. 


Hot mot den biologiska mång- 
falden 
Utarmningen av den biologiska mångfalden i 
Sverige beror till stor del på att det moderna 
skogs- och jordbruket har förändrat eller förstört 
många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika 
landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga 
skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal 
växter och djur kan leva. Samtidigt har igenväxning 
och förbuskning av jordbruksmarker försämrat 
chanserna för många arter som behöver öppna, 
hävdade (vårdade) landskap. 


Modernt skogsbruk 
Det moderna skogsbruket präglas av ensartade 
barrskogar och kalavverkningar vilket har inneburit 
att många arters livsmiljöer förändrats och förstörts. 


Landskapet runt Vetlanda domineras av täta barr-
skogar där den biologiska mångfalden är låg. I det 
moderna skogsbruket har inte döda träd och grenar 
lämnats kvar vid avverkning, något som ytterligare 
försvårat situationen för den mångfald av djur och 
växter som är knutna till död ved. 


Igenväxning 
Många arter som tidigare varit vanliga i det vari-
ationsrika jordbrukslandskapet har minskat i stor 
utsträckning när många lantbrukare lagt ner sin 
verksamhet och markerna vuxit igen med sly och 
barrskogar. Områdena kring Vetlanda är inget 
undantag, och det krävs att ängs- och betes-
markerna sköts genom slåtter eller bete för att den 
biologiska mångfalden ska bevaras. 


Fragmentering 
När det moderna skogsbruket har brett ut sig och 
många av de värdefulla biotoperna försämrats 
har landskapet blivit allt mer fragmenterat, det 
vill säga det har blivit längre mellan områden som 
har en hög biologisk mångfald, så som naturbetes- 
marker och äldre lövskogar. Stora vägar och ny be-
byggelse bidrar ytterligare till uppdelning av land-
skapet. Detta gör att arterna får svårt att sprida sig 
vilket i sin tur leder till lokala utdöenden av växter 
och djur. För att minska de negativa effekterna av 
fragmenteringen bör man restaurera och återskapa 
värdefulla biotoper. 


Invasiva arter 
Ett av de största hoten mot den biologiska mång-
falden idag är invasiva arter. Med invasiv art 
menas en art som införts till områden utanför sitt 
ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig 
av egen kraft, som skadar ekosystemet som de 
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Skäl för att bevara den biologiska 
mångfalden 
Etiska motiv Alla arter har rätt att leva vidare 
på jorden. Vi har ett ansvar att förvalta den 
biologiska mångfalden och lämna den vidare till 
kommande generationer. 


Ekologiska motiv Biologisk mångfald är för 
utsättningen för upprätthållandet av ekologiska 
system som också människan är beroende av. 


Materiella och ekonomiska motiv Vi 
människor är beroende av produkter från natu 
ren för vår överlevnad. I naturen kan man fort 
farande finna många arter som kan användas 
till nya mediciner, mat, industriprodukter och 
vid växtförädling med mera. 


Kulturella och sociala motiv Naturen och 
dess arter är en källa till kreativitet och inspira-
tion. Den är del av vårt kulturarv och bidrar till 
vår livskvalitet. 


Hälsomotiv Människor mår bättre av att vistas 
i naturen. Stressreaktioner minskar i kontakt 
med växter och djur och man återhämtar sig 
snabbare från sjukdom. 


Framtida behov Människan saknar kunskap 
om funktionen av alla komponenter i naturen. 
Varje organism är del i en kedja av inbördes 
beroende organismer som i sin tur är del i ett 
ekosystem. Vad händer med ekosystemet om 
en komponent försvinner? Större mångfald på 
alla nivåer ger en högre anpassningsförmåga 
och motståndskraft till pågående och komman-
de förändringar. 
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Kostnaderna för invasiva arter i Sverige 
har uppskattats till 1,1–4,5 miljarder kro-
nor per år. I EU beräknas kostnaden till 
9,6 miljarder euro per år och i USA upp 
skattas kostnaderna för skador och kon 
troll till i storleksordningen 100 miljarder 
dollar per år. (Naturvårdsverket 2008). 


Lupinen är en vacker men invasiv art, som konkurrerar 
ut våra inhemska arter och påverkar den biologiska 
mångfalden negativt. Järnvägsparken. 


introducerats till och åstadkommer ekonomisk 
skada eller påverkar hälsan negativt hos djur och 
människor. I Sverige räknar man med att det finns 
ungefär 380 invasiva arter som alla har negativa 
konsekvenser på den biologiska mångfalden. 


Det finns många exempel världen över på att invasiva 
arter kan vara ett stort hot mot inhemsk biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster och lokala ekonomier. 
Det är viktigt att komma ihåg att varje art har bild-
ats i ett samspel mellan miljöförutsättningar och 
andra arter (djur, växter och mikroorganismer), och 
att detta oftast skett i geografisk isolering över en 
längre tid. 


Exempel på invasiva arter i Vetlanda är jätte-
loka, spansk skogssnigel, parkslide, vresros och 
blomsterlupin. Lupinerna är vackra, men extremt 
invasiva och har stor negativ påverkan på den bio-
logiska mångfalden. De sprider sig längs vägrenarna 
och konkurrerar ut många ängsarter. 


Det är ofta en stor utmaning att bekämpa invasiva 
arter när de väl etablerat sig i sin nya miljö. Att 
sätta in åtgärder i ett tidigt skede när en art visar 
invasiva tendenser har visat sig vara mest kost-
nadseffektiva och miljövänliga för att förhindra 
varaktig etablering (Naturvårdsverket 2008). 


Ogynnsam skötsel 
Allt för intensiv gräsklippning, röjning av sly och 
buskar samt ogräsbekämpning är exempel på 
åtgärder som är negativ för de flesta växt- och djur-
arter. Gräsytor som klipps mer sällan har oftast fler 
arter av både fjärilar och växter. På grund av att 
många grönområden sköts på liknande sätt råder 
ofta brist på variation mellan de urbana utemiljö-


erna, vilket leder till låg biologisk mångfald. Ofta 
beror den ogynnsamma skötseln av parkerna och 
naturområdena på kunskapsbrist hos de som utför 
det praktiska arbetet. Man vet helt enkelt för lite 
om vilka åtgärder som bör undvikas och vilka som 
bör utföras för att bevara och öka den biologiska 
mångfalden i tätortsnaturen. Detta kan relativt 
enkelt förbättras genom utbildning och informa-
tionsspridning till parkarbetarna. 


Nedhuggning av värdefulla träd 
En stor mångfald av arter är knutna till stora gamla 
träd. Många fåglar, svampar, lavar, mossor och in-
sekter är helt beroende av dessa träd för sin över-
levnad. Vid projektering och exploatering av nya 
områden förbises ofta dessa värden och träden tas 
ned. Ibland kan det finnas en konflikt mellan att 
bevara äldre träd på grund av de biologiska värdena 
och att avverka dem på grund av säkerhetsskäl. 
När man tvingas avverka äldre träd som riskerar att 
falla på människor och egendom är det viktigt att 
ta tillvara och lägga ut de avverkade träddelarna i 
samlade faunadepåer, helst i solbelysta lägen efter-
som det gynnar flest arter. 


Gräsyta Stadsäng
 • Dyrt • Billigt 


  • Artfattigt • Artrikt
  • Miljöfarligt • Miljövänligt
  • ”Doftfritt” • Doftar
  • Arbetsintensivt • Arbetsextensivt 
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Förbättringsförslag 
Blommande och fruktbärande träd 
För många insekter och fåglar är blommande och 
fruktbärande träd och buskar av stor betydelse. 
Hassel, olvon, sälg, hagtorn, slån och fläder är alla 
exempel på arter som bör främjas eller planteras 
för att gynna en mängd arter. 


Fjärilsrestaurang 
Växter med mycket nektar uppskattas väldigt myck-
et av fjärilar. Syrenbuddleja är fjärilarnas favorit-
buske men även många ärtväxter, kransblommiga 
växter och korgblommiga växter är omtyckta på 
grund av det höga nektarinnehållet. Man bör även 
låta fallfrukt ligga kvar på hösten eftersom det gynnar 
både fjärilar och andra insekter. 


Gröna tak och väggar 
Förutom att gröna tak och väggar är positivt för 
många växt- och djurarter leder det även till minskad 
dagvattenavrinning, förbättrad luftkvalitet, klimat-
utjämning och är estetiskt tilltalande i stadsmiljön. 
Gröna tak kan vara ett viktigt habitat, födosöks-
plats och spridningsväg för bland annat fåglar, 
insekter, spindlar och bin. Möjligheten att anlägga 
gröna tak och väggar bör beaktas vid nybyggnation 
i staden, i synnerhet då det finns planer på att 
bygga hus med platta tak. 


Fågelholkar 
I parkerna och skogsområdena råder det ofta brist 
på hålträd och det blir därför stor konkurrens om 
boplatser. Genom att sätta upp holkar underlättar 
man för både fåglar och fladdermöss. Det finns 
även speciella holkar som är utformade för vilda 
bin och humlor. 


Mulmholkar 
Genom att placera ut så kallade mulmholkar gynnar 
man många arter som är beroende av död ved. 
Mulmholkar är stora insektsholkar av grova löv-
träd, som fylls med mulm, sågspån och löv och se-
dan sätts upp i träd för att locka till sig skalbaggar 
och andra insekter. Den rika skalbaggsfaunan drar 
i sin tur till sig hackspettar och andra fåglar som 
söker efter feta larver. Att sätta upp holkar av olika 
slag kan med fördel göras i samarbete med olika 
skolor i pedagogiskt syfte. 


Alternativ skötsel av grönytor 
Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka den 
biologiska mångfalden i Vetlandas grönområden är 
att klippa gräsytor mer sällan och även med start 
senare på säsongen. För att gynna så många växter 
och djur som möjligt bör klippningen – både inom 


På Norrgårdens gravfält finns en välbevarad torrmarksflora. 


Käringtand är mycket omtyckt bland pollinatörer. 
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Exempel på rödlistade arter inom 
grönstrukturunderlagets område: 


• Kungsfiskare 


• Stjärtand 


• Slåttergubbe 


• Backsippa 


• Slåtterfibbla 


• Sotnätfjäril 
• Utter 
• Flodpärlmussla 


• Berguv 


Backsippa är en art som minskat kraftigt under de 
senaste decennierna. 


och mellan områden – ske på ett varierat sätt både 
vad gäller tidpunkt och intensitet. Vid klippning 
är det viktigt att samla upp och forsla bort det av-
slagna gräset så att det inte skuggar och därmed 
kväver de växter som står på tur för att blomma. 
Ett minst lika viktigt skäl till att frakta bort det av-
klippta gräset är att skapa kvävefattiga markförhål-
landen och efterlikna en traditionell ängsskötsel, 
vilket gynnar många konkurrenssvaga ängsarter. 
Gräset kan samlas upp i rundbalspressar för att 
sedan användas till utfordring till stadens vilda djur 
på vinterhalvåret. 


Genom att informera allmänheten om att man 
låter gräset växa i ett gott syfte, nämligen att skapa 
förutsättningar för en rik ängsflora, kan man skapa 
förståelse hos de människor som tycker att det ser 
slarvigt skött ut med oklippta gräsytor. Att hålla 
entréer och gångar välskötta genom klippning och 
räfsning gör att området i sin helhet upplevs som 
välskött trots att vegetationen till största del tillåts 
växa sig mer vildvuxen. 


Vägkanter kan med rätt skötsel hysa en artrik flora 
och fauna med många hotade arter. I det moderna 
landskapet där ängs- och betesmarker försvunnit 
i stor utsträckning spelar vägrenarna en stor roll 
som livsmiljö åt hävdgynnande och konkurrens- 
svaga arter (Milton m.fl. 2015). För att gynna den 
biologiska mångfalden bör vägkanterna slås en 
gång per, efter att växterna hunnit blomma och 
satt frö. 


Rödlistade arter 
En rödlistad art är en art vars överlevnad i Sverige 
inte anses säkerställd på sikt, beroende på att den 
är sällsynt eller minskar. De rödlistade arterna tas 
fram av Artdatabanken (SLU) vart femte år och 
presenteras i den så kallade rödlistan. Inom det 
inventerade området i Vetlanda finns 53 rödlistade 
arter, varav de flesta är fåglar eller kärlväxter. Det 
stora flertalet av arterna är knutna till naturbetes-
marker, fuktiga strandängar eller blandskogar med 
stora inslag av äldre träd. 


Det kan dock finnas betydligt fler rödlistade ar-
ter inom grönstrukturunderlages område, då 
kunskapen om flera artgrupper är bristfällig och 
inrapport- eringen av kända arter är ofullständig. 
Genom att bevara viktiga naturtyper, i synner-
het naturbetesmarker, skulle man gynna många 
rödlistade arter i Vetlanda. 


Andelen gräsyta i staden som sköts som äng bör öka för 
att gynna växt- och djurlivet. Kvarndammsparken. 
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Biotopkartering 
För att få en bild över vilka naturtyper (biotoper) 
som finns i och runt Vetlanda har en inventering 
genomförts. Inventeringen bygger huvudsakligen 
på flygbildstolkning (2015) som kompletterats med 
fältbesök. I biotopkartan är administrativa gränser 
och ägare ointressanta medan vegetationsstruktur 
och andel grönyta är viktig. Den bebyggda marken 
i tätorten har delats in i tre kategorier, så kallade 
kvartersbiotoper, efter andelen grön mark. Mark 
som ansetts bestå av över 80 % grönska har istället 
klassificerats i ett antal naturbiotoper.  


Bevarandet av biotoper är sannolikt den bästa 
nivån för en kommuns arbete för att bevara den 
biologiska mångfalden, det är således viktigt att 
kartlägga stadens biotoper. Karteringen kan även 
ligga till grund för att analysera de biologiska 
kvaliteterna i området. Vetlanda innehåller liksom 
de flesta svenska städer mycket grönska, vilket är 
positivt för att kunna bygga en hållbar stad. Andelen 
grönyta ger även en bild av möjligheten att ta hand 
om dagvatten lokalt. 


Precis som på många andra håll på småländska 
höglandet är barrskog den klart vanligaste natur- 
typen inom det karterade området, och utgör nästan 
hälften av all mark och 86 % av skogsmarken. 


Blandskog och lövskog utgör cirka 4 % vardera och 
omfattar tillsammans nästan 500 hektar. Halv-
öppen gräs- och hagmark och odlingsmark utgör 
också en betydande del av inventeringsområdet. 


I staden dominerar mycket gles bebyggelse, det vill 
Indelning och definitioner av olika biotoper. säga ca 50-80 % kvartersgrönska, vilket förklaras 


av den stora andelen villabebyggelse. Områden 
med tät bebyggelse återfinns mest i centrum och 
industriområdena, där kvartersgrönskan ofta inte 
är högre än 0-30 %.  


Halvöppen gräs- och hagmark på Tjustkulle. 


Biotop Förklaring 


Barrskog Mer än 70 % barrträd 


Hygge Avverkat skogsområde 


Blandskog Variation av barr- & lövträd 


Lövskog Mer än 70 % lövträd 


Halvöppen gräs- Område med relativt stora 
och hagmark inslag av träd och buskar 


som till största del nyttjas 
som betesmark 


Öppen gräs- och Område utan större inslag av 
hagmark högre vegetation som ofta 


används som betesmark 


Odlingsmark Åker eller vall 
Våtmark Mosse, kärr el. liknande 


Ruderatmark Grusig och sandig mark med 
speciell flora 


Vatten Sjöar, dammar & vattendrag 


Gårdsmiljö/ Gårdar och tomter utanför 
fritidshusbebyg- tätorten med stor andel 
gelse grönska. 
Öppen klippt Öppen gräsyta i tätorten som 
gräsyta klipps regelbundet 
Halvöppen klippt Halvöppen gräsyta i tätorten 
gräsyta som klipps regelbundet 
Ca 0-30 % kvar- Tät bebyggelse 
tersgrönska 


Ca 30-50 % kvar- Gles bebyggelse 
tersgrönska 


Ca 50-80 % kvar- Mycket gles bebyggelse 
tersgrönska 


Hårdgjord yta Asfalterade ytor och hustak 
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Teckenförklaring
Hårdgjord yta
ca 50-80% kvartersgrönska
ca 30-50% kvartersgrönska
ca 0-30% kvartersgrönska
Öppen, klippt gräsyta
Halvöppen, klippt gräsyta
Gårdsmiljö, fritidshusbebygelse
Ruderatmark
Vattenyta
Våtmark
Odlingsmark
Öppen gräs- och hagmark
Halvöppen gräs- och hagmark
Lövskog
Blandskog
Hygge, ungskog
Barrskog


Kartan visar fördelningen av biotoper (naturtyper) i 
och kring Vetlanda. Genom att arbeta för en varia-
tion av biotoper och öka andelen lövskog och hag-
marker gynnar man den biologiska mångfalden. 
Andelen barrskog, som idag dominerar landskapet, 
bör minska för att öka förutsättningarna för ett rikt 
växt- och djurliv. 


Biotoper 


Biotop 
Hårdgjord yta 
ca 50-80% kvartersgrönska 
ca 30-50% kvartersgrönska 
ca 0-30% kvartersgrönska 
Öppen, klippt gräsyta 
Halvöppen, klippt gräsyta 
Gårdsmiljö, fritidshusbebyggelse 
Ruderatmark 
Vattenyta 
Våtmark 
Odlingsmark 
Öppen gräs- och hagmark 
Halvöppen gräs- och hagmark 
Lövskog 
Blandskog 
Hygge, ungskog 
Barrskog 
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Värdefulla biotoper 
De biotoper som oftast hyser den största biologiska 
mångfalden är öppna och halvöppna gräs- och 
betesmarker, lövskogar och våtmarker. Betesmar-
kerna, som minskat i stor utsträckning de senaste 
decennierna, kräver anpassad skötsel och är be- 
roende av kontinuerlig hävd (slåtter eller bete) för 
att behålla sina höga ekologiska värden. De skogliga 
värdena är ofta högst i lövskogar, i områden där 
skogen lämnas för fri utveckling och där man låter 
döda träd och grenar vara kvar. För att öka den 
biologiska mångfalden i Vetlanda med omnejd bör 
man jobba för att bevara ängs- och betesmarker 
samt öka arealen lövskog vilket i den tätortsnära 
naturen även bidrar till högre rekreationsvärden. 


Spridningsmöjligheter för arter knutna till 
värdefulla biotoper 
Dagens halvöppna- gräs- och hagmarker med sin 
värdefulla flora och fauna utgör bara en liten rest 
av de stora betesmarker som förr upptog land-
skapet. Idag ligger de i många fall isolerade från 
varandra och spridningsmöjligheterna för dessa 
arter är därför ofta mycket begränsade. Lövskogar 
och vägkanter kan i viss utsträckning fungera som 
spridningsvägar för den biologiska mångfald som 
är knuten till de halvöppna gräs- och hagmarkerna. 
En förutsättning för att vägkanterna ska kunna sprida 
denna mångfald är att de sköts med sen slåtter och 
helst också borttagning av det avslagna materialet. 
Då kan en rik blomsterflora utvecklas. 


Förutsättningarna för de arter som finns i de öppna 
gräs- och hagmarkerna är i flera fall liknande som 
för de halvöppna hagmarkerna. Det är ofta långt 
mellan hagmarkerna i landskapet samtidigt som 


många av dessa arter är dåliga på att sprida sig, 
vilket gör att risken för att populationerna dör ut 
ökar. 


Lövskogarna finns främst i anslutning till sjöarna 
eller Emån och spridningsmöjligheterna mellan 
dessa områden är relativt god. Flera lövskogs- 
partier är dock mer isolerade i landskapet vilket 
gör att det är svårt för många arter att nå dessa 
områden.  


Våtmarkerna i området ligger nästan uteslutande 
i anslutning till sjöarna eller Emån. Även om det 
ibland är långa avstånd mellan våtmarkerna har 
många av arterna god spridningsförmåga och kan 
sprida sig med vattnet eller via strandkanterna. 


Vattendrag utgör viktiga spridningskorridorer för en 
mängd växter och djur. Illharjen. 


När ängs- och betesmarker växer igen med skog eller 
bebyggs får fjärilar och andra pollinatörer allt svårare 
att sprida sig i landskapet och överleva på lång sikt. 
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Kartan visar fördelningen av värdefulla biotoper. 
Dessa områden hyser ofta den högsta biologiska 
mångfalden och är särskilt viktiga att värna om. 
Jordbruksbiotoperna är koncentrerade till by- och 
herrgårdslandskapet medan lövskog och våtmarker 
till största del ligger i anslutning till sjöar och vatten-
drag. 


För att långsiktigt bevara de värdefulla biotoperna 
och dess arter är det viktigt att områdena knyts 
samman med spridningskorridorer. Detta under-
lättar för arterna att sprida sig till nya miljöer och 
risken för lokala utdöenden minskar. 


© Lantmäteriet


Teckenförklaring
Våtmark
Lövskog
Halvöppen gräs- och hagmark
Öppen gräs- och hagmark
Odlingsmark
Plangräns FÖP


Vetlanda 


Värdefulla biotoper 


Våtmark 
Lövskog 
Halvöppen gräs- och hagmark
Öppen gräs- och hagmark 
Odlingsmark 
Områdesgräns 


 
 


26 







 


   


 


Naturvärdesbedömning
Alla park- och naturområden i tätorten har inven-
terats för att ta reda på deras naturvärden. Bedöm-
ningen har genomförts med utgångspunkt från 
värdefulla strukturer och biologisk mångfald. Det 
rör sig bland annat om områdets hydrologi, träd-
slag och trädens ålder, rödlistade och ovanliga arter 
samt områdets funktion som spridningskorridor 
(se bilaga 3). Områdenas naturvärde har bedömts 
på en skala från 1-4 där 1 innebär låga värden och 
4 betyder höga naturvärden. Områden med höga 
naturvärden är av stor betydelse för den biologiska 
mångfalden och är mycket viktiga och skyddsvärda 
miljöer i ett stadsperspektiv. Inventeringen är en 
nulägesbild och naturvärdena är inte statiska - det 
går alltid att höja (eller minska) ett områdes natur-
värden genom olika åtgärder. 


Grönområden med lägre värden har likformigt 
och artfattigt fält-, busk- och trädskikt. Exempel på 
det är gräsplaner och granplanteringar. Park- och 
naturområden med högre värden har flera högkva-
litativa strukturer så som vatten, flera grova och 
ihåliga träd samt förekomster av sällsynta arter. 
Det mest värdefulla naturområdet är Norrgårds-
området (18 p) följt av Tjustkulle (16 p), Emån Östra 
(13 p) och Brunnsgårdsberget (13 p). 


Kartläggningen är en hjälp när förbättringsåtgärder 
planeras vid förnyelse av grönområdena och över-
syn av skötseln. 


Kartan på nästa sida visar att de västra delarna av 
staden har låga värden och i nuläget dåliga förut-
sättningar för biologiska mångfald. Naturvärdena 
i dessa områden kan ökas bland annat genom att 
spara död ved, omvandla barrskog till lövskog eller 


införa bete eller slåtter. Andra sätt att äka natur- 
värdena är att sätta upp fågelholkar eller plantera 
träd och buskar som bär blommor och frukt. 


De mest värdefulla områdena bör lämnas orörda 
för exploateringar för att bevara den biologiska 
mångfalden i staden. Man bör även jobba för att 
öka spridningsmöjligheterna för arter mellan dessa 
områden genom att öka grönskan i stadens gröna 
stråk. 


Ett enkelt och billigt sätt att öka de biologiska värdena i 
tätorten är att sätta upp fågelholkar. 


Slåttergubbe är en av ängs- och betesmarkernas karaktärs-
arter som minskat kraftigt de senaste århundradet. 
Hotade arter höjer ett områdes naturvärde. 
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På kartan visas park- och naturområdenas natur-
värden med utgångspunkt i värdefulla strukturer 
och biologisk mångfald. Död ved, stora träd, stora 
inslag av ädellövträd, blomrikedom, hotade arter 
och kulturhistoriska spår bidrar alla till områdets 
naturvärde. Ju mörkare färg ett område har desto 
högre naturvärde. 


Naturvärdena är på många håll höga i de norra 
delarna av Vetlanda samt i Bäckseda, i synnerhet 
längs Emån. De västra delarna av staden har låga 
värden och dåliga förutsättningar för biologiska 
mångfald. Naturvärdena i ett område kan ökas 
bland annat genom att spara död ved, omvandla 
barrskog till lövskog eller införa bete eller slåtter. 
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Teckenförklaring
Högt naturvärde 12 - 18
Påtagligt naturvärde 8 - 11
Måttligt naturvärde 4 - 7
Lågt naturvärde 0 - 3


Vetlanda 


Naturvärden i tätorten 


Högt naturvärde 
Påtagligt naturvärde 
Måttligt naturvärde 
Lågt naturvärde 
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Naturkärnor 
Områden med höga naturvärden i Vetlanda med 
omnejd är till stor del knutna till det mosaikartade 
jordbrukslandskapet samt till sumpskogar och 
våtmarker. Dessa naturmiljöer var vanliga förr och 
arterna som bidrar till de höga värdena i dessa 
områden har minskat i omfattning och utbredning 
i samband med det moderna skogsbruket och 
med jordbrukets intensifiering under 1900-talet. 
På nästa sida visas värdefulla naturmiljöer som är 
viktiga att bevara för att ge förutsättningar för en 
hög biologisk mångfald i Vetlanda. 


Naturkärnorna har identifierats med hjälp av 
kartstudier, länsstyrelsens inventeringar, inrapport- 
erade arter på Artportalen.se, dialog med Vetlanda 
botaniska förening, Naturskyddsföreningen och 
entomologer samt genom fältinventeringar. 


Ett bra sätt att få högre kvalitet på naturvårds-
arbetet i kommunen är att öka kunskapen om 
naturvärdena genom inventeringar. Om vi vet var 
de skyddsvärda arterna och naturtyperna finns, 
i vilket tillstånd de befinner sig i och hur de bäst 
förvaltas blir det även lättare att bevara och stärka 
den biologiska mångfalden. Trots inventeringar av 
länsstyrelsen, kommunala inventeringar och inte 
minst inventeringar av privatpersoner och ideella 
föreningar under åren, är kunskapen om naturvär-
dena i och runt Vetlanda bristfälliga på många om-
råden. Många av de olika inventeringarna börjar 
dessutom bli gamla och eftersom kunskapen om 
statusen hos naturområden och rödlistade arter är 
en färskvara krävs nya inventeringar för att effektiva 
bevarandeåtgärder ska kunna genomföras.  


För att naturvärden ska bevaras och utvecklas på 
lång sikt är det inte bara viktigt att bevara själva 
naturkärnan utan det är också av stor betydelse att 
knyta samman områden med spridningskorridorer. 
Genom att möjliggöra spridning av växter och djur 
stärks naturkärnornas kapacitet att klara av 
kommande klimatförändringar. 


Ängs- och betesmarker med inslag av stora träd är 
viktiga för den biologiska mångfalden. Föreda. Tjädern trivs i skogsmarker med inslag av våtmarker. 
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På kartan visas områden med särskilt hög biologisk 
mångfald. Dessa områden är viktiga att bevara för 
att ge förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv 
i Vetlanda. Naturbetesmarker, sumpskogar och våt-
marker tillhör de mest skyddsvärda naturtyperna 
inom grönstrukturunderlagets område. 


Naturkärnor som är kopplade till jordbruksmark 
och betesmarker är beroende av kontinuerlig 
skötsel för att värdena ska bevaras medan skogliga 
miljöer och våtmarker bör lämnas för fri utveckling 
för att gynna växt- och djurlivet. 
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Spridningskorridorer för växter och 
djur 
Gröna stråk, eller så kallade spridningskorridorer, 
är av stor betydelse för den biologiska mångfalden 
i staden då de underlättar för djur och växter att 
sprida sig mellan olika områden. Genom att möj-
liggöra för arter att sprida sig i landskapet minskar 
risken för lokala utdöenden av arter. Ju längre det 
är mellan olika livsmiljöer desto svårare har arter-
na att sprida sig. 


Djur och växter har många olika strategier för att 
sprida sig. Det är därför viktigt att tänka på grön-
skans innehåll och utformning i de gröna stråken 
– en till stor del trädbevuxen spridningskorridor 
kommer förstås gynna helt andra arter än en korri- 
dor där gräs och örter dominerar. Forskning har 
också visat att ju mer grönska det finns i sprid-
ningskorridorernas närmaste omgivning, desto 
bättre fungerar de som spridningsväg för de flesta 
växter och djur (Baum m.fl. 2004). 


Spridningskorridorerna för flora och fauna sam-
manfaller många gånger med de gröna stråken 
för människor. I vissa fall skiljer de sig dock åt, till 
exempel utgör dikesrenar längs större vägar och 
banvallar viktiga spridningsvägar för många växt- 
och djurarter. Strandkanter som är otillgängliga för 
människor fungerar också som värdefulla stråk för 
växter och djur. Ny bebyggelse vid stränder och i 
sjönära lägen begränsar alltså inte bara framkom-
ligheten för människor utan försvårar spridnings-
möjligheterna betydligt för flora och fauna. 


Alléer erbjuder ofta värdefulla spridningsmöjlig-
heter eftersom de vanligen får finnas kvar en 


längre tid på platsen och hinner utveckla och bilda 
habitat för flera djur och växter. Ju äldre allé desto 
bättre spridningskorridor i regel, man inte alltid. I 
Vetlanda finns många äldre alléer som är viktiga att 
bevara för att gynna växt- och djurlivet i staden. 


Funktionen och kvaliteten på spridningskorrido-
rerna som binder samman de identifierade natur-
kärnorna bör utvecklas och stärkas för att ge goda 
spridningsmöjligheter till arter knutna till de värde-
fulla områdena. En typ av spridningskorridor som 
är extra viktig att bevara och utveckla i Vetlandas 
närhet är de som binder samman blomrika marker 
och betesmarker. Växter och djur i dessa miljöer 
har ofta begränsad spridningsförmåga och kräver 
därför att deras habitat är väl sammanlänkade - det 
bör vara högst en kilometer mellan olika lokaler. 


Precis som för de gröna stråk som används av 
människor går de flesta spridningskorridorer i 
Vetlanda tätort i nord-sydlig riktning. Många korri-
dorer avbryts av stora vägar som många djurarter 
undviker att passera. Vid Tomaslundsskolan utgör 
en stor och steril gräsyta en barriär och begrän-
sar därmed framkomligheten för många djur- och 
växtarter. Små förändringar, som att plantera träd 
eller buskar eller klippa gräsytorna mer sällan, 
skulle öka stråkens kvalitet och gynna spridningen 
av många arter. 


Järnvägsområdet utgör en värdefull spridningskorridor 
för både växter och djur. I den speciella grusiga och 
sandiga miljön trivs en mångfald av arter. 


Ofta omges betesmarker av täta granplanteringar som 
försvårar för växter och djur att sprida sig i landskapet 
och överleva på lång sikt. Källehult. 
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Kartan visar viktiga spridningskorridorer för växter 
och djur. De ljusgröna strecken utgör värdefulla 
spridningsvägar i stadsmiljön medan de mörkgröna 
knyter samman ängs- och betesmarkerna i Vetlandas 
omgivningar. Eftersom olika arter har olika rörelse-
mönster är det svårt att ta reda på deras exakta 
spridningsvägar – strecken är därför till stor del 
schematiskt inritade. 


Många arter knutna till betesmarker har begrän-
sade spridningsmöjligheter, vilket gör det viktigt 
att förbättra befintliga spridningskorridorer och 
att bibehålla hävden genom bete eller slåtter. På 
flera håll avbryts arternas spridningsvägar av stora 
barriärer i form av mörka barrskogar och trafikerade 
vägar. 


Spridningskorridorer och betesmarker 


Vetlanda 


Halvöppen gräs- och hagmark 
Öppen gräs- och hagmark 
Spridningskorridor, stadsmiljö 
Spridningskorridor, betesmarker 
Områdesgräns 
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Kulturella värden och landskapsbild 
Historisk identitet 
Park- och naturområden speglar mycket av stadens 
utveckling och är viktiga för förståelsen och upp-
levelsen av stadens historia. Olika tiders stilideal, 
tekniska utveckling och sociala ambitioner avspeglas 
i deras gröna utformning och placering. Parker 
fungerar som viktiga offentliga mötesplatser, där 
det finns plats för kulturyttringar så som traditionellt 
firande under valborg och midsommar. 


Det omgivande kulturlandskapet har i och med 
Vetlandas utbredning blivit en del av stadens 
grönska, vilket gör sig påmint genom bland annat 


stenmurar, stenrösen och gamla vägar. Kulturland-
skapet förmedlar landsbygdens historiska utveckling 
och ger förståelse för landskapets särprägel. Forn-
lämningar är tillsammans med äldre skrifter de 
enda möjligheter vi har att få kunskap om vårt allra 
tidigaste ursprung. Kultur- och fornlämningar är 
därför viktiga spår att bevara. De bör även användas 
som en resurs att lyfta fram och även brukas. Kon-
tinuitet över tiden är betydelsefullt för identiteten 
av en stad. En positiv identitet och en attraktiv stad 
och landsbygdmiljö blir ett allt viktigare konkurrens-
medel vid valet av bostadsort, turistmål och inte 
minst för att locka företag att nyinvestera. 


Mela kvarn är en värdefull kulturmiljö vid Emån i 
Bäckseda. 


Utsikt över kulturlandskapet. Bråtåkra norrut mot Vetlanda. 
Flygfoto från 1930-talet över Vetlanda med Pukaregår-
dens trädgårdskvarter till höger i bild. 
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Stationsgatan som allékantad paradgata. Foto från 
1910-talet. 


Eken på Kullgatan uppskattas vara 250 år. Stora, gamla 
träd är viktiga för stadens identitet och kulturhistoria. 


Fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
har även ett viktigt pedagogiskt värde genom att 
de berättar om platsens historia och kan användas 
för utbildning och undervisning i olika sammanhang. 


Stadsbyggnad 
Tillsammans med bebyggelse, vägar och vatten 
formar de gröna miljöerna staden. Alla dessa 
element samverkar och skapar tillsammans det 
som är Vetlandas identitet. Gamla stadsträd har en 
särskilt stor betydelse för stadens karaktär. Sam-
spelet mellan grönska och bebyggelse har en stor 
estetisk betydelse. Vegetation och vatten är ”mjuka 
värden” som bidrar till att göra staden vackrare 
och mer trivsam. Grönskan runt hemmet betyder 
mycket för att man ska känna sig just hemma. 
Parker och naturområden avgränsar områden från 
varandra och fungerar som orienterande element. 
De delar in staden i mindre delar, samtidigt som 
den knyter samman staden till en helhet. 


Eftersom kulturhistoriska miljöer är omöjliga att 
ersätta om de förstörs är det mycket viktigt att vara 
restriktiv och ta stor hänsyn till ett områdes kul-
turella värden vid exploatering eller andra föränd-
ringar av grönområden. 


Landmärken 
Ett landmärke kan vara en byggnad, ett större solitärt 
träd, en kulle eller annan landformation som på 
håll tydligt urskiljer sig från omgivningen. Land-
märkena är viktiga för vår förmåga att orientera 
oss i vår närmiljö. Det är ofta identitetsstarka och 
framträdande byggnader eller miljöer som utgör 
landmärken. Exempel på landmärken i Vetlanda är 
stadshuset, kyrkorna och Tjustkulle. 


Alléer och solitärträd 
Träd är viktiga stadsbyggnadselement med ett 
stort skönhetsvärde, samtidigt som de är viktiga 
som luftrenare, lägivare och skapar plats för bio-
logisk mångfald. De skänker även skugga och ger 
historiskt tidsperspektiv, binder koldioxid, dämpar 
upplevelsen av buller och speglar årstidernas skift-
ningar genom blomning, frukt och lövverk. 


En stor del av Vetlandas alléträd planterades under 
1900-talets början och är idag gamla ståtliga träd. 
Eftersom en stor del av trädbeståndet i staden är upp 
emot 100 år kan de inom en snar framtid komma 
behöva bytas ut. För att stadens trädbestånd ska 
ha en någorlunda jämn åldersfördelning bör medel 
för föryngringsplantering avsättas för en lång period 
framåt. 
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Alléer och trädrader 


Många av Vetlandas alléer är gamla och och bidrar 
med att ge staden identitet samtidigt som de renar 
luften och gynnar växt- och djurlivet. 
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Vetlandas stadsbyggnadshistoria 
Vetlanda stad innehåller och omges av ett stort 
antal fornlämningar vilket är tecken på att folk har 
bott i området sedan mycket långt tillbaka i tiden. 
Vetlanda stad växte fram under 1800-talet ur 
huvudorten för Östra härad som både var en väg-
knut, marknadsplats, kyrkplats och tingsställe. 


Stadens grönska har en lång historia och grundstruk-
turen med stora parkområden längs Vetlandabäcken 
och en stor mängd gatuträd, lades redan under 
slutet av 1800-talet. Olika trädgårdsinfluenser och 
stilar har satt spår i staden i form av olika slags parker 
och naturområden, alléer och kyrkogårdar med 
mera. 


Vetlanda karakteriseras av mycket grönska i form 
av parkområden längs bäckstråket, stora skogsom-
råden i stadens utkanter och ett stort antal alléer. 
Parkområdena vid kyrkan, utefter Vetlandabäcken 
och Södra Esplanaden som har sitt ursprung i 1888 
års stadsplan är viktiga att bevara. 


Bevarande och skötsel av kulturmiljöer 
För att gröna kulturmiljöer ska bibehålla sina kul-
turella värden krävs det i många fall att de sköts 
kontinuerligt. Många växtarter som lever kvar från 
tidigare hävd berättar om markens historia och 
nyttjande, kräver att området sköts på liknande 
sätt för att finnas kvar. Vid gamla torpruiner kan 
man ofta hitta kvarstående trädgårdsväxter, exem-
pelvis påsklilja och andra lökväxter. Dessa växter 
försvinner om markerna växer igen, och därmed 
förloras den historiska kopplingen till platsen. Större 
kulturspår i landskapet som hamlade träd och 
alléer är mer tåliga mot förändringar i sin närmiljö 


men bör värnas och lyftas fram för att stärka platsens 
kulturella värde. 


Kulturkärnor 
Områden som på olika sätt har särskilt stora kulturella 
värden har markerats som så kallade kulturkärnor. 
Dessa områden spelar en stor roll för Vetlandas 
identitet och innehåller kulturella värden att ta 
hänsyn till. Trädgårdar kan ha ett stort kultur- 
historiskt värde, men behandlas inte närmare i 
denna inventering. 


Det gröna kulturarvet är lika viktigt att bevara som 
olika byggnader för att få en historisk helhetsbild. 
De utpekade kulturkärnorna bör i så stor utsträck-
ning som möjligt bevaras. Om exploatering eller 
andra ingrepp görs bör de göras med stor varsam-
het mot de kulturella värden och ingreppen bör 
minimeras. Efter anläggningsarbeten ska vegetation 
som gått förlorad återskapas i största möjliga mån. 


Förr sträckte odlingslandskapet sig långt in i tätorten. 
Foto från kyrktornet mot norr. 


En lada i det igenväxande jordbrukslandskapet utanför 
Sandåkra vittnar om tidigare brukande av markerna. 
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Kartan visar områden med höga kulturvärden, så 
kallade kulturkärnor. Kulturvärden utgörs ofta av 
att det i området finns många värdefulla forn- 
lämningar eller att det finns kulturhistoriskt värde-
fulla gårds- eller bebyggelsemiljöer. 


I och runt Vetlanda finns många områden med 
höga kulturella värden, i synnerhet längs sjöar och 
vattendrag samt i de centrala parkerna i tätorten. 


De utpekade kulturkärnorna bör i så stor utsträck-
ning som möjligt bevaras. Om exploatering eller 
andra ingrepp görs bör de göras med stor varsam-
het mot områdets kulturella värden. 
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Vetlanda är rikt på fornlämningar som vittnar om 
att området varit bebott under mycket lång tid. 
Kartan visar fornlämningar och områden som är 
utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, 
det vill säga områden som i sin helhet har mycket 
höga kulturella värden som är viktiga att bevara ur 
ett nationellt perspektiv. 


De lila ytorna visar fornlämningsområden, ofta ut-
görs de av fossil åkermark eller av att det finns en 
koncentration av gravar och rösen. Strecken visar 
gamla färdvägar medan ”R:en” är enskilda objekt 
som till exempel gravröse, torpruin eller röjnings-
röse. 
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Hagmarker, som här i Föreda, är viktiga för land-
skapsbilden. 


Landskapskaraktärer 
Samspelet mellan bebyggelse, grönska och vatten-
inslag formar tillsammans Vetlandas landskapsbild. 


Landskapet i Vetlanda är representativt för hög- 
landet med en varierad topografi där skogen 
dominerar och odlingslandskapet är småskaligt 
och mosaikartat. Från höjdpunkter med vidsträckt 
utsikt framträder landskapet ofta som helt skogs-
dominerat. Grumlan, Norrasjön och Flögen till- 
sammans med Emån ger dock en varierad natur 
och vattendragen är kännetecknande för stadens 
omgivningar och ett viktigt inslag i landskaps- 
bilden. Skogen bryts på många håll upp av det 
variationsrika odlingslandskapet där utblickarna blir 
längre och där landskapselementen är många. 


Beroende på sitt huvudsakliga fysiska innehåll och 
visuella karaktär delas området in i tio landskaps- 
typer. Landskapets skala och öppenhet har varit 
av avgörande betydelse vid indelningen. Ofta sker 
förändringarna i landskapets karaktär gradvis och 
gränsdragningarna mellan de olika landskapstyperna 
ska därför inte ses som absoluta. 


Den klart vanligaste landskapskaraktären i det in-
venterade området är det skogsdominerade land-
skapet, följt av sjöar och vattendrag och småskaligt 
jordbrukslandskap. I tätorten är stadslandskap i 
skogsmiljö och kvarter i öppet landskap störst till 
ytan. Den slutna centrumbebyggelsen utgör endast 
4 procent Vetlandas yta. 


Landskapskaraktärerna mosaikartat skogslandskap, 
herrgårdslandskap och småskaligt jordbruksland-
skap har ofta höga natur-, kultur och rekreations-
värden vilket gör dem till värdekärnor i landskapet. 
Om man vill bevara alla växter och djur räcker det 
inte med att bara spara mindre områden. Många 
arter kräver större områden för att överleva på 
lång sikt. Det innebär att naturvårdande, ekologiska 
analyser och planer ibland måste omfatta större 
landskap. Vid planering och exploatering av nya 
bostads-, handels- och industriområden i dessa 
landskapstyper bör man visa stor hänsyn till 
områdets värden och värna om viktiga strukturer 
och karaktärer. 


Utsiktsplats vid Himlabackarna söderut mot Vetlanda. 
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Landskapet har delats upp i ett antal landskaps- 
karaktärer utifrån områdenas vegetationsstruktur, 
bebyggelse, vatteninslag och öppenhet. Vid föränd-
ring och exploatering bör stor hänsyn tas till områdets 
värden och man bör värna om dess karaktär. 


Den klart vanligaste lanskapskaraktären inom det 
inventerade området är det Skogsdominerade 
landskapet, som upptar nästan 45 procent av den 
totala ytan. Denna landskapskaraktär är relativt 
tålig mot förändringar och bör prioriteras vid 
planering av nya bostads- och industriområden. 
Herrgårdslandskapet och det småskaliga jordbruks-
landskapet är känsligast och bör ej exploateras. 


Landskapskaraktär 
Herrgårdslandskap 
Industrilandskap 
Kvarter i öppet landskap 
Mosaikartat skogslandskap 
Sjöar och vattendrag 
Skogsdominerat landskap 
Småskaligt jordbrukslandskap 
Stadslandskap i skogsmiljö 
Trädgårdslandskap 
Sluten centrumbebyggelse 


Landskapskaraktärer 
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Det småskaliga jordbrukslandskapet är varierat och 
innehållsrikt. Här illustrerat av en betesmark i Föreda. 


Skogsdominerat landskap 
Det skogsdominerade landskapet är den vanligaste 
landskapstypen kring Vetlanda, och även sett till 
höglandet i stort. Landskapstypen utmärks av stora 
skogsområden i kuperad terräng. Nivåskillnaderna 
mellan höjder och dalar är ofta stora, på sina håll 
kan det skilja närmare 100 meter mellan topp och 
dal. Områdena domineras av slutna, artfattiga barr-
skogar med endast mindre inslag av odlingsmark 
och gårdsbebyggelse, vilket gör dem relativt tåliga 
mot förändringar och mindre exploateringar. 
Biotoper: barrskog, blandskog 


Mosaikartat skogslandskap 
Det mosaikartade skogslandskapet karaktäriseras 
av stora variationer i trädsammansättningen och 
skogsbestånden varvas med öppna ytor som betes-
marker, odlingsmark, bebyggelse och små vatten-


I herrgårdslandskapet finns ofta stora odlingsmarker. Slagen vallåker i Hällinge. 


drag. På flera håll finns rumsbildningar som sätter 
sin prägel på landskapet men de längre utblickarna 
är begränsade till utsikt över sjöar eller vattendrag. 
Variationen och det stora inslaget av lövträd gör 
landskapet viktigt för den biologiska mångfalden. 
Biotoper: barrskog, blandskog, lövskog, halvöppen 
gräs- & hagmark, vatten 


Småskaligt jordbrukslandskap 
Landskapstypen kännetecknas av sin småskalig-
het och växlingar mellan öppna betesmarker, 
åkrar och mindre skogspartier. Det småskaliga 
jordbrukslandskapet är rikt på landskapselement 
i form av åkerholmar, odlingsrösen, öppna diken, 
träddungar och stenmurar. Landskapselementen 
är viktiga kulturspår och påminner om äldre tiders 
markanvändning och av stor betydelse för kultur-
miljön. Bebyggelsen är varierande och består av 
lantgårdar, villabebyggelse och fritidshus vilket 
bidrar till de stora skiftningarna i landskapet. Den 
stora variationen och rika förekomsten på land-
skapselement gör områdena mycket värdefulla för 
den biologiska mångfalden. I det mer stadsnära 
landskapet tillkommer golfbanor och andra öppna 
fritidsområden i denna landskapstyp. 
Biotoper: blandskog, lövskog, halvöppen gräs- och 
hagmark, öppen gräs- och hagmark, odlingsmark 


Vattendominerade miljöer 
Sjöarna och Emån bryter upp landskapet runt 
Vetlanda och skapar långa siktlinjer och utblickar. I 
landskapstypen inkluderas även vissa landmiljöer 
som präglas av sin närhet till vattnet. Vattendragen 
kantas på flera håll av värdefulla kulturlandskap 
och rika naturmiljöer. 
Biotoper: vatten, våtmark 
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Herrgårdslandskap 
I Vetlandas närhet finns flera herrgårdsmiljöer som 
alla sätter sin prägel på landskapet. Herrgårds-
landskapet är ofta öppet där markanvändningen 
till största delen utgörs av åker- och betesmark. I 
anslutning till gårdsmiljön finns ofta lövskogar och 
gamla värdefulla träd. Äldre byggnader och magasin, 
gamla bruksmiljöer och alléer är viktiga inslag och 
av stor kulturhistorisk betydelse i herrgårdsland-
skapet. Landskapstypen har flera likheter med det 
småskaliga jordbrukslandskapet och är hemvist för 
många växt- och djurarter. 
Biotoper: lövskog, halvöppen gräs- och hagmark, 
öppen gräs- och hagmark, odlingsmark 


Stadslandskap 


Stadslandskap i skogsmiljö 
Utmärkande för landskapstypen är trädgårdarna 
och kvarteren som ligger utspridda i en relativt tät 
skog. Bebyggelsen – som till största del utgörs av 
en- eller tvåplansvillor - varvas med barrskogar, 
naturparker och gröna stråk vilket bidrar till ett 
förhållandevis slutet landskap med begränsade 
möjligheter till utblickar och långa siktlinjer.  
Biotoper: barrskog, blandskog, ca 50-80 % kvar-
tersgrönska 


Kvarter i öppet landskap 
Landskapet utgörs av kvartersbebyggelse med 
stora inslag av öppna ytor och parker. Bebyggelsen 
domineras av lägre hus och på många platser ges 
möjlighet till långa utblickar. Kvarteren ligger i hu-
vudsak på gammal jordbruksmark och på flera håll 
finns rester av naturbetesmarker med rik flora och 
många stora ekar som fungerar som landmärken 


och är viktiga identitetsskapare. 
Biotoper: blandskog, halvöppen gräs- och hag-
mark, öppen gräs- och hagmark, halvöppen klippt 
gräsyta, ca 50-80 % kvartersgrönska 


Industrilandskap 
Industrilandskapet domineras av stora och ofta 
höga byggnadskomplex vilket bidrar till få vyer och 
att landskapet upplevs som slutet. Landmärkena 
utgörs av stora industrilokaler och det finns ofta 
barriärer som begränsar rörligheten i områdena. 
Markutnyttjandet är högt med stor andel hård-
gjord yta och med mindre inslag av ruderatmark. 
Biotoper: hårdgjord yta, ca 0-30 % kvartersgrön-
ska, barrskog 


Trädgårdskvarter 
Landskapstypen består huvudsakligen av träd-
gårdskvarter med stora inslag av grönska. Växling-
arna mellan bebyggelse, stora trädgårdar, parker 
och infrastruktur bidrar till områdets variation. 
Parkerna och de öppna ytorna är relativt små och 
gör att de finns få möjligheter till längre utblickar 
inom landskapstypen. 
Biotoper: ca 50-80% kvartersgrönska 


Centrumbebyggelse 
Centrum präglas av tät bebyggelse som skapar ett 
förhållandevis slutet landskap med få möjligheter 
till längre utblickar. Området är flackt och marken 
består till största del av hårdgjorda ytor med en-
dast små inslag av parker och öppna ytor. 
Biotoper: ca 30-50% kvartersgrönska, ca 0-30% 
kvartersgrönska 


Bostadskvarteren i Bäckseda består huvudsakligen av 
låga hus och stor andel grönska. 


I centrum är andelen grönska liten. 
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Andelen lövskog i det skogsdominerade landskapet bör 
öka för att gynna den biologiska mångfalden och för att 
erbjuda en större variation av miljöer för utevistelse och 
rekreation. Eckerda.  


Det är viktigt att bevara utsiktsplatser i landskapet. 
Källehult med utsikt söderut. 


Utveckling av landskapskaraktärer 
Förslag på riktlinjer för att bevara de olika lan-
skapskaraktärernas värden. 


Skogsdominerade landskap 
Andelen lövskog i det skogsdominerade landskapet 
bör öka för att gynna den biologiska mångfalden 
och för att erbjuda en större variation av miljöer för 
utevistelse och rekreation. Omvandling från barr- till 
lövskog bör prioriteras till de tätortsnära områdena. 


Mosaikartat skogslandskap 
För att det mosaikartade skogslandskapets höga 
värden ska bevaras och utvecklas bör variationen av 
biotoper behållas. Landskapstypens betydelse för den 
biologiska mångfalden gör den känslig för exploatering. 


Herrgårdslandskap 
Landskapet behöver hållas öppet för att bevara 
herrgårdslandskapens karaktärer och dess höga 
värden för kulturmiljön och växt- och djurlivet. 
Särskilt viktig att värna om är de långa siktlinjer-
na och alléerna som underkastar sig herrgårdens 
huvudbyggnad. 


Småskaligt jordbrukslandskap 
För att säkra en långsiktig överlevnad för växter 
och djur i denna artrika landskapstyp bör man 
sträva efter att knyta samman det småskaliga jord-
brukslandskape genom förbättrade spridningskor-
ridorer. De höga biologiska och kulturella värdena 
gör landskapstypen känslig mot exploatering. 


Stadslandskap i skogsmiljö 
För att höja upplevelsevärdena, skapa öppnare mil-
jöer och öka den biologiska mångfalden föreslås en 


del av barrskogen, i synnerhet den mest bostads-
nära, omvandlas till lövskog. 


Bostadskvarter i öppet landskap 
De öppna ytorna bör värnas. På vissa håll kan fler 
träd och buskar planteras för att skapa rumslighet 
och ge ökade förutsättningar för ett rikt växt- och 
djurliv. Inom landskapstypen finns många stora träd 
som är viktiga att bevara då de utgör viktiga livsmil-
jöer för växter, djur och svampar samt är viktiga för 
stadens kulturhistoria. För att öka den biologiska 
mångfalden i lanskapstypen bör andel gräsmark 
som sköts som äng eller med betesdjur öka. 


Trädgårdslandskap 
För att stärka områdenas värden föreslås att park- 
och naturområdena berikas med träd och buskar. 
Även villaägarna bör uppmanas att vara rädda om 
de befintliga träden. 


Industrilandskap 
I industrilandskapet föreslås mängden grönska öka 
för att förbättra natur- och rekreationsvärdena 
och som en anpassning till klimatförändringarna. 
För att förbättra landskapstypen bör man bevara 
stora träd och plantera nya för att minska risken för 
översvämningar, förbättra luftkvaliteten samt öka 
förutsättningarna för biologisk mångfald.  


Sluten centrumbebyggelse 
I området föreslås en ökning av andelen träd och 
buskar, företrädesvis så att de bildar samman- 
hängande bestånd. Dessa förändringar gäller 
främst kompletteringar i park- och gräsmiljöer som 
ligger inom bostadsgårdar husen samt i gatumiljö. 
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Öppna landskap 
– betes- och åkermarker 
Det småskaliga, öppna och variationsrika jord-
brukslandskapet är en av Vetlandas största värden. 
Landskapstypen har stora kvaliteter både när det 
gäller upplevelsevärden, biologisk mångfald och 
kulturhistoria. Många människor upplever detta 
landskap som vackert och tilltalande. Det småskaliga 
kulturlandskapet bidrar till landskapets karaktär 
och är av stor betydelse för rekreation och ute- 
vistelse. Här kan man uppleva frihet och rymd och 
det finns ofta vida vyer över lugna och rofyllda 
områden. 


Igenväxning och beskogning associeras med nedlägg-
ning och negativa riktningar medan öppna och väl-
hävdade landskap är tecken på livskraft och aktivitet. 
Det öppna jordbrukslandskapet innehåller många 
kulturhistoriska spår och de många stenrösena, 
stengärdesgårdarna och solitärträden berättar om 
hur tidigare generationer brukat jorden. De bidrar 
till att förmedla kontakten bakåt i tiden och ger oss 
en trygg bas i en annars föränderlig tillvaro. 


Under 1900-talet har betydande delar av det öppna 
och hävdade jordbrukslandskapet planterats med 
barrskog, vuxit igen med sly eller bebyggts, vilket 
resulterat i att landskapet blivit allt mörkare, mer 
ensartat och mer slutet. Av den anledningen är det 
viktigt att bevara och lyfta fram det öppna kultur-
landskap som återstår. 


De öppna markerna kan ha många olika funktioner 
och karaktärer, det delas här in i öppna gräs- och 
hagmarker, halvöppna gräs- och hagmarker samt 
odlingsmark. I de öppna och halvöppna gräs- och 


hagmarkerna finns rester av naturbetesmarker 
som i det historiska landskapet runt Vetlanda var 
ett vanligt inslag. Naturbetesmarker är gräsmarker 
som hävdats av betesdjur under lång tid och som 
varken gödslats eller besprutats vilket gör att de 
har en hög biologisk mångfald. Naturbetesmarker-
na behöver betas eller slås för att den rika floran 
och faunan ska bevaras. De resterande naturbetes-
markerna inom grönstrukturunderlagets område 
finns framför allt i Föreda, Näsby, Hällinge och 
Tällerda. 


Det tätortsnära kulturlandskapet ger möjlighet att 
hålla djur i och i anslutning till staden. Att träffa be-
tesdjur i närheten av sitt boende är en stor kvalitet 
för många, inte minst för barn och skolor i pedago-
giskt syfte. Den stadsnära djurhållningen är dessut-
om positiv då den kan bidra till lokalproducerade 
mejeri- och köttprodukter, något som förväntas bli 
allt viktigare i framtiden. 


Djurhållningen på kommunal mark har varierat under 
åren. Idag finns fårbete längs Emån i Bäckseda och 
på Tjustkulle. Vid Mellangården bedrivs hästbete 
i mindre utsträckning. Andra områden som skulle 
lämpa sig väl för betesdjur i Vetlanda är Norrgårds-
området, Himlabackarna och norra delarna av 
Brunnsgårdsberget. 


Det öppna landskapet har både höga rekreativa, kultur-
ella och ekologiska värden. Betesmark i Föreda. 


Betesdjuren är viktiga för att hålla landskapet öppet och 
för att bevara den biologiska mångfalden. Tjustkulle. 
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Det öppna landskapet består av odlingsmark samt 
öppna och halvöppna gräs- och hagmarker. Det 
öppna landskapet är viktigt för landskapsbilden 
och har stora kulturhistoriska värden. Det är även 
viktigt ur rekreationssynpunkt då det är en av 
de mest uppskattade miljöerna att vistas i. Jord-
brukslandskapet är dessutom av stor betydelse för 
den biologiska mångfalden på grund av den stora 
variationen av livsmiljöer och lång kontinuitet av 
brukande av markerna. 


Kartan visar att det råder brist på öppet landskap i 
direkt anslutning till tätorten, man bör därför vär-
na om de odlings- och betesmarker som återstår i 
landskapet runt Vetlanda. 


© Lantmäteriet


Teckenförklaring
Halvöppen gräs- och hagmark
Öppen gräs- och hagmark
Odlingsmark
Plangräns FÖP


Vetlanda 


Öppna landskap – betes- och åkermarker 


Halvöppen gräs- och hagmark 
Öppen gräs- och hagmark 
Odlingsmark 
Områdesgräns 
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Klimat, luft och vatten 
Grönområdena är av mycket stor betydelse för en 
hållbar stadsutveckling, inte minst ur ett klimatan-
passningsperspektiv och för att mildra effekterna av 
ett förändrat klimat. De gröna och blå ytorna är även 
viktiga för luftkvaliteten och för vattnets mängd och 
kvalitet. Både större park- och naturområden men 
även enstaka träd och mindre planteringar i tät- 
bebyggda delar har betydelse i detta sammanhang. 


Grönstrukturen sänker temperaturen både inom- 
och utomhus under varma sommardagar, skyddar 
mot skadligt UV-ljus genom att de skänker skugga, 
hanterar dagvatten och renar luften. De gröna mil-
jöerna är de viktiga för ett hållbart stadsbyggande 
genom att göra staden mer hälsosam och motstånds-
kraftig mot ett förändrat klimat. De följdeffekter 
som extrema väderhändelser för med sig kan ha 
stor inverkan på viktiga samhällsfunktioner såsom 
distribution av el, vatten och avlopp, kommunika-
tioner och inte minst människors hälsa. Att i den 
fysiska planeringen ta vara på de klimatfördelar 
som grönområden utgör kan således ha stora 
samhällsekonomiska vinster och vara av avgörande 
betydelse för folkhälsan. 


Temperaturutjämning 
Klimatförändringarna har inneburit att perioder 
med höga temperaturer blivit allt vanligare och 
även maxtemperaturerna har blivit högre. Ihållande 
värmeböljor leder till ökad dödlighet, i synnerhet 
bland sårbara grupper som sjuka och äldre. Grön-
områden i staden har en betydelsefull funktion när 


det gäller att reglera temperatur och vindar. Under 
varma somrar kan temperaturen vara flera grader 
lägre i en omgivande park än i bebyggda kvarter. 
På grund av den stora andelen hårdgjord yta kan 
skillnaden mellan stad och landsbygd under ex-
trema värmeperioder vara så stor som 12 grader 
Celsius (Johansson m. fl. 2009). 


Träd och annan vegetation intill byggnader, liksom 
gröna tak och väggar, utjämnar det lokala mikrokli-
matet vilket minskar behovet av uppvärmning den 
kalla delen av året eller luftkonditionering under 
de varmare månaderna. Förutom att träd och 
buskar fungerar som effektiva temperaturutjämnare 
bidrar de i närheten av huskroppar till att dämpa 
vindturbulensen och vindhastigheten. 


Forskning har visat att det är ungefär 
85 procent mindre luftföroreningar i 
en park än vid motsvarande bebyggd 
yta och cirka 70 procent mindre förore-
ningar längs en gata med träd jämfört 
med en gata utan träd (Colding 2011). 


Stora träd är mer effektiva än små att binda koldioxid, 
vilket bidrar till att mildra effekterna av klimatföränd-
ringarna. 


Stora park- och naturområden kan sänka temperaturen 
i bostadsområden inom 300 - 400 meter. Kyrkparken. 
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Öppen dagvattenhantering i Kyrkparken. 


Ett medelstort träd absor-
berar cirka 9 kg stoft per år 
och producerar lika mycket 
syre som en person behö-
ver. 25 träd kan absorbera 


all den koldioxid en normal, 
bensindriven bil släpper ut 


under ett år. 


Dagvattenhantering 
Klimatförändringarna har lett till att vi i fortsätt-
ningen kan räkna med att intensiv nederbörd och 
skyfall kommer bli allt vanligare vilket gör det 
mycket viktigt att planera för ett lokalt och effektivt 
omhändertagande av dagvatten (Boverket 2010). 
Stadens parker och grönområden har stor kapacitet 
att ta emot stora delar av stadens dagvatten. Genom 
att omhänderta dagvatten lokalt i mindre vatten-
drag, dammar och våtmarker kan man utnyttja 
markens och växternas egen reningsförmåga. Be-
lastningen på reningsverken minskar då rening av 
dagvatten och utjämning av nederbördstoppar sker 
i naturen. En välutformad och estetiskt tilltalande 
damm kan förhöja en parks upplevelsemässiga och 
rekreativa värde och samtidigt öka den biologiska 
mångfalden. För att åstadkomma sådana mång-
funktionella ytor och dammar krävs genomtänkt 
höjdsättning och utformning redan i starten av 
plan- respektive projekteringsskedet. 


Hårdgjorda ytor på tomtmark bör begränsas i den 
mån det är möjligt. Genom att plantera träd och 
växter som kan ta emot vatten och inte belägga 
sin tomt med ogenomsläppliga material kan den 
enskilde fastighetsägaren påverka vattenflödena i 
tätorten. Grönstruktur som har markegenskaper 
med hög infiltrationskapacitet bör uppmuntras. 
Grusgångar eller olika typer av öppna stensätt- 
ningar kan vara ett bra alternativ till hårdgjorda 
asfalterade ytor, då de lättare släpper igenom 
nederbörd som får infiltrera marken långsamt. 


Luftrening 
Stadens grönstruktur och vegetationsvolym har 
stor betydelse för luftkvaliteten. Buskar och träd 


renar effektivt luften från föroreningar som kväve- 
oxider, svaveldioxid, ozon och partiklar. Högstammiga 
breda träd kombinerat med ett tätt buskskikt är 
det bästa skyddet mot luftföroreningar. Trädslaget 
har betydelse och barrträd är generellt sett effekti-
vare än lövträd. Eftersom ett stort träd kan ta upp 
lika mycket partiklar som 200 nyplanterade träd 
(European Commission 2007) kan det på kort sikt 
vara svårt att kompensera för ett uppväxt träd. Vid 
planering och projektering av nya områden bör 
man därför i största mån spara stora, uppväxta träd. 


Träd är utmärkta på att binda koldioxid, både i de 
levande delarna av växten men även i marken.  Trä-
den har på det viset en nyckelroll i arbetet med att 
mildra effekterna av klimatförändringen. 


Stadsträden är effektiva på att rena luften samtidigt 
som de kan lagra koldioxid. Allé längs Långgatan. 
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Andel grönska i staden 
Den biologiska kvaliteten och ekologiska funktio-
nen i tätorter påverkas i stor utsträckning av hur 
mycket grönska det finns och hur sammanhållna 
de gröna ytorna är. Andel grönska i städer har stor 
betydelse för bland annat arters spridningsmöjlig-
heter, dagvattenhantering och temperaturutjäm-
ningar (Boverket 2010). 


Värmeöar 
Städer med stor andel hårda miljöer blir snabbt 
uppvärmd och svalnar långsamt, vilket medför att 
staden håller en högre temperatur än det omgivande 
landskapet. Detta beror på att solstrålningen tas 
upp och lagras i större omfattning på hårdgjorda 
ytor än i vegetation. Denna effekt kallas urbana 
värmeöar och skapar en drastisk klimatförändring 
som kan vara skadlig för människor, i synnerhet för 
sjuka och äldre. Det är av den anledningen viktigt 
att öka andelen grönska i närheten av äldreboen-
den och vårdcentraler. Forskning har visat att om 
man ökar andel gröna områden i städer med 10 
procent kan detta medföra en temperaturminsk-
ning i staden med upp till fyra grader Celsius. Detta 
motsvarar den förväntade ökningen av temperatu-
ren på våra breddgrader till omkring år 2080 (Gill 
m.fl. 2007). 


Situationen i Vetlanda 
För att få ett mått på hur stor andel av marken i 
Vetlanda som är grön har varje avgränsat område 
karterats med avseende på täckningsgrad. Täck-
ningsgraden beskriver hur stor del av området som 
utgörs av grönyta (icke hårdgjord yta) och redovisas 
i fem klasser på kartan på nästa sida. 


I beskrivningen har ingen koppling gjorts till ifall 
området är tillgängligt för allmänheten eller vilken 
typ av grönska som området består av. 


Andelen grönska inom Vetlanda varierar kraf-
tigt från område till område och från stadsdel till 
stadsdel (se nästa sida). Analysen visar att stadens 
utkanter innehåller stor andel grönska, framför 
allt de västra delarna. På kartan ser man att stora 
delar av centrum samt Brogårds och Brunnsgårds 
industriområden är bristområden som domineras 
av ytor med mindre än 5 procents grönska. Här 
är risken stor att det blir problem med dagvatten 
vid skyfall och allvarliga effekter med värmeöar 
vid värmeböljor. Genom att öka de gröna inslagen 
i dessa områden skulle de negativa effekterna av 
värmeböljor dämpas och översvämningsriskerna 
minska. 


Eftersom det finns begränsat med mark i de aktuella 
områdena, i synnerhet i centrum, kan man med 
fördel anlägga gröna tak och väggar samt plant- 
era fler träd. Denna vertikala grönska tar mindre 
mark i anspråk men gör ändå stor nytta för både 
klimat, luft och vatten. Nydala handelsområde är 
en potentiell värmeö med stor andel hårdgjorda 
ytor. I dagsläget är området nästan helt omgivet av 
grönområden vilket har en svalkande effekt, men 
vid fortsatt exploatering och minskning av grönska 
ökar risken för extrema temperaturer i området. 


En svensk värmebölja definieras av en medel- 
temperatur på 23 grader under två dygn. Be 
räkningar för Stockholmsområdet visar att en 
höjning av medeltemperaturen med 4 grader 
ökar dödligheten med drygt 5 procent. 


Den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen 
har bedömt att antalet dödsfall per år i värme 
böljor kommer att öka med drygt 1 000 fall mot 
slutet av detta sekel. 


Värmeöar bildas där andelen hårdgjord yta är stor och 
det finns lite grönska. Nydala handelsområde riskerar 
att bli en värmeö om området exploateras med mer 
hårdgjord industrimark. 
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Teckenförklaring
A >80% grönska
B 50-80% grönska
C 30-50% grönska
D 5-30% grönska
E <5% grönska
Värmeöar


 
 


Kartan visar andel grönska per avgränsat område. 
Mörkgrönt indikerar stor andel grönska medan 
ljusgrönt och grått är bristområden där andel 
grönska är låg. Röda markeringar utgör så kallade 
värmeöar där risken för extrema temperaturer är 
hög under värmeböljor. Värmeöarna finns i centrum 
samt i industri- och handelsområdena där andelen 
hårdgjord yta är stor. I dessa områden bör det 
planteras mer träd och annan vegetation för att 
minska de negativa effekterna av värmeböljor. 


Andel grönska i staden 


 Andel grönska 
>80 % grönska 
50-80 % grönska 
30-50 % grönska 
5-30 % grönska 
<5 % grönska 
Riskområden för värmeöar 
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Förord 
Värdet av a  ha naturen nära och llgänglig är av stor betydelse för vårt liv, som boende eller besökare, 
och gör a  vi trivs i staden. Naturen är central för Vetlandas iden tet där staden ligger inbäddad i grön-
ska i Emåns dalgång. 


A  på vägen ll jobbet eller skolan, på lunchrasten, kvällspromenaden med hunden, träningsrundan eller 
kanske en semesterdag kunna få uppleva en gli rande bäck, en sommaräng med do  av hö, en bedåran-
de vy från e  utsiktsberg. Eller a  uppleva en höstdag med sprakande färger, få höra en koltrastdrill en 
magisk vårkväll, en gnistrande vinterdag i skogen med snötyngda träd eller si a i skuggan under e  träd 
en het sommardag. Det berikar vår vardag. 


Grönstruktur handlar om allt från små parker och grönskande alléer ll större rekrea  onsområden sam-
manbundna med gröna stråk. 


Denna rapport är e  kunskapsunderlag av grönstrukturen i Vetlanda centralort som det ser ut nu och för 
utvecklingen i fram den. 


Poli ska ställningstaganden gällande grönstrukturfrågor görs i fördjupad översiktsplan, detaljplaner, bud-
getbeslut och skötselplaner där relevant underlag från denna rapport hämtas.  


Länsstyrelsen har med stöd 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag ll lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) bidragit med 150 000 kr (50%). 


Underlaget har tagits fram av Janne Kolehmainen, projektanställd naturvårdshandläggare och Annika 
Lundwall, landskapsarkitekt. 


Pär-Olof Högstedt 
Gatu-Parkchef 
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Inledning 
Grönstruktur för Vetlandas fram d 
Grönstrukturunderlaget sammanställer de värden 
och funk oner Vetlandas grönområden har för 
människor och för växt- och djurlivet i staden. Det 
är e  dokument som ska underlä a för ställnings-
taganden i fysisk planering och i fram  da investe-
ringar. Den ska också vara vägledande för beslut i 
skötsel- och naturvårdsfrågor. Grönstrukturunder-
laget gör inte några ställningstaganden mot andra 
allmänna intressen, utan är e  fördjupat kun-
skapsunderlag u från det gröna perspek  vet för 
a  bevara dessa värden långsik  gt. Avvägningar 
mot övriga intressen görs istället i översiktsplaner 
och i detaljplaner. 


Ambi onen har varit a  beskriva grönskans olika 
värden och ly a fram dess huvudfunk  oner för 
a  öka förutsä ningarna för långsik  gt hållbar 
samhällsplanering. 


Värdet av Vetlandas parker och naturområden 
Grönområdena i Vetlanda har många funk o-
ner som knyts samman i den sammanhängande 
grönstrukturen. Park- och naturområdena ger 
staden karaktär och varia  on sam digt som de ger 
förutsä ningar för e  rikt växt- och djurliv. Ur e  
folkhälsoperspektiv är de gröna miljöerna 
mycket vik ga då det finns en tydlig koppling 
mellan människors hälsa och  llgången  ll grön-
områden av god kvalitet. För förskolor och skolor 
är llgång och närhet ll grönområden av stor 
betydelse - det ökar barnens fysiska ak  vitet och 
förebygger bland annat fetma, diabetes och stress. 


Grönstrukturen i staden är dessutom avgörande 
för a  kunna klara av stundande klima  örändring-
ar genom a  vegeta onen bland annat reglerar 
extrema temperaturer under värmeböljor och tar 
hand om dagva en vid skyfall.  


Grönska för Vetlandas a ra  vitet 
Vetlandas park- och naturområden är fantas  ska! De 
ger oss möjlighet ll både avkoppling och mo on 
och möten med människor, växter och djur. Grön-
områdena gör Vetlanda a  rak vare och fyller sta-
den med både varia on och karaktär. En kommun 
med många naturkvaliteter, både nära och längre 
ut i skogarna, bör ses som en stor llgång och gör 
Vetlanda ll en a  rak v kommun a  fly a ll. 


Omfa ning och avgränsning 
Grönstrukturunderlaget omfa ar samma område 
som den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
tätort (se karta). Grönstrukturens samband följer 
inte markägoförhållanden eller plangränser och 
därför redovisas även mark som inte ägs av kom-
munen. I Vetlanda tätort ligger dock fokus på den 
mark som är llgänglig för alla. 


Fokus i de a dokument ligger på Vetlandas land-
miljöer men även Vetlandas blåstruktur, det vill 
säga va endrag och sjöar, behandlas ll viss del 
u från dess värden för en hållbar stadsutveckling. 


Tillgång ll bostadsnära grönområden är en stor 
kvalitet i vardagen, och bidrar  ll bä  re folkhälsa. 
Kyrkparken. 


© Lantmäteriet 


Grönstrukturunderlagets geografi ska omfa ning. 
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Läsanvisning
Den första delen av grönstrukturunderlaget 
innehåller inledning, riktlinjer samt en samman-
fa ning av grönskans värden och funk  oner. Här 
beskrivs även gällande lags ning samt hur grön-
strukturunderlaget förhåller sig ll andra planer 
och kommunala dokument.  


I den andra delen, bilaga 1, beskrivs grönstruktur- 
ens betydelse, värden och funk  oner u  från fyra 
perspek v: 
• Ekologiska värden och biologisk mångfald 
• Klimat, lu  och va en 
• Kulturhistoria och landskapsbild 
• Rekrea on och sociala värden 


Genom a  redovisa grönstrukturens värden u  från 
olika perspek v blir det tydligare a  gröna områden 
är mångfunk onella eller har poten  al a  vara 
det. Kunskapsunderlaget baseras på inventeringar 
och analyser som gjorts u från de olika perspek- 
 ven. 


Bilaga 2 innehåller mer ingående och detaljerade 
områdes-, park- och stråkbeskrivningar. Här be-
skrivs områdenas värden och hur de kan utvecklas 
för a  fylla en större funk on. 


I bilaga 3 följer metodbeskrivning samt en redogö-
relse över den medborgardialog som förts under 
projektets gång.  


Till grönstrukturunderlaget finns även e  åtgärds-
program kopplat med konkreta förslag  ll föränd-
ringar och förbä ringar. Tidsspannet på åtgärds-
förslagen är 5-10 år och avsikten är a  den ska 


Stora grönområden i stadens närhet är vik  ga för 
människors möjlighet  ll rekrea on. 


Det finns många värdefulla naturmiljöer i och runt 
Vetlanda. På bilden en betesmark med Jungfru Maria 
nycklar i Källehult norr om Vetlanda. 


uppdateras och förnyas under det fram  da arbetet 
med grönstruktur och naturfrågor. 


Sy e 
Grönstrukturunderlaget ska vara e  kunskaps- och 
planeringsunderlag i kommunens samhälls-
planering. Den ska ge förslag på riktlinjer i konkreta 
planärenden och vägledning i beslut som rör sköt-
sel- och naturvårdsfrågor. Den ska även fungera 
som e  underlag för investeringar och skötsel av 
gröna områden på kommunal mark. 


Underlaget sy ar  ll a  öka kunskapen om grön-
skans värden och på så vis minska fram  da kostna-
der genom a  ta större hänsyn  ll grönstrukturens 
ekosystemtjänster. 


Grönstrukturunderlaget är i första hand tänkt att 
användas av tjänstemän och förtroendevalda som 
handlägger respek ve beslutar i plan- och bygg-
ärenden, lokaliseringsärenden och andra ärenden 
som direkt eller indirekt berör stadens gröna 
områden och dess utveckling. 


Ekosystemtjänster är de funk oner i natu-
ren som på något sä  gynnar människan, 
det vill säga upprä håller eller förbä  rar 
människans välmående. Det är tjänster 
som vi får ”gra s” av naturen så som 
filtrering av lu  en, pollinering, minskade 
bullernivåer samt fördröjning och rening 
av dagva en. 
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Utmaningar för Vetlandas grön-
struktur 
Grönstrukturen i Vetlanda står inför fl era svåra 
utmaningar. Flera av dem går dock a  påverka på 
kommunal nivå. 


Urbanisering och exploatering 
Vetlanda växer och det är glädjande a  människor 
och företag vill etablera sig här. De a ställer dock 
krav på utbyggnad av bostäder, verksamheter och 
trafik, vilket innebär e  ökat exploateringstryck på 
de gröna ytorna. Förlust av värdefulla grönområden 
medför risk för fram da kostnader på grund av 
nega  va effekter på rekrea  onsvärden, kulturmil-
jövärden, lokalklimat, dagva  enfördröjning och 
biologisk mångfald. 


Oskyddade grönområden
Även om Vetlanda upplevs som en grön stad med 
öppna landskap i sina omgivningar är mycket av 
grönskan på privat mark där vegeta onen inte är 
säkerställd. Förvaltning och andel grönska på kvar-
tersmark och trädgårdar har betydelse för stadens 
karaktär liksom på mikroklimat, biologisk mångfald 
och möjligheten a  omhänderta dagva en. 


Bristande kunskap om grönskans värden 
För a  en hållbar utveckling av stad och landsbygd 
ska vara möjlig behöver kunskapen öka om vad 
grönstruktur är, samt vilka värden och funk oner 
den har. Utan förståelse och kunskap är det stor 
risk a  beslut fa as som får nega  va konsekvenser 
för människors välmående och för växter och djurs 
möjlighet a  fortleva i staden. 


O  llgänglig grönska 
Barriärer som större trafikleder, stängslade områ-
den, bebyggelse och storskaliga industriområden 
begränsar  llgängligheten ll grönområdena. Är 


llgängligheten dålig minskar användningen vilket i 
sin tur påverkar folkhälsan nega vt. 


Klima  örändringar 
Klima örändringarna kommer innebära a  
perioder med höga temperaturer blir allt vanligare 
och även maxtemperaturerna blir högre. Extrema 
oväder som skyfall kommer bli allt vanligare. En 
hårdgjord stadsmiljö är känsligare för både värme, 
ökad vind och ökade va enstånd jämfört med en 
stad med mycket grönska. Grönstrukturens funk-


on för temperaturreglering och för va  enhante-
ring kommer ha ökad betydelse i fram den. 


Förlust av biologisk mångfald 
A  arter dör ut är en naturlig process och ut-
döenden har ske  under hela jordens historia av 
olika orsaker. Den stora utdöendevåg av växt och 
djurarter som nu pågår är dock mellan 100-1000 
gånger snabbare än den naturliga förlusten. Den 
största anledningen  ll a  arter dör ut är för-
störelse av deras livsmiljöer genom överexploate-
ring, klima örändringar samt a  hagmarker växer 
igen. Ny bebyggelse och nya vägar innebär barri-
ärer i landskapet som begränsar utbytet mellan 
olika popula oner av växt- och djurarter. Förlusten 
av biologisk mångfald innebär a  ekosystemen ris-
kerar a  minska i produk vitet och stabilitet, vilket 
kan innebära långtgående nega  va konsekvenser. 


Förlust av grönområden vid exploatering medför risk 
för fram da kostnader på grund av nega  va eff ekter 
på rekrea onsvärden, kulturmiljövärden, lokalklimat, 
dagva enfördröjning och biologisk mångfald. 


På grund av klima örändringarna förväntas kra iga 
skyfall a  bli allt mer frekventa i fram den. De gröna 
miljöernas betydelse för va enreglering kommer därför 
a  öka. 
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Grönstruktur 


för Vetlanda tätort 


Övergripande skiss över dokument kopplade ll 
grönstrukturunderlaget. 


Koppling ll andra dokument 
De övergripande mål som berör utvecklingen av 
Vetlanda tätort med omland finns framförallt i den 
fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort,
i den kommunövergripande Översiktsplanen från 
2010 samt i kommunfullmäk ges Vision, kärnvär-
den, uppdrag och mål. Grönstrukturunderlaget 
bidrar främst ll målet ”A  rak  v kommun”. 


Andra kommunala dokument som har särskild 
relevans för grönstrukturunderlaget är Centrumplan 
för Vetlanda tätort 2013, Funk  onsprogram försko-
la samt Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun. 


Utöver kommunens egna mål har de na onella 
miljömålen (www.miljomal.nu) stor betydelse för 
grönstrukturunderlaget. Grönstrukturunderlaget 
medverkar främst till att uppnå målen Levande 
sjöar och va endrag, Myllrande våtmarker, E  rikt 
odlingslandskap, Levande skogar, Frisk lu  , God 
bebyggd miljö samt E  rikt växt- och djurliv. Av de 
na  onella folkhälsomålen är det framförallt Fysisk 
ak vitet samt Trygga och goda uppväxtvillkor som 
grönstrukturunderlaget bidrar  ll a  uppnå. 


Andra statliga styrdokument som har varit av bety-
delse är bland annat Boverkets skri  ”Bostadsnära 
natur”, där fl era rekommenda  oner angående 
grönstrukturen hämtats. 
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Förslag  ll policy 
och riktlinjer 
Här presenteras förslag ll policy, riktlinjer och 
strategier som beskriver vik ga kvaliteter för 
grönstrukturen i Vetlanda. Riktlinjerna är vik  ga a  
arbeta med både när vi bygger ny , när vi kom-
ple erar den befintliga staden och när vi utvecklar 
de parker och naturområden som redan finns. 


Riktlinjerna delas in i fyra teman baserat på de 
funk oner och värden som de avser a  uppnå. 
Indelningen i teman, som följer den övriga struk-
turen i planen, gör det lä are för berörda nämn-
der och förvaltningar a  bryta ner riktlinjerna ll 
verksamhetsnära mål.  


För a  uppnå policyn och riktlinjerna konkre  seras 
strategierna i e  åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram-
met är avsedd a  användas av respek  ve förvalt-
ning och bör vara underlag för det årliga budgetar-
betet. 


Policyn, riktlinjerna och strategierna är inte poli-
 skt antagna. 


Grönstrukturpolicy 


Vetlandaborna ska ha en god  llgång 
ll gröna miljöer nära sin bostad. De 


gröna områdena ska ha höga värden 
där de ekosystemtjänster som naturen 
erbjuder tas  llvara. 


Strategier: 
• Grönstrukturen ska vara en jämlik del av sam-


hällsplaneringen bredvid bebyggelse, trafi k och 
annan infrastruktur. 


• Samhällets utbyggnad bör ske på e  sådant 
sä  a  de gröna ytornas kulturella, sociala, 
ekologiska och klimatanpassande värden upp-
rä hålls och utvecklas. 


• I de fall grönytor exploateras bör kompensa-
 onsåtgärder sä as in så a  kulturella, soci-


ala, ekologiska och klimatanpassande värden 
upprä hålls. 


Riktlinjer för grönstrukturens sociala värden 


Grönstrukturen ska vara uppbyggd så 
a  alla i Vetlanda har god  llgång ll 
rekrea on och gröna miljöer 


Strategier: 
• Det bör vara max 200 m ll en närpark (>0,5 


ha), 500m ll en stadsdelspark (>5 ha) och 
1,5 km  ll e  rekrea onsområde (>30 ha)från 
bostaden. 


• Det ska fi nnas e  väl utbyggt och samman-
hängande nätverk av gröna stråk i staden som 


leder ut i omlandet åt alla vädersträck. 
• I bristområdena bör grönskan ökas och i de fall 


där det är möjligt ska nya grönområden anläg-
gas. 


• Skolans och förskolans närmiljö ska innehålla 
natur- och parkmiljöer med höga värden för 
barn a  vistas i och lära sig av. 


Parker, naturområden och gröna stråk 
ska hålla en god kvalitet, med en varia-


on av upplevelser och värden 
Strategier: 
• Det bör finnas ytor för spontan lek och rekrea-


on i anslutning ll alla bostadsmiljöer, speci-
ellt i de områden där det bor många barn. 


• Värna tysta områden och arbeta för ökad 
mängd lugna och tysta platser även i befi ntliga 
parker. 


• Grönstrukturen bör erbjuda många olika bioto-
per och miljöer a  besöka. 


• Vetlandas parker och naturmiljöer ska erbjuda 
höga upplevelsevärden och möjlighet  ll fysisk 
ak vitet i alla delar av staden. De områden 
som bedömts vara mest värdefulla för rekrea-


on i sin helhet bör skyddas från sådan explo-
atering som riskerar a  minska de rekrea va 
värdena. 


• Rekrea onsområdena ska vara naturliga 
mötesplatser som erbjuder en mångfald av 
ak viteter, naturupplevelser och rekrea ons-
möjligheter. 
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Utvecklingen av grönstrukturen ska ske 
med speciellt fokus på delak  ghet, jäm-
likhet, llgänglighet och jämställdhet 
Strategier: 
• Vetlandas grönområden bör vara  llgänglig-


hetsanpassade så a  alla människor har möjlig-
het ll vistelse i gröna miljöer. De a bör särskilt 
tas i beaktande i miljöer som ligger nära boen-
den för äldre och funk onsnedsa a. 


• Vid större förändringar i en boendemiljö bör 
dialog föras med de boende i området. 


• Större investeringar i parker, lekplatser och 
spontanidro splatser i grönmiljö bör fördelas 
över staden så de kommer alla  ll del. 


• Utveckla människors trygghetsupplevelse i par-
ker-, natur- och rekrea  onsområden. 


Riktlinjer för grönstrukturens kulturella värden 


Vetlanda ska innehålla e  varierat 
landskap med höga kulturella värden, i 
tätorten såväl som i omlandet 
Strategier: 
• Tillvarata och värna om landskapets olika 


karaktärer genom a  anpassa planering och 
exploatering  ll respek  ve landskapskaraktär. 
Särskilt skyddsvärda landskapsområden bör 
bevaras i sin helhet. 


• Värna och stärka kulturellt vik  ga områden 
• Använda grönstrukturen som e  verktyg för a  


stärka stadens iden  tet 


Vetlandas grönstruktur ska erbjuda en 
mångfald av u ryck och avtryck 
Strategier: 
• Ge människor utrymme a  skapa egna avtryck 


i utemiljön och på så vis ge områden en egen 
iden  tet. 


• Erbjuda en mångfald av parkkaraktärer och 
off entliga konstverk. 


Riktlinjer för grönstrukturens klimatanpassande 
värden 


Vetlanda ska ha en tålig grönstruktur 
som bidrar ll klimatutjämning i e  
förändrat klimat 


Strategier: 
• Kommunen ska verka för a  bevara gröna ytor 


och komple era med nya gröna ytor, för a  
kompensera temperaturökning, i synnerhet i 
iden fierade riskområden för värmeöar. 


• Använd dagva enuppsamling så som dammar, 
översilningsområden och våtmarker som en 
metod för a  minska risken för översvämningar 
vid skyfall 


Planering för stadsbyggnad och grön-
struktur ska samverka så a  lu - och 
va enrening möjliggörs via ekosystem-
tjänster 
Strategier: 
• Utökad användning av grönskan som en lu  re-


nare i stadsmiljö. 


• Använda dagva nets rening- och fördröjnings-
system som e  mångfunk onellt redskap som 
är este skt lltalande såväl som gynnsamt för 
den biologiska mångfalden. 


Grönstrukturen bör användas som e  
verktyg för en minskad klimatpåverkan 
Strategier: 
• Erbjuda a  rak va gång- och cykelstråk i gröna 


miljöer för a  öka andelen klimatsmarta trans-
porter. 


• Kunskapen om grönstrukturens betydelse i e  
förändrat klimat ska öka. 


• Grönstrukturen bör erbjuda möjlighet  ll stads-
nära odling för a  möjliggöra för närproduce-
rade livsmedel och öka kunskapen om livsmed-
elsproduk on. 


Riktlinjer för grönstrukturens ekologiska värden 


Naturligt förekommande växt- och djur-
arter ska kunna fortleva i livskra  iga 
bestånd 
Strategier: 
• Bevara, utveckla och stärka arternas möjlighet 


a  sprida sig i landskapet 
• Iden fiera hotade arter och öka förutsä ning-


arna för deras långsik  ga fortlevnad 
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Naturkärnor och andra områden med 
en hög biologisk mångfald bör bevaras 
Strategier: 
• Visa hänsyn ll biologiska värden i plan- och 


byggprocessen för en hållbar stadsutveckling. 
De biologiska värdena bör iden fieras och nog-
grant utvärderas. 


• Inventering av naturkärnor och iden fi ering av 
nya områden med hög biologisk mångfald bör 
u  öras kon  nuerligt. 


• Områden med höga naturvärden bör skötas 
eller hävdas på e  sådant sä  a  värdena be-
varas och stärks. 


Vetlandaborna ska ha en hög kunskap 
om värdet med biologisk mångfald och 
stadens naturområden 


Strategier: 
• Det bör finnas många olika typer av stadsnä-


ra biotoper llgängligt för Vetlandaborna a  
besöka. 


• Informa onen kring naturområden och parker 
ska utvecklas. 


Byestads gravfält. 
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Vetlandas fram da 
grönstruktur 
I samband med a  staden växer krävs det a  man 
planerar för en hållbar grönstruktur som möjliggör 
för rekrea on, biologisk mångfald och anpassningar 
för e  förändrat klimat. De nya områdena är i syn-
nerhet utpekade i öst-västlig (och nordlig) riktning 
som en direkt följd av den fördjupade översikts-
planen för Vetlanda tätorts (FÖP 2040) inten oner 
a  växa med bostäder i dessa riktningar - i dessa 
områden föreligger alltså e  behov av nya a  rak va 
grönområden. 


De boende i Vetlanda ska ha fortsa  närhet  ll par-
ker och natur av hög kvalitet när staden växer. Det 
kräver en sammanhängande grönstruktur som leder 
ut i omlandet i alla vädersträck. 


Genom a  bibehålla en grön tätort är vi mer rus-
tade a  klara av de utmaningar vi kan komma a  
möta i fram den. 


Vetlandas fram da grönstruktur är formad så a  
det ges möjlighet för staden a  växa och a  det 
finns gröna samband a  utveckla vidare även e er 
a  FÖP 2040 genomförts. 


Vetlanda 


Grönstrukturkarta 


Nydala 


Brunnsgård 


A 


B 


1 


2 
4 


33 
   


  
 


 


 
  


  


  
 


 
 


 
   


   
    


   
 


C 
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Bäckseda 


Illharjen
Östanå 


5 Nya grönstråk 
Nya grönområden 
Befi ntliga grönområden 
Befi ntliga grönstråk 
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Nya grönområden och stråk 


När Vetlanda växer och utvecklas måste även 
grönstrukturen utvecklas. Nedan följer en översikt-
lig beskrivning av nya grönområden och stråk (för 
beskrivning av befintliga grönområden, se bilaga 1) 
enligt kartan på föregående sida. 


Beskrivningarna ska ses som e  försök a  ange de 
funk oner och behov som föreligger i just dessa 
delar av staden. Gränserna och stråken är schema-


ska men visar a  behovet av grönområden/stråk 
är stort i det aktuella området och kräver fördjup-
ning vid detaljplanering. 


Nya grönområden 
A. När tätorten växer väster om Västerleden kom-
mer det befi ntliga rekrea  onsområdet a  fly as 
västerut. Behovet av e  upplevelserikt grönom-
råde kommer öka i takt med a  staden växer i 
denna riktning. Föredas jordbruksmarker har höga 
sociala, kulturella och ekologiska värden som bör 
bevaras och ny jas. Området bör förses med nya 
mo onsspår och möjligheter  ll rekrea on i e  
lugnt och rofyllt område.  


B. I takt med a  staden växer norrut ökar behovet 
av funk onella grönområden. Området rymmer 
betesmarker, fornminnen, barrskogar och våtmar-
ker. Det kan även fungera som en buff ertzon mellan 
bostäder och planerade verksamheter längs väg 31. 


C. Norr om Brunnsgårds industriområde kom-
mer de a grönområde/gröna kil utgöra en vik g 
koppling mellan tätorten och omgivande naturom-
råden. Den fördjupade översiktsplanen redogör för 


exploatering i Vetlandas östra utkant vilket ökar 
behovet av a  rak va och funk  onella grönområ-
den här. I Byestads jordbrukslandskap fi nns värde-
fulla betesmarker och fina utblickar över landska-
pet. Området behöver y  erligare mo  onsspår och 
ökad framkomlighet för a  användningen ska öka. 


Nya grönstråk 
1. Stråket möjliggör va enkontakt för människor 
och fungerar som en grön skyddszon mot va  net 
med spridningsmöjligheter för växter och djur. 


2. Grönstråket knyter ihop tätortens grönområden 
med Karlslunds/Föredas rekrea  onsområde och 
gör a  människor enkelt kan ta sig ut i naturen. 


3. Grönstråket utgör en vik  g fram da länk mellan 
rekrea onsområden i norra delen av Vetlanda. 


4. När Vetlanda växer öster krävs nya grönstråk 
som förbinder befintliga grönområden och gör det 
möjligt för de boende a  komma ut i naturen. 


5. Den gamla banvallen mot Korsberga kommer 
bli e  mycket värdefullt grönstråk och göra det 
möjligt a  röra sig i en lugn och grön miljö ända in 
 ll centrum. 


Jordbruksmark i Föreda. 
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Grönstrukturens värden - 
analyser och beskrivningar 
I de a kapitel beskrivs Vetlandas grönstruktur och 
dess värden u från olika perspek v och funk  oner. 
De a underlag ligger sedan ll grund för kartan 
på sid. 12 samt för de föreslagna riktlinjerna och 
strategierna. För y erligare kunskapsunderlag, se 
bilaga 1. 


Kartorna visar en nulägesbild över Vetlandas grön-
struktur för 2016-2017 medan det digitala kart-
materialet (GIS), som finns llgängligt för de fysiska 
planerarna och övriga tjänstemän, uppdateras i 
takt med a  förändringar och förbä  ringar sker. 


Apoteksparken är en av de mest besökta parkerna i Vetlanda. 
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Upplevelsevärden - grönområdenas 
kvalitet 
Stadens grönområden är av stor betydelse för 
människors hälsa och livskvalitet. Många studier 
visar a  vistelse ute i parker och natur gör a  vi 
koncentrerar oss bä  re sam digt som puls och 
blodtryck förändras posi vt. Grönområdenas inne-
håll, kvalitet och egenskaper har stor betydelse 
för användningen och a  rak  viteten vilket llsam-
mans bidrar ll områdets upplevelsevärden. De 
mest uppska ade miljöerna är o a de som erbjud-
er många olika upplevelsevärden. 


Kartläggningen grundar sig på kvaliteter och 
värden så som skogskänsla, öppna vyer och ut-
blickar, lekplatser, kulturhistoria, inslag av va en, 
rofylldhet och llgänglighet. Ju mörkare färg desto 
högre upplevelsevärde har grönområdet. Områden 
med många värden är vik  ga u  lyktsområden och 
a  raherar fler än närmast boende, och kan anses 
som värdekärnor för rekrea on. 


Kartan visar a  många av de parker med högst 
värde ligger i de norra delarna av Vetlanda samt i 
Galgabergsområdet och vissa delar av Bäckseda. 
De västra delarna av staden utgör e  bristområde, 
det vill säga det saknar parker med höga värden. 
Bristområdena bör komple eras med mer egen-
skaper för a  få e  högre upplevelsevärde och 
locka fl er besökare. 


Upplevelsevärden 


Vetlanda 


0-2 
3-5 
6-8 
9-11 
12-14 
15-19


 Antal upplevelsevärden 
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Gröna stråk 
Stadens grönområden länkas samman ll en sam-
manhängande grönstruktur med hjälp av gröna 
stråk av varierande skala och karaktär. E  samman-
hängande system av gröna stråk ökar möjligheterna


ll fysisk ak vitet och ger Vetlandaborna möjlighe-
ter a  ta sig långa sträckor i lugna och trygga miljöer. 
Stråken ska göra det lä  a  röra sig mellan olika 
grönområden inom staden men utgör också vik ga 
förbindelselänkar för a  nå rekrea  onsområdena 
och landskapet utanför staden. 


Närhet  ll a  rak va grönstråk gör a  människor 
o are tar sig ut för a  mo onera jämfört med om 
bostadens närmiljö domineras av hårdgjorda och 
oinbjudande miljöer. På många håll i Vetlanda är 
stråken rela vt smala men det finns även rymligare 
delar där det finns plats för lek, möten och avkopp-
ling. Just bredden har stor betydelse för stråkens 
funk on och hur de upplevs, och de smala delarna 
bör därför inte vara all  ör långa. 


Kartan visar befintliga gröna stråk och förslag på 
utvecklingsstråk som behövs för a  öka människors 
möjligher  ll rekrea on och fysisk ak  vitet. Det 
råder i dagsläget brist på gröna stråk i öst-västlig 
riktning i Vetlanda, i synnerhet i centrum. 


© Lantmäteriet 


Gröna stråk 


Grönområden 
Rekrea  onsområden 
Utvecklingsstråk 
Grönstråk, hög prioritet 
Grönstråk, lägre prioritet 
Områdesgräns 


Vetlanda 
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Skolor och förskolors användning 
av park- och naturområden
Grönområden i städer har e  stort värde som 
pedagogisk resurs för skolor och förskolor och kan 
utny jas i undervisningen i e  flertal ämnen. Vist-
else i park- och naturområden i skolverksamheten 
förebygger bland annat fetma, diabetes, stress och 
benskörhet hos barnen. Utemiljöer har alltså en 
stor hälsofrämjande effekt genom ökad rörelse och 
fysisk ak vitet, vilket i sin tur ökar krea  viteten 
och inlärningsförmågan hos barn. 


Enligt skolorna och förskolorna själva är de mest 
värdefulla områdena de som ligger i skolornas 
närhet, gärna i direkt anslutning eller inom några 
hundra meters avstånd. Det är dessa områden som 
besöks mest frekvent. A  grönområdena är öppna 
för alla, ger möjlighet ll spontana ak  viteter och 
inte behöver bokas ses som en stor kvalitet. 


Kartan visar skolor och förskolors användning av 
grönområden i Vetlanda. Ju fler skolor som be-
söker området desto mörkare färg. Parkerna längs 
Bäckstråket llhör de mest besökta områdena. För 
längre u lyktsmål tar skolorna sig o a  ll Östanå 
eller Illharjen. 
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Skolor och förskolors användning av grönområden 


Vetlanda 


  


    


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 Antal skolor 
8-12 
6-7 
4-5 
2-3 
1 
Gymnasieskola 
Grundskola 
Förskola
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Rekrea  onsområden 
Större natur- och rekrea onsområden i stadens 
närhet ger möjlighet  ll a  uppleva natur och 
landskap i en förhållandevis lugn och ostörd miljö. 
Områdena bör vara stora (> 30 hektar) och sam-
manhängande där det ges plats för lite mer utrym-
meskrävande ak viteter så som långpromenader, 
jogging och enklare frilu  sliv. 


Det bör fi nnas e  rekrea onsområde inom 1,5 
kilometer från bostaden och vik  ga upplevelse-
värden är skogskänsla, vildhet, artrikedom, rofylld-
het, ak vitet och utmaning. Områdena bör kny-
tas ll den övriga staden via gröna stråk och vara 


llgängligt via gång- och cykelvägar. I flera fall kan 
områdena fungera som en port ut i ll den omgi-
vande landsbygden. De stora rekrea  onsområdena 
är vik ga för det spontana rörliga frilu  slivet och 
för de föreningar som använder och vistas i natu-
ren i sin verksamhet. 


Kartan visar föreningslivets användning av grön- 
områden i Vetlanda. Ju mörkare färg desto fler 
föreningar använder området i sin verksamhet. De 
föreningar som ingår i karteringen är: OK Njudung, 
Vetlanda Korpen, UV-scouterna, Equmenia scout-
erna, Svenska scouterna, PRO, SPF och funk ons-
hinderomsorgen. 


© Lantmäteriet 


Föreningslivets användning av grönområden 
 


 


 


    
  


 
  


  
 


  


 


 Antal föreningar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Områdesgräns
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Naturvärden 
En hög biologisk mångfald ger stabila fungerande 
ekosystem med stor motståndskra  och möjlighet 


ll anpassningar vid förändringar i miljön. En stor 
artrikedom är vik g för upprä hållandet av de 
tjänster naturen förser oss med, så kallade eko- 
systemtjänster. 


På kartan visas grönområdenas naturvärden med 
utgångspunkt i deras biologisk mångfald. Död ved, 
stora träd, stora inslag av lövträd, blomrikedom, 
hotade arter och kulturhistoriska spår bidrar alla 


ll områdets naturvärde. Ju mörkare färg e  områ-
de har desto högre naturvärde. 


Naturvärdena är på flera håll höga i de norra 
delarna av Vetlanda samt i Bäckseda, i synnerhet 
längs Emån. De västra delarna av staden har låga 
värden och dåliga förutsä ningar för biologiska 
mångfald. Naturvärdena i e  område kan ökas 
bland annat genom a  spara död ved, omvandla 
barrskog ll lövskog eller införa bete eller slå  er. 


De mest värdefulla områdena bör lämnas orörda 
för exploateringar för a  bevara den biologiska 
mångfalden i staden. Man bör även jobba för a  
öka spridningsmöjligheterna för arter mellan dessa 
områden genom a  öka grönskan i stadens gröna 
stråk. 
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Naturvärden i tätorten 


Vetlanda 


Högt naturvärde 
Påtagligt naturvärde 
Må  ligt naturvärde 
Lågt naturvärde 
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Naturkärnor 
På kartan visas områden med särskilt hög biologisk 
mångfald. Dessa områden är vik  ga a  bevara för 
a  ge förutsä ningar för e  rikt växt- och djurliv i 
Vetlanda. Naturbetesmarker, sumpskogar och våt-
marker llhör de mest skyddsvärda naturtyperna. 


Naturkärnor som är kopplade  ll jordbruksmark 
och betesmarker är beroende av kon  nuerlig sköt-
sel för a  värdena ska bevaras medan skogsmiljöer 
och våtmarker o a bör lämnas för fri utveckling för 
a  gynna växt- och djurlivet. 


För a  naturvärden ska bevaras och utvecklas på 
lång sikt är det inte bara vik  gt a  bevara själva 
naturkärnan utan det är också av stor betydelse a  
knyta samman områden med spridningskorridorer. 
Genom a  möjliggöra spridning av växter och djur 
stärks naturkärnornas kapacitet a  klara av föränd-
ringar i miljön. 
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Naturkärnor 


Vetlanda 


Områdesgräns 
Naturkärna 
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Spridningskorridorer för växter 
och djur
Gröna stråk för växter och djur, så kallade sprid-
ningskorridorer, är av stor betydelse för den 
biologiska mångfalden i staden då de underlä ar 
för arter a  sprida sig mellan olika områden. A  
växter och djur kan röra sig mellan sina olika livs-
miljöer minskar risken för lokala utdöenden och 
ökar chansen för långsik gt överlevnad av små 
popula  oner. 


Kartan visar vik ga spridningskorridorer för växter 
och djur. De ljusgröna strecken utgör värdefulla 
spridningsvägar i stadsmiljön medan de mörkgröna 
knyter samman ängs- och betesmarkerna i 
Vetlandas omgivningar. E ersom olika arter har 
olika rörelsemöster är det svårt a  ta reda på deras 
exakta spridningsvägar - strecken är därför  ll stor 
del schema  skt inritade. 


Många arter knutna ll betesmarker har begräns- 
ade spridningsmöjligheter, vilket gör det vik gt 
a  förbä  ra befintliga spridningskorridorer och 
a  bibehålla hävden genom bete eller slå  er. På 
flera håll bryts arternas spridningsvägar av stora 
barriärer i form av mörka barrskogar och trafi kerade 
vägar, vilket kra igt begränsar deras möjlighet a  
ta sig ll nya områden. 


© Lantmäteriet 


Spridningskorridorer och betesmarker 


Vetlanda 


Halvöppen gräs- och hagmark 
Öppen gräs- och hagmark 
Spridningskorridor, stadsmiljö 
Spridningskorridor, betesmarker 
Områdesgräns 
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Klimat 
Grönområdena är av mycket stor betydelse för en 
hållbar stadsutveckling, inte minst ur e  klimat-
utjämningsperspek v och för a  mildra eff ekterna 
av e  förändrat klimat. Städer har en stor andel 
hårda miljöer och blir därför snabbt uppvärmda 
och svalnar långsamt, vilket medför a  staden 
håller en högre temperatur än det omgivande 
landskapet. Denna effekt kallas urbana värmeöar 
och skapar en dras  sk klima örändring som kan 
vara skadlig för människor, i synnerhet för sjuka 
och äldre. 


Vetlandas grönområden har stor kapacitet a  ta 
emot stora delar av stadens dagva en. Genom a  
omhänderta dagva en lokalt kan man utny ja 
markens och växternas egen reningsförmåga. 
Belastningen på reningsverket och översväm-
ningsrisken i Vetlandabäcken minskar när rening 
av dagva en och utjämning av nederbördstoppar 
sker i naturen. 


Kartan visar andel grönska per avgränsat område. 
Mörkgrönt indikerar stor andel grönska medan 
ljusgrönt och grå  är bristområden där andel grön-
ska är låg. Röda markeringar utgör så kallade 
värmeöar där risken för extrema temperaturer är 
hög under värmeböljor. Värmeöarna finns i om-
råden där andelen hårdgjord yta är stor. I dessa 
områden bör det planteras mer träd och buskar. 


Andel grönska i tätorten 


>80 % grönska 
50-80 % grönska 
30-50 % grönska 
5-30 % grönska 
<5 % grönska


 Andel grönska 
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Landskapskaraktärer
Samspelet mellan bebyggelse, grönska och va en-
inslag formar llsammans Vetlandas landskaps-
bild. Landskapet i Vetlanda är representa  vt för 
småländska höglandet med en varierad topografi 
där skogen dominerar och jordbrukslandskapet är 
småskaligt och mosaikartat. 


Beroende på si  huvudsakliga fysiska innehåll och 
visuella karaktär har det inventerade området 
delats in i o olika landskapskaraktärer. Landskap- 
ets skala och öppenhet har varit av avgörande 
betydelse vid indelningen. 


Den klart vanligaste lanskapskaraktären inom det 
inventerade området är det skogsdominerade 
landskapet. Denna landskapskaraktär är mindre 
känslig mot bebygglese, och kan därför med fördel 
användas vid planering av nya bostads- och indu-
striområden. Herrgårdslandskap och småskaligt 
jordbrukslandskap har o a höga natur-, kultur och 
rekrea onsvärden vilket gör dem  ll värdekärnor 
i landskapet och bör ej exploateras. Vid planering 
och exploatering bör man visa stor hänsyn ll 
områdenas värden och värna om vik  ga strukturer 
och karaktärer.


 Landskapskaraktär 
Herrgårdslandskap 
Industrilandskap 
Kvarter i öppet landskap 
Mosaikartat skogslandskap 
Sjöar och va  endrag 
Skogsdominerat landskap 
Småskaligt jordbrukslandskap 
Stadslandskap i skogsmiljö 
Trädgårdslandskap 
Sluten centrumbebyggelse 


Landskapskaraktärsområden 


Vetlanda 
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Kulturella värden 
I och runt Vetlanda finns många områden med 
höga kulturella värden, i synnerhet längs sjöar och 
va endrag samt i de centrala parkerna i tätorten. 


Områden som på olika sä  har särskilt stora kultur- 
ella värden har markerats som så kallade kultur-
kärnor. Kulturvärden utgörs o a av a  det i om-
rådet finns många värdefulla fornlämningar eller 
a  det finns kulturhistoriskt värdefulla gårds- eller 
bebyggelsemiljöer. 


Stadens parker och naturområden speglar mycket 
av stadens kulturhistoria och är vik ga för förstå-
elsen och upplevelsen av stadens historia. Kultur-
landskapet förmedlar landsbygdens historiska 
utveckling och ger förståelse för landskapets sär-
prägel. Fornlämningar är llsammans med äldre 
skri er de enda möjligheter vi har a  få kunskap 
om vårt allra  digaste ursprung. 


De utpekade kulturkärnorna bör i så stor utsträck-
ning som möjligt bevaras. Om exploatering eller 
andra ingrepp görs bör de göras med stor varsam-
het mot områdets kulturella värden. 
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Prioriterade områden för åtgärder 
Några områden i Vetlanda är i stort behov av för-
bä ringar, förändringar eller komple  eringar för 
a  få en fungerande grönstruktur och en hållbar 
samhällsutveckling. I kartan presenteras e  antal 
områden med befintliga brister dit åtgärder bör 
prioriteras. Det handlar i de flesta fall om a  öka 
andel grönska eller a  öka kvaliteten på befi ntliga 
grönområden för ökad funk on och användning. 
Dessutom visas områden där behovet av nya och 
förbä rade grönstråk är stort. Se kunskapsunderla-
get för y erligare förklaring av områdenas brister. 


A. De västra delarna av tätorten saknar parker med 
höga upplevelsevärden såväl som höga naturvärden. 


B. Brogårds industriområde utgör e  riskområde 
för värmeöar då vegeta onen i området är y  erst 
sparsam. Befintliga grönområden bör värnas i 
kombina on med nya planteringar och möjlighet 


ll ökad användning av gröna tak. 


C. Med stor andel hårdgjorda ytor i området 
föreligger risk för värmeböljor. Vid omvandlig av 
området bör således nya gröna ytor skapas. 


D. Centrum består i stor utsträckning av hårdgjorda 
ytor och risken för värmeöar är stor. Värna om befi nt-
liga gröna miljöer och arbeta med gröna tak/väggar. 


E. I norra delen av Pukaregården övers  ger av-
ståndet ll närmaste närpark de föreslagna rekom-
menda onerna. 


F. När staden växer norrut kommer behovet av 
gröna miljöer i de a område a  öka. 
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   Sammanfa ad metod och fortsa  arbete 
Lags ning
Tätorternas grönområden regleras i bland annat 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen. 


Miljöbalken 
MB 3 kap 6 § - ”Mark- och va  enområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn  ll frilu  slivet skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
skall särskilt beaktas”. 


Plan- och bygglagen 
PBL 2 kap. 3 § - ”Planläggning ska med hänsyn ll 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimat-
aspekter främja en ändamålsenlig struktur och 
en este skt  lltalande u ormning av bebyggelse, 
grönområden och kommunika onsleder, en från 
social synpunkt god livsmiljö som är  llgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper samt en lång-
sik gt god hushållning med mark, va  en, energi 
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.” 


PBL 2 kap. 7 § - Vid planläggning ska enligt PBL hän-
syn tas ll behovet av a  det inom eller i nära anslut-
ning ll områden med sammanhållen bebyggelse 
finns parker och andra grönområden samt lämpliga 
platser för lek, mo on och annan utevistelse. 


Andra lagar som berör grönstrukturen är Kultur-
miljölagen och Skogsvårdslagen. 


Arbetsmetod 
Inventeringar av Vetlandas gröna miljöer har genom-
förts under våren och sommaren 2016 och har där-
e er sammanställts i kar orm. 


Grönstrukturunderlaget har tagits fram av Teknis-
ka kontoret i samarbete med Kultur- och fri ds-
förvaltningen, Miljö- och Byggförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen. 


Under arbetes gång har en omfa ande dialog förts 
med skolor, förskolor, pensionärsföreningar, funk-


onshinderomsorgen och idro s- och frilu s-
föreningar för a  ta reda på deras användning 
av och synpunkter om grönområdena i Vetlanda. 
Även allmänheten har få  möjlighet a  tycka ll 
vid fl era llfällen under processens gång. 


Kartorna ll Vetlandas grönstruktur fi nns digitalt 
i e  geografi skt informa onssystem (GIS), i pro-
grammet Spa al Map. E  antal kartskikt är inlagda 
i GIS som ger planhandläggare möjlighet a  göra 
valfria kombina oner och analyser som är relevanta 
för arbetet. Många av skikten kommer a  upp-
dateras i takt med a  förändringar och förbä  ringar 
genomförs. 


Stadsträden är effek va på a  rena lu  en sam digt 
som de ger karaktär ll området och tar hand om dag-
va en. Allé längs Långgatan. 


Öppna åker- och betesmarker skapar varia on i det i 
övrigt barrskogsdominerade landskapet vilket ger förut-
sä ningar för e  rikt växt- och djurliv. Himlabackarna. 
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Skötseln har stor betydelse för grönområdenas kvalitet. 
Fler gräsytor i stadens bör göras om ll ängsmark för 
a  öka den biologiska mångfalden och hushålla med 
resurser. Högvuxen gräsyta in  ll Kvarndammen. 


E  sä  a  öka kunskapen om naturen är a  sä  a upp 
skyltar. Illharjen. 


Fortsa  arbete 
Grönstrukturunderlaget är en del av stadsutveck-
lingsprocessen och är framförallt e  dokument 
som ska underlä a för beslut i arbetet med fysisk 
planering och i fram da investeringar. För a  grön-
strukturens värden ska bevaras och utvecklas krävs 
e  fortsa  arbete i samarbete med fl era olika 
aktörer. 


Skyddsbestämmelser 
För a  utveckla och långsik gt trygga de tätortsnära 
rekrea onsområdena från exploatering kan man 
skydda de mest värdefulla som naturreservat. E  
exempel på område som är vik  gt a  skydda är 
delar av Norrgårdsområdet. 


Informa onsspridning 
Det är vik  gt a  lära barn och vuxna om naturen 
för a  öka engagemanget hos vetlandaborna i 
olika typer av naturvårdsinsatster. Arbete med 
naturpedagogik och informa on om stadens natur 
och dess värden bör fortsä a och utvecklas. Det 
kan handla om utveckling av digital informa on, 
broschyrer och kartor samt guidade turer. Infor-
ma onsspridning bör ske även inom och mellan 
kommunens förvaltningar. 


Gröna stråk 
De gröna stråken i Vetlanda är av särskild betydel-
se och kräver extra fokus i det fortsa  a arbetet 
med grönstrukturen. Stråken bör vara breda och 
rymma buskar och träd. De ska vara lä   llgängliga 
och knyta samman tätortens grönområden med 
omgivande landskap. Nya grönstråk behöver ska-
pas, befintliga stråk utvecklas samt a  barriärer, så 
som stora vägar, överbryggas. 


Skötsel 
För a  bevara och stärka grönområdenas värden 
är det vik  gt a  nya skötselmetoder utvecklas, ex-
empelvis genom a  samla upp slå  ermaterial från 
gräsytor och ängsmarker för a  öka den biologiska 
mångfalden och hushålla med resurser. 


Nya planer och policys 
Utvecklings- och skötselplaner för större natur- och 
rekrea onsområden, en naturvårdsplan för hela 
kommunen samt en trädpolicy för tätorten bör tas 
fram för a  stärka de gröna värdena i Vetlanda. 


Strategi för kompensationsåtgärder 
En metod för kompensationsåtgärder inom pla-
nering bör tas fram. Syftet med kompensations-
åtgärderna är att säkerställa att Vetlandaborna 
även i framtiden har tillgång till värdefulla natur-
och rekreationsområden samtidigt som staden 
växer. Kompensationsåtgärderna bör skapas så 
nära i plats och i d som möjligt e  er exploatering, 
och åtgärderna bör ha minst motsvarande värde 
som det ursprungliga värdet. Man bör utgå från 
följande modell vid arbete med kompensa  onsåt-
gärder: 
1) Undvika nega  v påverkan. 
2) Minimera nega  v påverkan. 
3) Utjämna nega v påverkan genom a  återskapa
     värdet i närområdet. 
4) Ersä a genom åtgärder på annan plats eller av
     annat värde. 
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Bilaga 2 - områdesbeskrivningar
I denna bilaga finns beskrivningar av värdefulla 
gröna områden och stråk i och omkring Vetlanda. 
Till varje objekt ges en kortfattad beskrivning av 
dess innehåll, värden och funktion. I vissa fall ges 
även förslag på åtgärder eller utvecklingsriktningar 
för områden. 


Innehållsförteckning 
Naturkärnor .......................................................................................................3 
Spridningskorridorer ..........................................................................................7 


Stadsmiljö ............................................................................................................................7 
Betesmarker .........................................................................................................................9 


Landskapskaraktärsområden ...........................................................................10 
Skogsdominerat landskap...................................................................................................10 
Mosaikartat skogslandskap.................................................................................................11 
Herrgårdslandskap...............................................................................................................11 
Småskaligt jordbrukslandskap.............................................................................................12 
Stadslandskap i skogsmiljö..................................................................................................13 
Bostadskvarter i öppet landskap.........................................................................................13 
Trädgårdskvarter..................................................................................................................14 
Industrilandskap..................................................................................................................14 
Sluten centrumbebyggelse.................................................................................................14 


Vattendragoch sjöar...........................................................................................14
Kulturkärnor.......................................................................................................17 
Gröna stråk.......................................................................................................21 
Småparker.........................................................................................................26 
Närparker..........................................................................................................29 
Stadsdelsparker.................................................................................................41
Rekreationsområden.........................................................................................54 







Beskrivning av gröna 
områden och stråk 


Naturkärnor 
1. Vattendrag och sumpskog 
Ett kvillområde med rik kärlväxtflora. I området 
finns även sumpskog och det fuktiga lokalklimatet 
är gynnsamt för mossor och lavar. För att behålla 
naturvärdena är det viktigt att behålla den befintliga 
hydrologin i området. 


2. Lövskog
Åkeholme med ett aspskogsbestånd som varit 
orörd under längre tid. I objektet finns gamla od-
lingsrösen och delar av åkerholmen är källpåver-
kad. I beståndet finns gammal ek och mycket död 
ved. 


3. Alsumpskog 
Området är källpåverkat med rika förekomster av 
död ved och vedsvampar och är en viktig reproduk-
tionslokal för groddjur. För att bevara och utveckla 
naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. 


4. Betesmark och blandskog 
Den västra delen av området utgörs av en väl- 
hävdad betesmark med arter som jungfrulin, 
svinrot och ängsvädd. I betesmarken finns också 
många grova lövträd. Den östra delen utgörs av en 
fuktig och igenväxande lövängsrest med hamlade 
träd och mycket död ved. 
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Andelen lövskog bör ökas för att gynna växt- och djur- 
livet. Södragården norr om Vetlanda. 


5. Betesmark 
Höga naturvärden kopplade till de gamla och stora 
träden i en välhävdad betesmark. 


6. Betesmark 
Hagen ligger fint vid Norrasjöns norra strand och är 
relativt tätt bevuxen med ek och hassel. Det finns 
ett flertal mycket grova ekar med höga naturvär-
den samt flera torrträd. 


7. Lövskog 
En lövängsrest norr om vägen med rika förekom-
ster av vedsvampar. Det stora inslaget av ädellöv-
träd gynnar många mossor och lavar. Området bör 
hållas fritt från gran. 


8. Betesmark 
Område med flera gamla stora träd. De många 
grova träden utgör en viktig lokal för vedlevander 
insekter och svampar. 


9. Våtmark och sumpskog 
Mosaikartat våtmarksområde som genomkorsas 
av Emån. Här finns ett relativt stort område med 
sumpskog och vid slottsruinen finns inslag av ädla 
lövträd och rik ängsflora. Det mer öppna området 
kring slottsruinen bör hållas öppet med bete eller 
slåtter. 


10. Sumpskog
Äldre grandominerad sumpskog där naturvärdena 
är kopplade till fuktgynnade mossor och lavar. Om 
området lämnas orört kan det på sikt även bli av 
stort värde för fågellivet och vedlevande insekter. 


11. Betesmark 
Betesmark med rik kärlväxtflora med bland annat 


svinrot och slåttergubbe. Lokal för de rödlistade 
fjärilsarterna sotnätfjäril och violettkantad guld-
vinge. 


12. Betesmark 
De största naturvärdena i området är knutna till de 
stora ekarna, där stamomkretsen på den största 
eken är närmare 8 meter. Det finns även inslag av 
intressant naturbetesmarksflora, i synnerhet i sö-
der. 


13. Sumpskog 
Fuktig och otillgänglig igenväxande slåttermark med 
höga ornitologiska värden. Området bör lämnas 
orört med fri utveckling. 


14. Sumpskog 
Sumpskog med både löv- och barrträd. Riklig före-
komst av död ved i form av lågor och högstubbar. 


15. Betesmark 
Välhävdad betesmark med många stora grova 
lindar med spår av tidigare hamling. Ihåliga gamla 
lindar har ett högt naturvärde och är viktiga för 
många vedlevande skalbaggar och för många 
svampar. I betesmarken växer desmeknopp, en 
på höglandet relativt sällsynt art som trivs i halv- 
skuggiga miljöer och mullrika jordar. 


16. Vattendrag och våtmark 
Här finns ett flertal stora, grova träd med höga 
naturvärden. Våtmarken är ett värdefullt område 
för fågellivet och för fuktkrävande mossor. Största 
hotet mot växt- och djurlivet är exploatering av 
närliggande områden. 
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17. Ekbacke 
En liten kulle med höga biologiska värden knutna 
till de stora ekarna och kärlväxtfloran, där kors-
kovall hör till de mest intressanta växterna. 


18. Vattendrag och lövskog 
Emån är hemvist för många ovanliga arter och den 
varierande vegetationen som kantar vattendraget 
har höga naturvärden då det finns många stora 
träd, död ved och många olika trädslag av varierande 
ålder. 


19. Ekhage 
Ett område med många stora grova ekar, flera av 
dem med håligheter och skrovlig bark. Buskskiktet 
består främst några stora hasslar. Yngre ekar i om-
rådet bör främjas för att undvika ett allt för stort 
generationsglapp. 


20. Lövskog och hagmark 
En igenväxande hagmark med stort inslag av ädel-
löv, bland annat ek och ask. Buskskiktet är välut-
vecklat och till markfloran hör bland annat vippärt 
och de numera minskande torrmarksarterna brud-
bröd och korskovall. För att naturvärdena ska beva-
ras bör området betas och hållas fritt från gran. 


21. Sumpskog och kvillområde 
Illharjen har en frodig och värdefull flora där man 
bland annat kan hitta safsa, smörbollar och stor-
rams. Den täta växtligheten och vattenrikedomen 
gör området värdefullt för många insekter, kräldjur 
och fåglar. I området finns också mycket död ved 
vilket ger förutsättningar för en rik insektsfauna 
och vedlevande svampar, mossor och lavar. Om- 
rådet är skyddat som naturreservat. 


22. Aspskog 
Ett asp- och granbestånd som växer på en grusås. 
Flera av asparna är gamla med bohål. I området 
finns viss förekomst av död ved. 


23. Betesmark 
Betesmark med artrik flora bl.a. svinrot, jungfrulin 
och smörbollar. I området finns flera gamla träd, 
däribland ek, alm och ask. 


24. Lövsumpskog 
Området översvämmas regelbundet och har stora 
ornitologiska värden. Riklig förekomst av död ved 
och vedsvampar. Etabalering av gran bör undvikas 
för att behålla naturvärdena. 


25. Tallskog 
Talldominerad skog med många gamla tallar och 
inslag av död ved. För att bevara och utveckla de 
biologiska värdena bör området lämnas för fri ut-
veckling. 


26. Sumpskog 
Ett tall- och björkdominerat sumpigt skogsområde. 
Arter som är beroende av stabila fukt-, vind- och 
temperaturförhållanden trivs i denna miljö, där-
ibland många mossor, lavar, svampar, fåglar och 
snäckor. Området bör lämnas för fri utveckling 


27. Ruderatmark 
Blottade sand- och grusytor längs järnvägen med 
fin ruderatmarksflora och värdefulla livsmiljöer för 
insekter. Växtplats för spindelört. Området är be-
roende av kontinuerlig störning i form av grävning, 
tramp eller liknande för att behålla de biologiska 
värdena. 


I Kättilstorp strax norr om Vetlanda finns en artrik 
betesmark. Ogödslade, blomrika betesmarker är mycket 
värdefulla för fjärilar. 
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Jungfru Maria nycklar i Källehult. 


Gammal lind i Hökås. 


28. Betesmark 
Ett vackert kuperat gravfält med bitvis rik ängsflora 
som betas av hästar. Enar ger karaktär till området. 


29. Sumpskog och vattenmiljö 
En variationsrik strandskog i anslutning till Emån 
som är en viktig lokal för mossor, lavar, fåglar och 
insekter. Det finns även betesmarker längs ån som 
bidrar till variationen och artrikedomen i området. 


30. Betesmark 
Artrik kärlväxtflora med arter som slåttergubbe, 
solvända och kattfot. Det är viktigt att behålla häv-
den så att marken inte växer igen. 


31. Betesmark 
En betesmark med mycket höga botaniska värden. 
Här finns riklig förekomst av grönvit nattviol, jung-
frulin, jungfru maria nycklar, smörbollar, darrgräs 
och slåttergubbe. 


32. Betesmark 
De höga naturvärdena i området är knutna till de 
stora träden, varav de flesta är ekar. Det finns även 
ask, bok, lönn och asp med högt skyddsvärde. Flera 
av träden är ihåliga och har andra strukturer värde-
fulla för insekter, svampar, mossor och lavar. Floran 
består av intressanta arter som jungfrulin, darrgräs 
och grönvit nattivol. 


33. Gransumpskog 
Gammal barrskog med rikligt förekomst av död 
ved och högstubbar. Området har en jämn och hög 
luftfuktighet vilket är värdefullt för bland annat 
kärlkryptogamer och många mossor. Bäcken har en 
meandrande fåra vilket är gynnsamt för bland an-
nat fiskar och bottenfaunan.  


34. Betesmark 
Ett botaniskt intressant område med ovanliga arter 
som spindelört, knölsmörblomma, vårfingerört och 
gullviva. Blomrikedomen gör området värdefullt 
för pollinatörer. Området måste slås eller betas för 
att värdena ska behållas. 


35. Betesmark och lövskog 
Halvöppen gräsmark med artrik flora och många 
stora gamla träd. Bland träden finns flera skydds-
värda ekar och almar och en stor sälg. En varierad 
vegetation med välutvecklat buskskikt och intres-
sant kärlväxtflora med bland annat backsippa och 
brudbröd. 


36. Lövskog 
I området finns många stora, gamla ekar, varav vissa 
är döda. Både de levande och döda ekarna har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden då de ut-
gör livsmiljö för en mängd svampar, mossor, lavar 
och insekter. Området skulle lämpa sig för bete för 
att hålla marken öppen. 


37. Blandskog och betesmark 
Området består till stor del av gles blandskog där 
tall är det vanligaste trädslaget. I söder vid Bäcka-
gården och scoutstugan finns ett flertal grova ekar 
med håligheter som är viktiga för insektsfaunan 
och vedlevande svampar. Det finns många bryn- 
miljöer som är viktiga tillflyktsplatser för bland an-
nat däggdjur och fåglar. 


38. Betesmark 
Välhävdad, torr betesmark beklädd med många 
enbuskar. I söder något sämre flora och påverkad 
av örnbräken. 
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39. Betesmark 
Ett område med artrik torrmarksflora med bland 
annat nattviol och slåttergubbe. Här finns även ett 
skogsparti med flera stora gamla träd. Delar av om-
rådet växer igen med björk och är i behov att röjas 
för att behålla de höga naturvärdena. 


40. Betesmark 
Artrik torrmarksflora med stora inslag av enbuskar. 
Slåttergubbe, jungfrulin, ormrot och kattfot växer 
i hagen. I området finns flera stora grova träd som 
är värdefull för insekter och vedlevande svampar. 


41. Betesmark och ekhage 
I området finns många stora grova ekar och till flo-
ran hör bland annat svinrot och ängsvädd. 


42. Betesmark 
Betesmarken utgörs av en grusås i nord-sydlig 
riktning. Här finns flera grova träd och en värdefull 
flora med bland annat fläcknycklar och brudbröd. 


43. Lövskog och betesmark 
I området finns många stora träd med värdefulla 
strukturer och håligheter viktiga för insektsfaunan. 


Spridningskorridorer 


Stadsmiljö 
1. Många arter, både växter och djur, använder 
åstränder till att förflytta sig i landskapet. Spridnings-
korridoren binder ihop Grumlan och Illharjen och 
är viktig för arter knutna till lövskog. 


2. Viktig spridningskorridor för barrskogsarter, 
bland annat fåglar som tofsmes och talltita som 
sällan flyger över öppna marker. Längre söderut 
binder korridoren ihop två naturkärnor, båda med 
värden knutna till stora träd. 


3. Spridningskorridoren, som korsas av Västerle-
den, möjliggör för spridning av arter in i bostads-
områdena. 


4. Viktig spridningskorridor för arter knutna till 
ruderatmarker. För att stråket ska fylla sin funk-
tion krävs att vissa partier är störda av grävning, 
schacktning eller liknande. 


5. Bäcken är en mycket viktig spridningskorridor 
för vattenlevande arter. Strandzonen är viktig för 
spridning av många kärlväxter, fåglar och däggdjur. 


6. Viktig spridningskorridor för arters möjlighet att 
röra sig i väst-östlig riktining in i staden. 


7. Galgaberget, som till stor del utgörs av barrskog, 
är en grön kil in i tätorten där många arter kan röra 
sig relativt ostört. 


8. En spridningskorridor som måste stärkas och ut-
vecklas för att funktionen ska öka, framför allt vid 


I Källehult finns en betesmark med mycket höga 
botaniska värden. Här växer slåttergubbar och Jungfru 
Maria nycklar på samma yta. 
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Tomaslundsskolan där en stor öppen gräsyta kan 
fungera som en barriär för vissa arter. 


9. En mycket betydelsefull spridningskorridor för 
många arter knutna till stränder. Grönstråket fung-
erar som en viktig länk för våtmarks- och lövskogs-
arter. 


10. Spridningskorridoren länkar samman Norr-
gårdsområdet med Tjustkulle och är en viktig 
spridningsväg för både barrskogsarter och arter 
knutna till betesmarker. 


11. En av få spridningskorridorer i väst-östlig rikt-
ning i de centrumnära delarna av Vetlanda. Stråket 
bör utvecklas med mer buskvegetation för ökad 
användning. 


12. Viktigt stråk för arter knutna till stora lövträd 
och för djur att ta sig från skogen till bäcken. 


13. Spridningskorridoren består huvudsakligen av 
barrskog och är av betydelse för arter knutna till 
skogsmiljöer. 


14. Ett viktigt grön länk för i första hand skogs- 
arter och har stor betydelse då den utgör en av få 
väst-östliga spridningskorridorer i staden. 


15. Spridningskorridoren förbinder skogarna i 
Östanå med skogsområdena inne i staden och är 
viktigt för bland annat däggdjur och fåglar. 


16. Skogarna norr om Brunnsgård är gamla och 
utgör habitat för många arter, stråket möjliggör för 
dessa att sprida sig in i staden. © Lantmäteriet


© Lantmäteriet
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17. Bäckstråket är en av de viktigaste ekologiska 
stråken i Vetlanda, både för vattenlevande organis-
mer och arter knutna till strandmiljöer. 


18. Ett varierat stråk som är viktigt både för arter 
knutna till öppna landskap och skogsmiljöer. 


19. Viktig spridningskorridor för arter knutna till 
ruderatmarker. Markerna kring järnvägen bör hållas 
öppna och jorden/sanden bör vara blottad för att 
ge förutsättningar för ruderatmarksarterna. 


20. Spridningskorridoren består av halvöppna 
marker och mycket lövträd och är viktig för bland 
annat däggdjur och fåglar. Torngatan i söder och 
Västerleden i norr utgör barriärer som begränsar 
spridningsmöjligheterna. 


21. Ett viktigt stråk för arters möjlighet att sprida 
sig i väst-östlig riktning genom staden. Storgatan 
utgör till viss del en barriär för arternas spridning. 


22. En viktig men bristfällig länk för arters sprid-
ning inne i staden. Bör förbättras med mer busk- 
vegetation vid tennisbanorna för att öka sprid-
ningsmöjligheterna. 


23. En spridningskorridor som lämkas samman 
med flera andra gröna stråk. Viktigt att bevara 
träd- och buskskiktet då det ger skydd och ökar 
spridningsmöjligheterna för många arter av fåglar 
och däggdjur. 


24. Bäcken är en mycket viktig spridningskorridor 
för vattenlevande arter och arter knutna till strand-
miljöer. När kulverten över Kanalgatan tas bort 


kommer spridningsmöjligheterna att öka. 


25. En del av bäckstråket som genomgått föränd-
ringar i vattenfårans form. Viktig både för vatten-
levande organismer och arter knutna till strand-
miljöer. 


26. Möjliggör för många arter att sprida sig från 
beteslandskapet till Emån. 


Betesmarker 
27. Viktigt för arter knutna till jordbruksland-
skapet. Ett större område med barrskog utgör en 
barriär som försvårar spridningsmöjligheterna. 


28. En väl fungerande spridningskorridor för arter 
knutna till jordbrukslandskapet, men för ännu bättre 
spridningsmöjligheter bör skogen vid infarten till 
Vetlanda (vid väg 47) öppnas upp. 


29. Spridningskorridor för arter knutna till jord-
brukslandskapet. I öster bör stråket länkas sam-
man bättre med betesmarkerna i Gettinge. 


30. Spridningskorridor för arter knutna till jord-
brukslandskapet. Ett större barrskogsparti i mitten 
begränsar till viss del spridningen. Denna del bör 
omvandlas till öppen, betad mark. 


31. Spridningskorridor för arter knutna till jord-
brukslandskapet. 


32. Spridningskorridor för växter och djur knutna 
till betesmarker. Stråket har en stor barriär i mitten 
i form av barrskog som bör omvandlas till öppen 
eller halvöppen betad mark. 


Bäckstråket är en mycket viktig spridningskorridor för 
växter och djur i staden. 


Betesmarker måste hållas hävdade för att arterna ska 
kunna sprida sig i landskapet. Källehult. 
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Landskapskaraktärsområden 


Skogsdominerat landskap 
1. Ett mindre skogslandskap omslutet av mer öppna 
jordbrukslandskap i byarna Drakulla och Klacka. 
Skogen utgörs till största del av barrträd. 


2. Ett slutet landskap med tät och ensartad skog 
som sluttar ned mot Grumlan. I söder finns en 
grustäckt och närmast sjön övergår skogen i 
sumpskog och våtmark. 


3. Ett till största del slutet landskap med stora 
nivåskillnader. Barrskog dominerar och i området 
finns några större hyggen och lärkplanteringar. 


4. Ett kuperat och sett till landskapskaraktären 
varierat område. Skogen är relativt tät vilket gör att 
längre utblickar är väldigt begränsade trots den 
varierande topografin. På flera håll finns stora hyggen 
och några mindre sjöar och vattendrag finns också 
i området. 


5. Ett större sammanhängande kuperat skogsland-
skap som fortsätter i nordostlig riktning utanför 
det inventerade området. Några åkrar och större 
hyggen öppnar upp den i övrigt slutna barrskogen. 
I området finns en del små gårdar och torp som 
också bidrar till att göra området varierat. 


6. Den täta barrskogen öppnas upp på flera håll 
med åkrar och mindre områden med lövskog. I 
närheten av Hultaby och Hällinge har skogen mer 
varierande karaktär. Skogen går oftast ända ner till 
sjön vilket gör att de längre utblickarna över vatt-
net är begränsade. © Lantmäteriet


Teckenförklaring
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7. Söder om Bråtåkra och Sandåkra är skogen tät 
och landskapet mycket kuperat - det skiljer mer 
än 100 meter mellan lägsta och högsta punkt. 
På toppen av berget öster om Bråtåkra finns en 
bergtäckt som är omsluten av tät barrskog. Mellan 
Sandåkra och Gettinge är skogen mer varierad och 
sluttar ned mot Emån. Närmast ån övergår skogen 
till sumpskogar och våtmarker på flera håll. 


8. Ett relativt slutet landskap omslutet av Grumlan 
och Norrasjön. Landsvägen och utgör en barriär 
och bryter upp landskapet. Mot Emån och sjöarna 
övergår skogen i allt fuktigare karaktär med större 
inslag av löv. Vid Hultaby slottsruin är landskapet 
mer öppet och med fina utblickar över Norrasjön. 


Mosaikartat skogslandskap 
9. Skogen är varierad och relativt sluten. För-
delningen av biotoper är jämn mellan barrskog, 
blandskog och lövskog.  


10. Landskapet består till stor del av igenväxande 
åker- och betesmarker med relativt långa utblickar 
i nord-sydlig riktning. På de blötare partierna längs 
Hjärtån dominerar lövskog medan barrskog är van-
ligare i söder där det är torrare. 


11. Det stadsnära skogslandskapet, som sluttar 
ned mot Grumlan, domineras av relativt slutna 
barr- skogar men bryts upp av mindre områden av 
bebyggelse, stigar och motionsspår. Trots varia- 
tionen ges få möjligheter till längre utblickar. Barr-
skog är den klart dominerande biotopen, men på 
Aludden och vid Byaberg närmast sjön finns partier 
av bland- och lövskog. 


12. Landskapet är relativt flackt och karaktäriseras 
av igenväxande åker- och betesmarker i anslutning 
till Emån. Variationen i trädsammansättningen 
skapar rumsbildningar men de längre utblickarna 
är begränsade. 


Herrgårdslandskap 
13. Ett varierat landskap där herrgårdsmiljön och 
den gamla kvarnen sätter sin prägel på området. I 
området är odlingsmark och halvöppna gräs- och 
betesmarker de vanligaste biotoperna. Sjösträn-
derna är klädda med lövskog som gör att utblick-
arna begränsas på vissa håll. Variationen av olika 
naturtyper i området gör det värdefullt för växt- 
och djurlivet. 


14. Allén som går i nord-sydlig riktning ger karaktär 
till området. Odlingsmark är den vanligaste bioto-
pen men det finns även en relativt stor förekomst 
av öppna och halvöppna gräs- och betesmarker. 
Betesmarkerna i norr med stora inslag av grova 
träd är viktiga för landskapsbilden och den biolo-
giska mångfalden. 


15. De stora åkrarna och betesmarker sätter sin 
prägel på landskapet. Vid gårdsmiljön finns ett fler-
tal stora ekar vilket är vanligt i herrgårdslandskap 
och ger karaktär åt området. Det öppna landskapet 
har ett stort bevaradevärde för kulturmiljövården. 


16. Herrgården utgör landskapets mittpunkt och 
riktmärke. Området är flackt och närheten till 
Flögen ger möjlighet till långa siktlinjer. Allén i 
öster ger landskapet en tydlig nord-sydlig riktning. 
De vanligaste biotoperna i området är odlingsmark 
och blandskog. 


Herrgårdslandskapen domineras ofta av stora åker- 
marker. Hällinge. 


På flygbilder blir det tydligt att Vetlandas omgivningar 
domineras av barrskog. 
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Det småskaliga jordbrukslandskapet är variationsrikt 
och värdefullt både för kulturmiljön, rekreation och 
biologisk mångfald. Föreda. 


Småskaligt jordbrukslandskap i Näsby. 


Småskaligt jordbrukslandskap 
17. Större sammanhängande jordbrukslandskap 
med många landskapselement i form av sten- 
murar, odlingsrösen, diken och åkerholmar. De 
längsta utblickarna fås i nordväst-sydostlig rikt-
ning. Den västra delen av området domineras av 
halvöppna gräs- och betesmarker medan den östra 
delen har en mer öppen karaktär. De höga kultur-
historiska och biologiska värdena gör området 
bevarandevärt.  


18. Mindre småskaligt jordbrukslandskap där 
utblickarna är korta och där marken domineras av 
odlingsmark och gårdsmiljöer. Området bör hållas 
öppet och utan större exploateringsingrepp för att 
bevara sin småskaliga karaktär. 


19. Ett varierat landskap i sluttningarna ner mot 
Emån. Landsvägen och Emån ger landskapet en 
tydlig öst-västlig riktning men fungerar samtidigt 
som barriärer. Området har till största del en 
öppen karaktär där de vanligaste biotoperna är 
odlingsmark och öppna gräs- och betesmarker. 
Öppenheten och utsikten ned mot Emån är viktigt 
att bevara. 


20. Ett område som bryter upp ett i övrigt stort 
sammanhängande skogslandskap och det höga 
läget i landskapet ger långa utblickar, i första hand 
åt söder. De halvöppna betesmarkerna med många 
stora träd ger karaktär åt området som även inne-
fattar odlingsmark och mer öppna betesmarker. 


21. Öppet och varierat landskap utan tydliga rikt-
ningar men med möjlighet till långa utblickar, fram-
för allt över sjön. I öster ligger Tångerda gård som 


ger karaktär till området. Odlingsmarken domine-
rar men här finns även halvöppna gräsmarker och 
mindre partier med barr- och blandskog. 


22. De viktigaste och tydligaste siktlinjerna i land-
skapet går i nord-sydlig riktning med fina utblickar 
mot Vetlanda. Naturen är varierad men odlings-
mark och halvöppna betesmarker är de vanligaste 
biotoperna. Den kuperade terrängen och de stora 
och grova solitärträden är karaktärsskapande för 
området. 


23. Ett flackt och större sammanhängande jord-
brukslandskap utan tydliga riktningar. Landskapet 
är till övervägande del öppet där odlingsmark och 
öppna betesmarker är de vanligaste naturtyperna. 
De stora öppna gräsmarkerna är viktiga för bland 
annat fågellivet. I öster längs Grumlan finns ett 
ganska stort område med barrskog som bör om-
vandlas till lövskog för att stärka områdets karaktär. 


24. Ett förhållandevis flackt område där Emån, 
landsvägen och Byestad ger landskapet tydliga rikt-
ningar. En mosaik av åkrar, betesmarker, lövskog 
och barrskog gör området värdefullt för växt- och 
djurlivet. Öppna landskap i tätortsnära miljöer är 
viktigt för landskapsbilden och är av kultur-
historiskt värde. 


25. Området skiljer sig från andra områden inom 
samma landskapstyp då inga agrara näringar för-
kommer, men området har samma karaktär och 
småskalighet som de övriga områdena. Inom om-
rådet finns en stor variation av öppna ytor, mindre 
skogspartier och småskalig bebyggelse. Landskapet 
präglas av närheten till sjön och utblickar över 
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vattnet kan fås inom stor delar av området. Längs 
strandkanten finns en stor klippt gräsyta och längre 
norrut pryds stranden av lövskog och våtmarker. 
De största bevarandevärdena är knutna till rekrea-
tion och biologisk mångfald. 


26. Ett mindre område med viktiga öppna ytor som 
ger möjligheter till utblickar över Grumlan och ned 
mot Emån. Den öppna odlingsmarken är viktig 
för landskapsbilden. I strandkanten ligger flera 
gårdsmiljöer och närmare Grumlans utlopp kantas 
stranden av lövskog och våtmark. 


27. Ett landskap med stor variation av åkrar, betes-
marker, lövskog, blandskog och barrskog. I väster 
finns goda utblickar över Grumlan och i sluttning-
arna i Sandåkra ges långa utblickar i nordlig rikt-
ning mot Vetlanda. Den stora variationen av natur-
typer tillsammans med ett flertal kulturmiljöer och 
äldre gårdar gör området bevarandevärt. 


28. Ett halvöppet och mosaikartat landskap med 
flacka kullar och långa utblickar över Flögen. De 
vanligast förekommande biotoperna är odlings-
mark samt halvöppna gräs- och betesmarker. Små-
skaligheten är en av de största värdena vilket gör 
området känsligt för större förändringar. 


29. Ett småskaligt landskap med en variation av 
åkrar, betesmarker och gårdsmiljöer. Området är 
småkuperat vilket gör att det finns möjlighet till 
långa utblickar. 


Stadslandskap i skogsmiljö 
30. Området består av höga och avskärmande 
bostadshus omgivna av barrskog. Vid Västerleden 


i öster finns ett blandskogsparti som tillsammans 
med ett par reningsdammar skapar en viss variation 
i området. Bristen på öppna ytor gör att landskapet 
känns slutet. 


31. Bostadskvarteren ligger omgivna av barrskogar 
vilket gör att det skapas många rumsbildningar, 
men landskapet känns på de flesta håll relativt 
slutet. Barrskog är den helt klart dominerande 
biotopen men det finns även spridda partier med 
blandskog. Västerleden och till viss del även Östan-
åvägen utgör en barriär i lanskapet för människor 
och djur. 


Bostadskvarter i öppet landskap 
32. Området domineras av låga byggnader och på 
flera håll finns stora gräs- och parkområden vilket 
gör att landskapet känns öppet. Området omges 
av Västerleden i norr och Emån i söder. Naturen är 
mycket varierad och vanligaste biotopen är bland-
skog. 


33. Ett mycket varierat område med bostäder, 
parker och mindre skogspartier. Landskapet är till 
stora delar rätt öppet och den tydligaste riktningen 
går i väst-öst efter Vetlandabäcken. Andelen hård-
gjord yta är relativt liten och närheten till naturen 
är påtaglig på de flesta håll. I utkanten norr om 
bebyggelsen finns stora områden med löv- och 
blandskog. 


34. Bostadskvarteren är omgivna av öppna ytor som 
betesmarker, åkrar samt Emån. Området sluttar ned 
mot ån och på flera håll finns fina utblickar. I väster 
mot Grumlan finns ett större område med lövskog. 


Exempel på landskapskaraktären stadslandskap i skogs-
miljö. Villaområde i Östanskog. 


Bostadskvarteren i Bäckseda  ligger i ett öppet landskap 
med stor andel grönska. 
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Pukaregården karaktäriseras av stora och lummiga 
trädgårdar, samtidigt som det råder brist på allmänt 
tillgänglliga grönområden i denna delen av tätorten. 


Trädgårdskvarter 
35. Landskapet innehåller stora inslag av grönska 
i form av trädgårdar, trafikgrönytor och alléer. 
Vägnätet ger området tydliga riktningar. Trots få 
möjligheter till längre utblickar upplevs landskapet 
inte som slutet då villorna oftast består av en- eller 
två plan. 


36. Trädgårdskvarter med stora inslag av grönska 
där växlingarna mellan bebyggelse, stora träd- 
gårdar, parker och infrastruktur bidrar till områdets 
mångformighet. 


Industrilandskap 
37. Ett relativt småskaligt industrilandskap men 
med stor andel hårdgjord yta. I norr och söder av 
industrilandskapet finns mindre skogspartier av 
gran och tall som ramar in området. 


38. Markutnyttjandet är högt med stor andel hård-
gjord yta och med mindre inslag av ruderatmark. 
Väg 31 utgör en barriär i området. Tjustkulle, där 
andelen hårdgjord yta är mindre, har en öppnare 
karaktär än industri- och handelsområdena väster 
om Västerleden. 


39. Ett förhållandevis storskaligt industrilandskap 
med flera stora och höga byggnadskomplex. Stor 
andel hårdgjord yta där grönskan utgörs av mindre 
områden av ruderatmark och några insprängda 
skogsdungar. 


Sluten centrumbebyggelse 
40. Centrum präglas av tät bebyggelse som skapar 
ett förhållandevis slutet landskap med få möjlig-
heter till längre utblickar. Området är flackt och 
marken består till största del av hårdgjorda ytor 
med endast små inslag av parker och öppna ytor. 


Centrumbebyggelsen upplevs som sluten och karaktäri-
seras av låg andel grönska. 


14 







 


 


Vattendrag och sjöar 


Grumlan 
Grumlan tillhör Emåns avrinningsområde och 
ligger strax sydväst om Vetlanda tätort. Sjön är 
4,5km² med ett max djup på drygt 16 m. Emåns 
huvudfåra rinner genom sjön. Grumlan fungerar 
även som stadens dricksvattentäkt genom ett rå-
vattenintag i Emån strax nedströms sjöns utlopp.  


Naturvärden: Sjön är fiskrik och har ett högt art- 
antal (7st). Även stränderna är artrika och vid sjön 
har ett flertal rödlistade fåglar observerats. Området 
utgör ett riksintresse för naturvården. 


Problem: Det finns en trend med svagt ökande 
halter av näringsämnen, i kombination med ökad 
vattenfärg och humushalter. Grumligare och mer 
färgat vatten gör att syrehalten på bottnarna vid 
flera tillfällen varit mycket låg vilket bland annat 
har minskat livsutrymmet för siken. En klimateffekt 
med varmare vattentemperaturer ökar problemet 
ytterligare. Sjöns popularitet med sitt stadsnära 
läge, omfattande fritidsbebyggelse och camping 
gör att fisketrycket bedöms som högt. En förvalt-
ning av fiskevattnet är grunden för ett långsiktigt 
och kvalitativt fiske och detta görs framförallt 
genom begränsningar i uttaget av fisk. 


Sociala värden: Det tätortsnära läget gör sjön 
populär för rekreation och används till bad, fiske 
och vattenlek. På sommaren kan båttrafiken stund-
tals vara stor. Grumlan är en populär fiskesjö, fram-
förallt är det gösfisket som lockar många till sjön. 
Fisket förvaltas av Grumlans fiskevårdsområde. 


Emån 
Emåns huvudfåra har en mångfald av olika vatten-
dragsmiljöer med strömmande, blockrika områden 
till mera lugnflytande och slingrande partier. Vid 
Illharjen grenar Emåns huvudfåra upp sig i ett nät-
verk av små bäckar och fåror i det blockrika om- 
rådet och bildar ett värdefullt, vitt förgrenat så 
kallat kvillområde. 


Naturvärden: Området är ett utpekat Natura 2000- 
område men omfattas även av ett kommunalt- och 
statligt naturreservat. Emån har en artrik fiskfauna 
– öringen är en karaktärsart och det finns även ett 
svagt bestånd av flodpärlmussla. På de mellan-
liggande öarna i kvillområdet växer översvämnings-
lövskog, som domineras av klibbal med inslag av 
glasbjörk. Vegetationen är frodig och utgörs bland 
annat av arter som safsa, hampflockel, smörboll, 
blomvass, tibast, grönvit nattviol och storrams. 
Området har ett rikt fågelliv med ett sextiotal 
årligen häckande fågelarter däribland strömstare, 
forsärla samt kungsfiskare. De rödlistade arterna 
utter och hasselmus finns i området. 


Problem: Illharjenområdet ligger inklämt mellan en 
rad olika nyttjandeintressen och är därmed starkt 
påverkat av mänskliga aktiviteter genom infra-
struktur, dagvatten, reglering, dammar och vatten-
uttag. Ett stort hot är återkommande lågflöden och 
höga vattentemperaturer som påverkar framförallt 
öringen mycket negativt. 


Sociala värden: Emåns huvudfåra med Illharjen-
området utgör ett attraktivt rekreationsområde i 
närheten av Vetlanda tätort. Gångstigarna genom 
området ger besökare möjlighet att komma in-


Emån har både höga naturvärden och höga sociala 
värden. 


Vetlandabäcken är kraftigt påverkad av bland annat 
utdikning, sänkning och av stensatta kanter. 
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Vetlandabäcken rinner genom reningsdammarna i 
Galgabergsområdet. Här renas vattnet från skräp och 
föroreningar innan bäcken mynnar ut i Emån. 


till och röra sig i det stora kvillområdet. Vetlanda 
Sportfiskeklubb arrenderar fiskerätten av Grumlans 
fiskevårdsområde och säljer fiskekort till allmän-
heten. Flugfisket efter öring är vida känt och besö-
kare kommer från hela södra Sverige. 


Vetlandabäcken 
Vetlandabäcken rinner genom Vetlanda tätort och 
är ett mycket fysiskt påverkat vattendrag med ett 
rakt lopp avbrutet av dammar. Bäcken är omgrävd, 
utdikad, sänkt och bitvis kulverterad som en följd 
av stadens utveckling. Närmiljön domineras dock 
av parkliknande karaktär med bitvis bra beskugg-
ning. Det finns också mera strömmande partier 
som utgör fina biotoper med sten- och grusbotten. 


Naturvärden: Utter är numera vanlig i Vetlanda-
bäcken. Sju olika fiskarter har fångats vid under- 
sökningar, där lake och elritsa hör till de mest 
intressanta. Elritsan är rikligt förekommande och 
öring har påbörjat en återkolonisation även om 
beståndet är mycket svagt. Vetlandabäckens nedre 
del innan utflödet i Emåns huvudfåra ligger inom 
naturreservatet Illharjen. 


Problem: Den fysiska påverkan är stor samtidigt 
som förekomsten av miljögifter är hög framförallt 
på grund av dagvatten. Avrinningsområdet har en 
stor andel hårdgjorda ytor och i princip allt dag-
vatten leds ner till bäcken och det finns risk för 
översvämning vid snabba och stora regnmängder. 


Sociala värden: Vetlandabäcken med dess närmiljö 
utgör ett naturligt grönt stråk genom staden, där 
gång- och cykelbanor följer dess sträckning. Stråket 
används för promenader och motion. Kvarndammen 


är en populär fiskeplats där Njudungsfiskarna 
bedriver delar av sin verksamhet. 


Brostugebäcken 
Brostugebäcken har sina källor i det höglänta 
området vid Tångerda och mynnar i Emåns huvud-
fåra vid Byestad strax öster om Vetlanda. De övre 
delarna domineras av strömmande karaktär medan 
den nedre delen är utdikad och sänkt. Bäcken rinner 
genom skjutbanan och passerar motorbanan samt 
Räddningstjänstens brandövningsplats. Till bäcken 
mynnar flera dikessystem. 


Naturvärden: Bäcken har ett bestånd av öring 
framförallt i de övre mer strömmande delarna. 
Uppgifter finns på att större öringar går upp från 
Emåns huvudfåra och utnyttjar bäcken för lek. 
Utter gör näringsvandringar upp i bäcken. 


Problem: Den fysiska påverkan är stor, Brostuge-
bäcken är till stora delar rensad, sänkt och rätad. 
Närheten till brandövningsplats och skjutbana 
medför risk för föroreningar till bäcken. Framfö-
rallt genom ett större dikessystem som avvattnar 
en gammal kommunal deponi, motorbana och 
skjutbana. Idag finns ingen lakvattenrening eller 
liknande inom området. 


Åtgärdsförslag: En övergripande kartering och 
inventering samt åtgärdsförslag på hela Brostuge-
bäcken bör genomföras. 


Sociala värden: Brostugebäcken är relativt otill-
gänglig och berör mestadels privata markägare. 


16 







Kulturkärnor 


1. Tjustkulle 
Marken tillhörde förr Vetlanda Gästgivaregård. 
1922 flyttades två äldre byggnader till toppen och 
platsen användes som forngård. Man anordnade 
fester, bedrev servering och hade en dansbana på 
kullen. Byggnaderna flyttades 1936 till den ny- 
anlagda Forngården. Under 1950-talet och cirka 
20 år framåt fanns det även en motorcrossbana i 
området. Förr kunde man se ner mot kyrkan och 
Kvarndammen uppe från kullen, men dessa sikt- 
linjer är idag till stor del igenväxta. Uppe på kullen, 
som fungerar som ett landmärke och orienterings-
punkt i staden, finns en fornlämning. 


2. Kvarndammsparken 
Det var vid Kvardammen som Vetlanda kyrkby 
växte fram. Vägens sträckning i sydöst är från tiden 
före 1800-talets mitt och i området finns flera gamla 
byggnader bevarade. Under 1850-talet etablerade 
sig flera hantverkare på platsen. Den stora dammen 
anlades troligen under mitten av 1700-talet och 
den lilla var först ett grustag som senare blev en 
damm. På 60- och 70-talet hade simsällskapet 
många aktiviteter vid dammen, folk badade och 
bastade här. Området har med sin stora vattenyta 
och lummiga vegetation ett stort skönhetsvärde. 
Parken är en mötesplats för det årliga Valborgs-
firandet och ett återkommande inslag i miljön är 
Vikingamarknaden. 


3. Fruktlunden 
Arbetet med Fruktlunden började 1993. Per-Ola 
Lewander dåvarande stadsträdgårdsmästare, 
Berne Karlsson och Ingvar Rutgersson var initiativ- © Lantmäteriet
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Norrgårdens gravfält är rikt på fornlämningar. 


Forngårdsparken har ett stort kulturellt värde med de 
gamla byggnaderna och lång tradtion av midsommar-
firande. 


tagare till Fruktlundens tillkomst. Ingvar har senare 
skapat stiftelsen Vetlanda Fruktlunds Bevarande, 
vilken ska sörja för Fruktlundens fortlevnad. 
Området är inte så gammalt, men den speciella 
karaktären, invånarnas engagemang i platsen och 
växtinnehållet gör att det är värdefullt att bevara 
och utveckla för framtiden. 


4. Uebelska parken 
I områdets västra delar ligger ett källarvalv och 
en ruin som minne av Ybelsborgs bryggeri som 
Carl Üebel drev under 1800-talet på platsen. Vid 
bäcken finns även en kulturlämning i form av ett 
vadställe där man tog sig över bäcken. 


5. Kyrkparken 
Området ligger i Vetlandas historiska centrum. 
I parken finns en nyanlagd runstenslund där tre 
stycken nytillverkade runstenar står utplacerade. 
Originalen finns förmodligen inmurade i Vetlanda 
kyrka. Vetlanda har den största koncentrationen av 
runstenar i Småland och lunden har ur pedagogisk 
synvinkel en stor uppgift att fylla. Parken är även 
viktig ur landskapsbildssynpunkt då den utgör en 
fin inramning av kyrkan, samtidigt som den möjlig-
gör fri sikt upp mot kyrkan från flera håll. 


6. Norrgårdens gravfält 
Området klassas som fornvårdsområde och 
innehåller ca 75 fornlämningar, bestående av 10 
högar, 54 stensättningar, 6 treuddar och 5 resta 
stenar. Området har ett stort kulturellt värde. 


7. Sjukhusparken 
Under 60-talet anlades Sjukhusparken längs bäck-
stråket. Marken som tidigare hade varit sank och 


otillgänglig blev nu omvandlad till parkmark. 1976 
ritade Mårten Bredberg Blomsholm med busk- 
planteringar som ska visa upp ett brett busksorti-
ment och plaskdammen med skulpturen ”Lekande 
barn” av Brita Nehrman. I samband med trädets 
år 1985 planterades ett område söder om sjukhuset 
med en mängd olika trädslag. Parken har stort 
bevarandevärde i och med mångfalden av kultur-
växter som finns i parken och med dess läge längs 
bäckstråket. 


8. Forngårdsparken 
Området fungerar som en hembygdspark. Första 
festligheterna hölls på platsen redan 1911, men 
det var inte förrän 1936 som hembygdsföreningen 
fick platsen upplåten av Vetlanda stad. Samma år 
flyttades några äldre byggnader från Tjustkulle till 
Forngården och idag har stadens hembygds- 
förening sju ditflyttade byggnader; bostadshus, 
skolhus, kopparslagarverkstad, marknadsbod, 
loftbod, ladugård och soldatstuga i huvudsak från 
tidigt 1800-tal. Midsommarfirandet är en lång 
tradition i parken och området har ett stort 
kulturhistoriskt värde. Det är av stor vikt att bevara 
områdets öppna karaktär med fria siktlinjer och 
utblickar mot bäcken. 


9. Apoteksparken 
Bland stadens parker är nog Apoteksparken den 
som andas mest historia. Området användes för 
längs sen som exercisfält, men 1852 byggdes ett 
apotekshus på tomten och parken anlades 1861. 
Platsen har stor kulturell anknytning med både 
museum, hantverksgård och konsthall inrymda i 
områdets byggnader. Skulpturer och minnesstenar 
är fina inslag som påminner om forna tider och 
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den lummiga vegetationen och stora blomster-
prakten tillför ett stort estetiskt värde. 1951 ritade 
arkitekt Gösta Reuterswärd förslaget till den lilla 
dammen som finns i parken. Carl Eldhs skulptur 
Skogsnymf, som är Vetlanda kommuns första 
inköpta verk, är placerad intill dammen. Det gäller 
stor restriktivitet mot förändring av byggnaderna 
och området i sin helhet. Parken har en alldeles 
särskild plats i Vetlandabornas hjärta och därmed 
ett stort kulturhistoriskt värde att bevara för fram-
tiden. 


10. Oxbacken 
Namnet Oxbacken kommer sig av att området 
under en period användes som marknadsplats där 
det bland annat såldes kreatur och hästar. I parken 
finns en kulle där det legat gravar. Förr fanns en 
runsten i utkanten av parken, men i samband med 
att en angränsande väg breddades flyttades stenen 
till Apoteksparken. 


11. Galgaberget 
Galgaberget användes fram till mitten av 1800-talet 
som avrättningsplats och har ett kulturhistoriskt 
värde. Det fungerar till viss del som landmärke då 
det reser sig över de omkringliggande områdena. 


12. Mela kvarn 
Mela kvarn är en gammal kvarnmiljö med anor från 
1500- och 1600-talet. Bäckseda hembygds- förening 
äger och förvaltar området kring kvarnbyggnaden. 
Byggnaden innehåller ett industrimuseum. 


13. Ekbacken 
Här finns ett gravfält med 20 fornlämningar från 
yngre järnåldern. Området har ett stort kulturellt 


värde och klassas som fornvårdsområde. 


14. Stensåkra kvarn 
I Bäckseda utmed Emån ligger flera stycken 
odlingsområden. Ett odlingsområde ligger även i 
Kvarndammsparken. Dessa är viktiga mötesplatser 
som ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område 
längs Emån. 


15. Bäckseda hembygdspark 
Parken består av ljus lövskog med många stora 
gamla ekar och hassel. Under 1930-talet hade 
parken sin glansperiod och det hölls hembygdsfes-
ter (och frälsningsarmén spelade). Det finns ett par 
äldre byggnader varav en knuttimrad enkelstuga 
från sent 1700-tal som höjer områdets kultur- 
historiska värde. Parallellt med parken går Prästa- 
stigen som var den gamla färdvägen mellan kyrkorna 
i Bäckseda och Näsby. 


16. Kyrkogårdar 
Kyrkogårdar är mycket viktiga bärare av stadens 
historia. Kyrkan med omgivande kyrkogård an-
vänds traditionellt vid firandet av högtider, bröllop 
och begravningar med mera. och utgör i sin helhet 
en vacker miljö att värna om. Det är värdefullt att 
bevara kyrkogårdarnas ursprungliga utformning 
med deras gångsystem och vegetation. 


17. Hällinge 
Fram till år 1803 var Hällinge gård inte en gård 
utan sex gårdar som tillsammans utgjorde en by, 
Hällingaby. Byn ligger i ett öppet kuperat herr-
gårdslandskap med flera alléer i anslutning till 
herrgårdsbyggnaden. En välbevarad kvarnmiljö och 
såg finns vid Emån. Det finns gamla husgrunder 


Mela kvarn i Bäckseda har anor från 1600-talet och 
innehåller idag ett industrimuseum. 


Välbevarad kvarnmiljö i Hällinge. 
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Hultaby slottsruin är ruinerna efter en medeltida borg 
från 1200-talet, och är ett mycket omtyckt utflyktsmål. 


Byestads gravfält är Smålands största gravfält. De flesta 
av lämningarna är från järnåldern. Området betas av 
hästar för att hållas öppet. 


och värdefulla gårdsmiljöer. Byn ingår i ett riks- 
intresseområde för kulturmiljövården. 


18. Näsby 
Byn, som ingår i ett område som är av riksintresse 
för kulturmiljövården, ligger i ett öppet, kuperat 
landskap, med småskaliga ängs- och åkermarker. 
Bebyggelsen består bland annat av en kyrka och en 
gammal kyrkby. Näsby kyrka byggdes på 1100-talet 
och är en av de så kallade Njudungskyrkorna. I byn 
finns många fornlämningar, bland annat bevarade 
torpruiner och en hålväg. 


19. Flishult 
Flishult etablerades som sätesgård under slutet av 
1300-talet. Nuvarande Flishults gård, belägen med 
strandnära läge invid sjön Flögen, är en välbevarad 
empireherrgård, uppförd 1809. I byn finns ett äldre 
magasin uppfört i skiftesverk. Stora (och mäktiga) 
alléer kantar vägen. Inom området vid byn finns 
tre gravfält, varav två gravfält är från yngre järn- 
åldern, samt en hålväg och två stora rösen. Ingår i 
riksintresseområde för kulturmiljövården. 


20. Hultaby slottsruin 
Strax väster om Vetlanda ligger Hultaby borg, där 
ruinerna efter en medeltida borg från 1200-talets 
senare hälft ligger naturskönt på en halvö vid 
stranden av Norrasjön. Ett flertal husgrunder efter 
en mer oregelbunden bebyggelse finns öster om 
borggården och har tolkats som en slags förborg. 
Ruinområdet ingår i ett större område av riksintresse 
för kulturmiljövården. 


21. Hultaby 
Hultaby är en herrgård i ett öppet brukat landskap 


med åker och äng och med stora ekar i den kupe-
rade ängsmarken ner mot sjön. En högväxt allé 
kantar tillfartvägen till gården. 


22. Drakulla 
Drakulla är en ensamliggande herrgård i ett öppet 
relativt flackt landskap med åker- och betesmarker i 
anslutning till Grumlan. En nyanlagd allé kantar vä-
gen fram till gården. På en halvö i sjön finns resterna 
av en medeltida borg och i väster finns ett gravfält. 


23. Gettinge 
Gettinge är en by med ett flertal stor brukningsen-
heter, välbyggda gårdar med äldre manbyggnader. 
Den centrala delen av byn följer utsträckningen 
enligt storskifteskartan 1793. Längs med vägen 
finns flera hamlade träd. 


24. Byestad gravfält 
I Byestad ligger Byestads gravfält, vilket är Små-
lands största gravfält och området är en av de 
tidigast bebodda i trakten. På gravfältet har det 
hittats 326 lämningar som till största del daterats 
till järnåldern. I området finns även fossil åkermark 
med åkerterraser och röjningsrösen. Det finns även 
11 treuddar och en sexudd. 


25. Tångerda 
Tällerda är en relativt tät by i ett höglänt landskap. 
Delar av byn ligger enligt storskifteskartans ut-
sträckning 1802. Det finns en runsten, gravhögar 
och lämningar efter boplatser i byn.  


26. Karlslund röjningsröseområde 
I den flacka barrskogen finns ett stort fornläm-
ningsområde med över 1500 röjningsrösen, vilket 
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ger oss information om ett tidigare omfattande 
jordbruk i området. 


27. Slättelund 
Stort område med fossil åkermark och gott om röj-
ningsrösen. I öster går den gamla färdvägen mellan 
Näsby och Bäckseda kyrka - Prästastigen. 


28. Tjuvarör 
Område med många fornlämningar, bland annat ett 
gravfält med runda och rektangulära stensättningar 
och domarring. Här finns också ett antal bronsål-
dersrösen och en milsten från 1779 invid vägen. 


29. Illhargens gravfält 
Ett gravfält från yngre järnåldern, 400 - 1050 e.kr., 
med cirka 115 gravar. Här finns även fem treuddar 
samt en ovanlig fyrudd. Området gränsar i norr till 
Illhargens naturreservat. 


Illharjens gravfält utgörs av mer än 115 gravar från 
yngre järnälder. 


Gröna stråk 


1. Bäckstråket 
Stråket förbinder centrum med stadens ytter- 
områden och de flesta av stadens viktigaste parker 
som Forngårdsparken, Sjukhusparken, Ybelska par-
ken och Kvarndammsparken. Stråket går igenom 
hela staden med början i norr vid Nydala, fortsät-
ter genom Kvarndammen och Forngården. Därefter 
ligger bäcken nergrävd ett kvarter vid Kanalgatan 
för att sedan fortsätta genom bostadsområdet 
Stensåkra och ner till reningsverket. Här renas vatt-
net i en damm, fortsätter under Västerleden och ut i 
Illharjenområdet där bäcken leds ut i Emån. 


Stråket är mycket populärt som promenadslinga 
genom staden. Längs bäcken finns en del bänkar 
och belysning. Stigarna längs bäcken bra och till-
gängliga för de flesta grupper. Bäckstråket har ett 
stort socialt värde som ett grönt promenadstråk 
genom staden. 


Stråket har ett stort kulturhistoriskt värde då det 
funnits med i stadsplanerna sedan lång tid tillbaka 
och Bäckstråket har under lång tid setts som värde-
fullt för staden. 1962 lades dock delar av bäckfåran 
igen för att skapa fler parkeringsplatser i centrum. 
I Stensåkraområdet samt vid Kvarndammen finns 
två gamla fina stenbroar över bäcken som klassas 
som fasta fornlämningar. 


Bäckstråket har ett stort ekologiskt värde som 
spridningskorridor för växter och djur genom 
staden. Längs delar av bäcken finns en fin våt-
marksflora och under våren blommar exempelvis 
gulsippa längs bäckkanten. 


Bäckstråket är en av de mest omtyckta promenadstrå-
ken i hela staden. 


En stenbro i Kvarndammen är ett värdefullt kulturhisto-
rikt inslag och höjer upplevelsen längs Bäckstråket. 
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2. Centrumstråket 
Stråket utgörs av Södra och Norra Esplanaden, 
Apoteksparken och vägen upp till Norrgårds- 
området. Södra Esplanaden består av en lindallé 
som är planterad mellan gatans båda körfält. 
Träden är nästan 100 år gamla och står med ca 10 
m mellanrum. Esplanaden börjar vid Tomasgår-
dens äldreboende och riktar sig ner mot järnvägs-
stationenoch avslutas i Järnvägsparken 


Norra Esplanaden består av relativt nyplanterade 
lindar och äldre lönnar. Stråket förbinder Apoteks- 
parken med Forngårdsparken och Bäckstråket. 
Östra delen är ett viktigt rörelsestråk genom staden 
men entrén mot Norrgårdsområdet är otydligt och 
bör förbättras med lättillgänglig information och 
mer vegetation. 


Södra och Norra Esplanaden var tänkta som parad-
gator igenom staden och finns med på planer från 
slutet av 1800-talet. Esplanaderna fungerar idag 
som siktstråk och orienteringselement i staden. En 
stor byggnad i centrum hindrar att delarna kopplas 
samman. 


3. Odengatsstråket 
Odengatsstråket börjar som en förgrening av 
Bäckstråket vid Fågeldammen och sträcker sig 
delvis längs Odengatan mot Brunnsgård. Till en 
början består det av en smal klippt gräsyta med en 
lönnallé längs med en mindre bilväg. I övrigt finns 
endast några solitärträd av bland annat björk, tall, 
lönn, fågelbär och äpple. Området är öppet och 
saknar rumsindelning. Stråket fortsätter sedan som 
en gång- och cykelväg och söder om Brunnsgård 
går det in i ett lövskogsbälte som fortsätter ända © Lantmäteriet
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ut till Brunnsgårds industriområde. Stråket går sen 
ut i den omgivande skogsmarken och ansluter till 
motionsslingan i Brunnsgårdsskogen. Det är bety-
delsefullt som förbindelselänk mellan Bäckstråket 
med de intilliggande parkerna och den omgivande 
skogen. 


Stråket har bevarats på grund av tidigare planer på 
en väg längs sträckningen. Det har en viss oriente-
rande funktion och delar in staden i delar. Skogs-
partierna är viktiga för spridningen av växter och 
djur in i staden. 


4. Järnvägsstråket 
En grusad gång- och cykelväg går längs den gamla 
banvallen från Järnvägsparken västerut förbi Skogs-
kyrkogården under Västerleden och fortsätter sedan 
ut mot Myresjö. Det är mycket betydelsefullt då 
det förbinder staden med omgivande landbygd. 
Banvallen har en fin ruderatflora med flera ovanliga 
arter. Det är ett välanvänt motionsstråk och delar 
av den fungerar som skidspår på vintern. 


5. Kraftledningsstråket 
Genom området sträcker sig ett grönstråk som tidi-
gare varit en kraftledningsgata. Stråket är ca 20-40 
m brett vid sträckningen mellan bostadsområdena. 
I norr förbinds stråket med Karlslunds rekreations-
område. Västerleden bildar en barriär genom skogen, 
men en bro förbinder gångstråken söder och norr 
om Västerleden. En grusväg går längs huvuddelen 
av sträckan igenom bostadsområdena. 


Vid Tomaslundsskolan blir grönstråket otydligt och 
bör utvecklas genom att förbättra gång- och cykel- 
vägen förbi skolan samt anlägga mer busk- och 


trädvegetation. Framkomligheten bör även förbätt-
ras över Skytteparken och vidare över Östanåvägen 
och Tomasbacken, där stråket ansluter till Prästa- 
stigen. 


6. Prästastigen 
Stråket sträcker sig igenom Vetlandas västra delar 
igenom norra Bäckseda och ner till Emån. Stråket 
förbinder Skogskyrkogården i norr, Plantskolans 
och Tomaslundens skogsområden, Tomasbacken 
och Brunnsgårdsbergets lövskog och hagmarker 
och slutligen Emån med tillhörande natur. Stigen 
går igenom varierad natur med barrskog i norr och 
öppen mark och lövskog längre söderut. Prästa- 
stigen är ett populärt gång- och cykelstråk, men 
trafikbuller från Västerleden stör tyvärr en del av 
upplevelsen längs stigen. Vid Sävsjörondellen är 
stråket otydligt och svårframkomligt. 


Prästastigen är en mycket gammal så kallad hä-
radsväg som förband Näsby och Bäckseda kyrka. 
Delar av stigen är klassad som fornminne. Den 
södra av de skyddade sträckorna är dock asfalterad 
och det är svårt att känna att det är en historisk 
stig. Delen i norr är bevarad i sin ursprungliga 
sträckning och opåverkad i övrigt. Stråkets kultur- 
ella betydelse och dess historia bör framhävas och 
bevaras för framtiden 


7. Emåstråket 
Emån ligger som ett brett grönstråk i Bäckseda 
mellan bostadsområden i söder och norr. Området 
längs ån består av lövträdsvegetation med ett 
fältskikt som varierar beroende på skötselgraden. 
Al dominerar i trädskiktet längs ån, men även lönn, 
sälg, asp, alm, björk och rönn är vanligt före-


Prästastigen är en gammal så kallad häradsväg som 
förband Bäckseda och Näsby kyrka. Här syns stråkets 
sträckning förbi de igenväxande betesmarkerna i norra 
Tomasbacken. 


Emåstråket passerar förbi ett kolonilottsområde vid 
Mela kvarn. 
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Från Mellangården till Himlabackarna går ett mycket 
populärt grönstråk. 


kommande. Emån är ett mycket tilldragande och 
vackert inslag som karakteriserar området. Många 
har båtar längs ån och här finns flera odlings-
områden. Några broar förbinder den norra och 
södra sidan. 


Emån präglar hela Bäckseda och är viktigt bland 
annat för orienteringen i samhället och dess identi-
tet. Området har en lång historia med flera forn-
lämningsområden. 


Längs ån finns ett flertal nyckelbiotoper och Emån 
klassas som Natura- 2000 område och område av 
riksintresse för naturvården. Miljön längs ån är 
mycket värdefull för växter och djur. 


8. Mellangårdsstråket 
Stråket ansluter i söder till Bäckstråket och sträcker 
sig förbi Kvarndammen och bebyggelsen i Mellan-
gården vidare ut mot Himlabackarna. I norr länkas 
stråket samman med Värnevägen. Längs de södra 
delarna av stråket är vegetationen sparsam och 
bör utvecklas med mer träd och buskar. Vid Norr-
vägen bör om möjligt mer träd planteras för att få 
ett grönare stråk utan tydliga avbrott. I de norra 
delarna av stråket ansluter på flera ställen stigar 
och motionsspår som sträcker sig ut i Norrgårds-
området. Stråket används i stor utsträckning för att 
motionera och ta sig ut i naturen vid Norrgårdsom-
rådet. 


9. Tjustkullestråket 
Stråket förbinder Mellangårdsstråket och Bäck- 
stråket med Karlslunds rekreationsområde och 
vidare till Föreda. Stråket passerar Tjustkulle där 
terrängen är kuperad vilket gör stråket oframkom-


ligt för vissa grupper. Västerleden utgör en barriär 
vilken minskar tillgängligheten till Karlslunds rekre-
ationsområde och Föreda. Västerleden har även en 
betydande bullerpåverkan vilket stör upplevelsen 
längs stråket. I de västra delarna av Tjustkulle finns 
ett hygge som planterats med lövträd vilket gör 
att upplevelsevärdena kommer att öka i takt med 
att lövskogen växer sig stor. Det ökade inslaget av 
lövträd kommer även gynna områdets växt- och 
djurliv. Storgatan kan korsas genom en planskild 
passage, något som är positivt för säkerheten och 
ökar nåbarheten till naturen. 


10. Karlslundsstråket 
Stråket går mellan Hällingevägen och Kraftlednings-
stråket via Karlslundsskogen och Karlslunds rekrea-
tionsområde. Stråket genomkorsas i mitten av Väster-
leden som kan passeras via en tunnel.  Vegetationen 
utgörs nästan uteslutande av gran- skog. Västerleden 
har stor negativ inverkan på området på grund av det 
omfattande trafikbullret. Bullervallar och vegetatio-
nen minskar dock bullret i viss utsträckning. 


11. Gamla Östanåvägen 
Från järnvägsstråket går ett grönt stråk ner mot 
Östanås fritidsområde parallellt med golfbanan. 
Stråket går huvudsakligen genom barrskog men 
golfbanan öppnar upp landskapet västerut. Ter-
rängen är relativt flack och underlaget utgörs av 
packad grusväg, vilket gör att många olika grupper 
kan använda sig av grönstråket. 


12. Nässjastråket
Stråket länkar samman Prästastigen och Östanå 
och går mestadels genom barrskog. Västerleden 
passeras genom en tunnel men stråket har en 
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otydlig fortsättning vid industriområdet. Vid indu-
striområdet följer stråket Västerleden en bit innan 
den svänger av och passerar ett hygge. Stråket bör 
utvecklas genom att förses med bättre underlag, 
exempelvis stenmjöl, för att öka användningen. Vid 
industriområdet bör det planteras mer träd och 
buskar för att skärma av och höja upplevelsen. 


13. Heidemanstråket 
Ett mycket populärt och välanvänt stråk som för-
binder Östanå med Sandlandet och Bäckseda. 
Georg von Heideman, som stråket är uppkallad 
efter, anlade vägen i början av 1900-talet. Det 
används för promenader och motion, både av all-
mänheten och av organiserade föreningar. Även 
skolor och förskolor använder grönstråket för att
ta sig till Östanå. Stråket går huvudsakligen 
genom barrskog och terrängen är ganska flack 
vilket gör den framkomlig för många. I öster an-
gränsar stråket till åkermark och vilket skapar 
utblickar ned mot Grumlan och Emån. På många 
ställen längs stråket ansluter mindre grönstråk och 
andra stigar och motionsspår. 


14. Kyrkallén 
Efter en barriär och otydlig koppling vid Store-
gårdsvägen fortsätter Prästastigen vidare ut mot 
hagmarkerna söder om Bäckseda. Stråket sträck-
er sig förbi ett par öppna gräsytor innan den går 
vidare längs en allé. Allén består av flera stora, 
grova ekar vilket ger en mäktig känsla och höjer 
upplevelsen längs stråket. Stråket utgjorde förr den 
gamla vägen för Bäckseda socken till kyrkan, vilket 
ger stråket ett kulturhistoriskt värde. 


15. Stensåkrastråket 
Från ridhuset förbi reningsdammarna och Kan-
tarellen vidare till Illharjen går ett populärt grön- 
stråk. Stråket är en del av gång- och cykelvägnätet 
och är en av få stråk som går i öst-västlig riktning 
i tätorten. Terrängen är smått kuperad men har 
god framkomlighet. Stråket går mestadels genom 
barrskog och till viss del även i bostadsområde 
med relativt lite grönska, bland annat passeras en 
parkering vid Kantarellen. Reningsdammarna vid 
Vetlandabäcken höjer upplevelserna längs stråket. 
Vid Harjenrondellen finns en tunnel som ökar 
tillgängligheten till Illharjen och binder ihop stråket 
med Bäckseda. 


Kyrkallén pryds av flera stora ekar. Stensåkrastråket passerar dammarna i Vetlandabäcken. 
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Parkbeskrivningar 


För varje park (med undantag från de som saknar 
respektive värde) anges upplevelse- och naturvär-
den enligt tabellerna i bilaga 3. 


Småparker 


101. Mellangården östra 
Småpark 0,4 ha 
En liten grönyta med träddungar och högvuxet gräs 
ligger mellan bostadskvarteren. Några mycket stora 
ekar ger platsen karaktär och rumslighet. Grön-
området används främst som lekområde. De stora 
träden används mycket av barnen med gungor och 
rep fästa i grenarna. Området som tidigare betats 
har fortfarande kvar delar av sin hagmarkskaraktär 
och de stora träden är viktiga för bland annat fåg-
lar och insekter. Vid stenrösena finns spår av den 
gamla hagmarksfloran bevarad. 
Upplevelsevärden: lekfullhet, kulturhistoria. 
Naturvärden: Träd med speciella egenskaper, stora 
träd, värdefulla strukturer, kulturhistoriska spår 


102. Mogärdeparken 
Småpark 0,3 ha 
En privatägd liten park ligger mellan Mogärde 
servicehus och Vetlandabäcken. Genom parken 
går en asfalterad gc-väg. I parken växer klibbal, 
ask, alm, lönn, hägg, syrén, kornell och olvon. och 
några rhododendron finns längs bäcken. Parken 
används en del av de boende på servicehuset och 
som genomgångspark. 
Upplevelsevärden: Artrikedom, rofylldhet, skön-
het, vattenkontakt, tillgänglighet. 
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Naturvärden: Hydrologi, träd med speciella egen-
skaper, trädsammansättning, spridningskorridor 


103. Lövkullen 
Småpark 0,3 ha 
Det lilla grönområdet består av en kulle och en 
liten skogsdunge där tall finns i det övre skiktet och 
björk, sälg, ek och rönn är på väg upp. De när-
boende barnen leker mycket här. 
Upplevelsevärden: lekfullhet, rofylldhet 


104. Vegaplan 
Småpark 0,1 ha 
En mindre lekplats ligger på en triangulär grönyta. 
Vegetationen består av några äldre lönnar, en lind, 
några yngre björkar och runt lekplatsen växer 
bland annat en oxelhäck och häggmispel. Här finns 
en bänk och gatans belysning ger kvällsljus, men 
läget intill Vasagatan ger en viss otrygghet och stö-
rande trafikbuller. Området kan utvecklas till att få 
ett större lekvärde samt till en naturlig mötesplats. 
Upplevelsevärden: Samvaro och service, lekfullhet, 
tillgänglighet. 


105. Vasaparken 
Småpark 0,3 ha 
En inhägnad ganska stor lekplats bildar tillsammans 
med en gles skogsdunge en triangulär grönyta vid 
Vasagatan. Trädvegetationen består främst av björk 
och tall, men här växer även alm, lönn och ek. Om-
rådet används som lekplats och som hundrastplats. 
Upplevelsevärden: Samvaro och service, lekfullhet, 
tillgänglighet. 


106. Transformatorlunden 
Småpark 0,3 ha 
På en liten grönyta längs gatan växer gamla björkar 
och bildar en gles liten skogsdunge. En gc-väg leder 
genom en del av området. 
Upplevelsevärden: Tillgänglighet. 


107. Tallparken 
Småpark 0,2 ha 
En liten lekplats ligger i en gräsmatta med en 
dunge av höga gamla tallar inne i ett lugnt bostads-
kvarter. Området omgärdas av en stenmur som ger 
parken ett kulturhistoriskt värde. 
Upplevelsevärden: Lekfullhet, tillgänglighet. 


108. Linnéparken 
Småpark 0,3 ha 
Inne i bostadsområdet ligger en grönyta med en 
tennisplan och lekplats. Här finns en linbana och 
andra lekredskap. I gräsmattan växer äldre tall och 
björk och längs kanterna växer snöbär. 
Upplevelsevärden: Lekfullhet, friluftsliv och aktivi-
tet, tillgänglighet. 


109. Norra Östanskogsparken 
Småpark 0,2 ha 
Området ligger på naturmark med tall och björk 
och bildar en mysig liten lekvänlig miljö med lek-
plats. 
Upplevelsevärden: Lekfullhet, rofylldhet, tillgäng-
lighet. 


I Tallparken finns en liten lekplats. 


I Linnéparken finns en lekplats med linbana och en 
gammal gräsbevuxen tennisplan. 
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I Mellangården östra finns flera stora ekar och en 
öppen gräsyta som bör skötas som ängsmark för att 
gynna växt- och djurlivet i staden. 


110. Södra Östanskogsparken 
Småpark 0,2 ha 
Området ligger utanför ett dagis och har klippta 
gräsytor och en lekplats. Området används flitigt 
av förskolebarnen. 
Upplevelsevärden: Lekfullhet. 


111. Kråkegårdskullen 
Småpark 0,4 ha 
Inne i kvarteret ligger en skogsdunge uppe på en 
bergskulle. Tall dominerar, men här finns även 
björk, ek, rönn, sälg, en och hägg. Här finns många 
upptrampade små stigar. 
Upplevelsevärden: Lekfullhet, friluftsliv och aktivi-
tet, tillgänglighet. 
Naturvärden: Topografi, död ved, värdefulla struk-
turer 


112. Lilla Kråkegården 
Småpark 0,1 ha 
Inne i ett lugnt kvarter ligger denna lilla dunge med 
uppvuxen och lekvänlig vegetation. Här finns ett 
par stenrösen och några stora ekar. 
Upplevelsevärden: Vildhet, lekfullhet, kultur-
historia. 
Naturvärden: Död ved, träd med speciella egenska-
per, stora träd, kulturhistoriska spår 


113. Lilla Slipareparken 
Småpark 0,2 ha 
I Stensåkra ligger ett litet grönområde med en 
lekplats och pulkabacke och sparsamt med vegeta-
tion. 
Upplevelsevärden: Lekfullhet, tillgänglighet. 


114. Lilla Stensåkra 
Småpark 0,1 ha 
Inne i bostadskvarteret ligger denna lilla grönyta 
med klippt gräsmatta och ett flertal ganska unga 
lönnar av olika slag. 
Upplevelsevärden: Tillgänglighet. 


115. Emigrantparken 
Småpark 0,1 ha 
En liten grönyta längs Vetlandabäcken med klippta 
gräsytor och några utspridda träd. I dammen finns 
en liten ö med några träd. Genom parken går en 
gc-väg som utnyttjas flitigt och här finns bänkar att 
sitta på. 
Upplevelsevärden: Rofylldhet, skönhet, vatten- 
kontakt, tillgänglighet. 
Naturvärden: Hydrologi 


116. Trekanten 
Småpark 0,1 ha 
Parken består huvudsakligen av Vetlandabäcken 
med omgivande planteringar och buskage. Det 
finns sittplatser intill bäcken och området är lättill-
gängligt via gång- och cykelvägar. 
Upplevelsevärden: Rofylldhet, vattenkontakt, till-
gänglighet. 
Naturvärden: Hydrologi 


117. Lilla Gillesgården 
Småpark 0,1 ha 
Parken utgörs av en klippt gräsyta med plant- 
erade nyplanterade fruktträd. Genom parken går 
en gång- och cykelväg som leder ut till Emån. 
Upplevelsevärden: Tillgänglighet 


Vid Emigrantparken bildar Vetlandabäcken en liten 
damm som utgör ett trevligt inslag i centrummiljön. 
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201. Mellangården västra 
Närpark 2 ha 
Parken ligger inne i ett lugnt bostadsområde och 
innehåller både klippta gräsytor, skogsmark och 
Vetlandabäcken som rinner igenom parken. I öster 
ligger en liten kulle med lövlundsvegetation. Här 
växer framför allt ek men även asp, lönn och rönn 
och på marken växer bland annat mycket liljekon-
valj. Skogen längs bäcken domineras av al, men här 
finns även bland annat björk, gran, tall, lönn och 
sälg. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, lekfullhet, vatten-
kontakt, tillgänglighet 


Sociala värden: Området används av folk som 
promenerar och rastar hunden. Kullen i öster ligger 
precis utanför en förskola och används mycket av 
barnen med flera stigar som slingrar fram över 
kullen. 


Kulturella värden: I södra delen finns en kultur-
lämning och på kullen finns en fornlämning i form 
av en hög. I östra delen finns både stenmurar och 
odlingsrösen kvar. 


Ekologiska värden: Området längs bäcken är artrikt 
och utgör en värdefull miljö. Kullens vegetation är 
även den värdefull med mycket olika slags lövträd 
och några riktigt stora ekar. I området växer den 
rödlistade arten backsippa. 


Naturvärden: Hydrologi, stora träd, signalart 
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I Mellangården norra finns många stora ekar. 


Vegetationen i Mellangårdsområdet bör utvecklas med 
mer buskar och träd för att skapa rumsbildningar och 
öka upplevelsevärdet av parken. 


202. Mellangården norra 
Närpark 2,3 ha 
Området ligger på en liten höjd och består av 
igenväxande hagmark med halvöppen karaktär. 
Vegetationen är varierande med ett trädskikt av 
bland annat ek och tall, buskpartier och högt gräs. 


Upplevelsevärden: Skogskänsla, vildhet, lekfullhet, 
kulturhistoria, rofylldhet 


Sociala värden: Naturområdet används främst som 
plats för kvartersbarnens lek. Man kan promenera 
igenom området, men här finns inga anlagda stigar. 
Området är även viktigt som utsikt ifrån de närbo-
endes fönster. 


Kulturella värden: Området har inget högt kultur-
historiskt värde, men hagmarkskaraktären visar 
markens tidigare användning. 


Ekologiska värden: Området hyser en stor mång-
fald av arter och det finns många stora gamla träd 
som är viktiga för bland annat fåglar, insekter och 
vedlevande svampar. Det är viktigt att ekarna inte 
skuggas ut av sly och unga björkar för att de ska 
överleva på lång sikt. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, stora 
träd, värdefulla strukturer, kulturhistoriska spår, 
spridningskorridor 


203. Mellangårdsparken 
Närpark 3,9 ha 
Stora gräsytor med enstaka buskar och träd do-
minerar området. Här finns en stor lekplats med 
lite annorlunda och spännande lekredskap, en 
fotbollsplan och en mindre grusplan. Området är 
relativt innehållsfattigt med mycket sparsam högre 
vegetation. Det långsmala området i söder består 
av en gräsyta med några solitära träd och buskar. I 
norra delen finns rester av vad som kan ha varit en 
stenmur och runt denna växer en dunge med lönn, 
al, fågelbär, hägg, snöbär och syrén. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, lekfullhet, fri-
luftsliv och aktivitet, vattenkontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Många promenerar igenom om-
rådet, leker, spelar boll eller rastar sina hundar. 
Mellangårdens lekplats är omtyckt av skolor och 
närboende och används mycket. 


Kulturella värden: Området har inget särskilt kultur-
historiskt värde. 


Ekologiska värden: Området har låga ekologiska 
värden med sitt fattiga vegetationsinnehåll. 


204. Mellangården södra 
Närpark 1 ha 
Området består av stora högvuxna gräsytor som 
genomskärs av en stenmur kantad av mycket träd 
och buskar. I området finns även en gammal jord-
källare. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, lekfullhet, kultur-
historia, tillgänglighet 


30 







 


 


 


 


Sociala värden: Området används förmodligen för 
kvartersbarnens lek. Man kan promenera genom 
området, men här finns inga anlagda stigar. 


Kulturella värden: Stenmuren och jordkällaren är 
spår som påminner om områdenas tidigare 
användning och är viktiga att bevara. 


Ekologiska värden: De stora gamla träden är viktiga 
för bland annat fåglar och insekter. 


Naturvärden:Trädsammansättning, kulturhistoriska 
spår 


205. Fruktlunden 
Närpark 1,6 ha 
Området består främst av en stor fruktlund bestå-
ende av en mängd olika äpple- och plommonsorter 
placerade i långa rader ute i en stor gräsmatta. 
Många små blomsterplanteringar av varierande 
slag ger området en personlig och trädgårdsmässig 
prägel. 


Upplevelsevärden: Skogskänsla, artrikedom, sam-
varo och service, lekfullhet, friluftsliv och aktivitet, 
rofylldhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Området besöks mycket av lokal-
befolkningen, skolor och dagis och får ibland även 
besök av organiserade busslaster. Kreativiteten får 
här fritt spelrum och idéer kan förverkligas. 


Kulturella värden: Arbetet med Fruktlunden bör-
jade den 26 april 1993. Dåvarande stadsträdgårds- 
mästare Per-Ola Lewander, Berne Karlsson och 
Ingvar Rutgersson var initiativtagare till Frukt- 


lundens tillkomst. Ingvar har senare skapat stiftel-
sen Vetlanda Fruktlunds Bevarande, vilken ska sörja 
för fruktlundens fortlevnad. Området är inte så 
gammalt, men dess speciella karaktär och innehåll 
gör att det är värdefullt att bevara. 


Ekologiska värden: Det finns ett värde i alla de 
sorters fruktträd som finns i området. De stora 
välklippta gräsytorna utgör dock en dålig miljö för 
många arter. 


Naturvärden: Stora träd, spridningskorridor 


206. Kyrkparken 
Närpark 3 ha 
Parken består av en stor böljande gräsyta med 
sparsam högre vegetation. Området har en öppen 
karaktär och i öster finns en dagvattendamm med 
riklig vegetation. Mot Nygatan står en askallé och 
mot Kyrkogatan står äldre björkar samt någon alm 
och lönn. Mot kyrkan och kyrkexpeditionen står 
träddungar och solitärer av olika slag. Träden är 
gamla och består av björk, alm, hägg, sälg, lind, 
lönn och oxel. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, artrikedom, 
kulturhistoria, rofylldhet, vattenkontakt, tillgänglig-
het 


Sociala värden: Området saknar nästan helt detal-
jer så som bänkar, belysning och stigar, vilket mins-
kar tillgängligheten. En cykelväg går dock längs 
med Nygatan och in mot kyrkexpeditionen. Längs 
med vägen står några bänkar utplacerade, men lä-
get och utsikten mot Nygatan gör dem oattraktiva. 


Större delen av Mellangården södra utgörs av gammal 
åkermark. 


Dagvattendammen i Kyrkparken höjer områdets ekolo-
giska värden samtidigt som den är ett trevligt inslag i 
parkmlijön. 
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Norrgårdens gravfält har både höga kulturella och 
ekologiska värden. 


Kyrkparken består huvudsakligen av stora, ganska inne-
hållslösa gräsytor. 


Kulturella värden: Området ligger i Vetlandas 
historiska centrum. I parken finns idag en nyanlagd 
runstenslund där tre stycken nytillverkade run- 
stenar står utplacerade. Originalen finns förmod-
ligen inmurade i Vetlanda kyrka. Vetlanda kommun 
har den största koncentrationen runstenar i Småland 
och lunden har ur pedagogisk synvinkel en stor 
uppgift att fylla. Det öppna området är viktigt för 
att skapa sikt upp mot kyrkan. 


Ekologiska värden: De stora gamla träden är vär-
defulla för den biologiska mångfalden. Dagvatten-
dammen bidrar till vattenrening och är ett viktigt 
inslag för många arter i en övrigt artfattig park. 


Naturvärden: Hydrologi, träd med speciella egen-
skaper, trädsammansättning, stora träd 


207. Norrgårdens gravfält 
Närpark 1,3 ha 
Området ligger mellan Vetlanda sjukhus och Njudungs-
gymnasiet och består av öppen hagmark med ett 
gravfält. Runt huvuddelen av gravfältet finns en 
låg sentida stenmur och tvärs över går en gammal 
igenlagd väg. Flera upptrampade stigar korsar 
genom området. I den västra delen växer en tall-
dunge men huvuddelen av marken är öppen med 
enstaka björkar, tallar och enar. Fältskiktet består 
av gräs och ljungvegetation. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, artrikedom, 
kulturhistoria, friluftsliv och aktivitet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Området används en del av elev-
erna på gymnasiet, främst som genomgångsyta 
till och från skolan. Gravfältet är en vacker och 


uppskattad miljö för promenadslingan Nollan som 
passerar området. 


Kulturella värden: Området klassas som fornvårds-
område och innehåller ca 75 fornlämningar, be-
stående av 10 högar, 54 stensättningar, 6 treuddar 
och 5 resta stenar. Det har ett stort kulturellt värde 
och är även visuellt viktigt som en öppen grönyta 
mellan bebyggelsen. 


Ekologiska värden: Gräsmarken har ett stort biolo-
giskt värde kopplat till ängsfloran. Har finns sällsyn-
ta arter som spindelört och vårfingerört.  


Naturvärden: Träd med speciella egenskaper, träd-
sammansättning, kontinuitet, värdefulla strukturer, 
värdefull skötsel, kulturhistoriska spår, signalarter, 
spridningskorridor 


208. Sjukhusparken 
Närpark 3,6 ha 
Området ligger mellan vårdcentralen och bäcken 
och karakteriseras av stora gräsmattor med spridda 
träddungar, buskpartier och solitärer. I trädskiktet 
dominerar björk och tall, men i en del av området 
är mer exotiska trädslag planterade. Här kan man 
bland annat hitta rödek, blodbok, vitoxel, turkisk 
trädhassel, pyramidek och glanslind. Lite längre 
västerut längs stråket ligger en mindre plantering 
kallad Blomsholm med främst buskar, men även 
perenner och sommarblommor. Här finns också en 
mindre damm som en del i Bäckstråket. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
artrikedom, lekfullhet, rofylldhet, skönhet, vatten-
kontakt, tillgänglighet. 
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Sociala värden: Det populära bäckstråket går ige-
nom parken som främst används i rekreations- och 
motionssyfte. Gräsplanerna används av närbe-
lägna skolor för lek och idrott. Här finns också en 
pulkabacke som används ibland. Blomsholm har 
ett pedagogiskt värde då tanken är att man här 
ska kunna gå omkring och lära sig olika växtarter. 
Skyltar visar artnamn på en del av växterna både i 
träd- och busksortimentet. 


Kulturella värden: Under 60-talet anlades Sjuk-
husparken längs bäckstråket. Marken som tidigare 
hade varit sank och otillgänglig blev nu omvand-
lad till parkmark. 1976 ritade Mårten Bredberg 
Blomsholms buskplantering, som skulle visa upp 
ett brett busksortiment. Samtidigt anlades även 
en plaskdamm med skulpturen ”Lekande barn” av 
Brita Nehrman. I samband med trädets år 1985 
planterades ett område söder om sjukhuset med 
en mängd olika trädslag. 


Ekologiska värden: Området fungerar som ett så 
kallat arboretum där man kan gå runt och se hur 
olika arter ser ut. Parken fungerar tillsammans 
med bäcken som spridningskorridor för växter och 
djur. 


Naturvärden: Hydrologi, träd med speciella egen-
skaper, trädsammansättning, spridningskorridor 


209. Apoteksparken 
Närpark 1,3 ha 
Parken är en central kulturpark med hög skötsel- 
nivå och fungerar som en liten prunkande oas inne 
i stadens centrum. I parken ligger det gamla Apo-
tekshuset som idag används av Konstföreningen. 
Här ligger även Vetlanda museum som tidigare 
var stadens tingshus och en byggnad fungerar 
som hantverksgård. Området är halvöppet med 
stora gamla träd, ett fåtal buskar och flera stora 
blomsterplanteringar. De vanligaste trädslagen 
är alm, ask, lönn, lind och björk. Ett flertal häng-
former av träd bidrar till att ge parken en särskild 
karaktär. I områdets nordöstra hörn ligger en 
lekplats. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, samvaro och ser-
vice, lekfullhet, kulturhistoria, rofylldhet, skönhet, 
vattenkontakt, tillgänglighet 


Sociala värden: Tillgängligheten är god med grusade 
gångar och små lutningar. Belysningen är bra och 
det finns många bänkar att slå sig ner på. Området 
fungerar som en plats för möten, rekreation, pro-
menad och lek. Parken fungerar även som en 
genomgångspark då många rör sig igenom parken 
på väg genom staden. Parken är viktig för pen-
sionärer, men föräldrar med barn och förskolor 
använder sig till exempel mycket av lekplatsen. 


Kulturella värden: Området användes för längesen 
som exercisfält, men 1852 byggdes ett apoteks-
hus på tomten, därav namnet. Trädgårdsmästare 
P. E. Petersson fick i uppdrag av apotekaren C. J. 
Braag att planera och anlägga parken. Marken var 
sank och kallades ”enebuskfällan” och det krävdes 


Bäckstråket passerar Sjukhusparken och är ett mycket 
populär promenadslinga. 
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Apoteksparken är en av Vetlandas äldsta parker och en 
av de mest omtyckta. I mitten av parken ligger det gamla 
apotekshuset som idag används av Konstföreningen. 


Odengatsparken är relativt innehållslös och saknar 
stigar och sittplatser. 


mängder av jord innan marken kunde planteras. 
Men efter mycket hårt arbete stod parken slutligen 
färdig år 1862. Parken bestod av grusade gångar, 
ståtliga träd, prydnadsbuskar, bersåer och lusthus. 
På 1920-talet förvärvade Vetlanda kommun park-
området och trädgården blev en offentlig park. 


En minnessten från 1933 över Vetlanda skvadron 
och Östra härads kompani står placerad i sydvästra 
delen av parken. I parken står också en runsten 
som flyttats dit 1897 ifrån Oxbacken. 1951 ritade 
Gösta Reuterswärd förslaget till den dammanlägg-
ning som fortfarande pryder parken. Vid damm-
kanten är statyn ”Skogsnymfen” av Carl Eld pla-
cerad. En stor del av träden är förmodligen sedan 
slutet av 1800-talet, men nyplanteringar har gjorts. 
Gångsystem och rabatter har i stort sett varit oför-
ändrat sedan 60-talet. 


Platsen har stor kulturell anknytning med både 
museum, hantverksgård och konsthall inrymda i 
områdets byggnader. Skulpturer och minnesstenar 
är fina inslag som påminner om forna tider. 


Ekologiska värden: Området är relativt artrikt med 
stora blomsterplanteringar och många 
väldigt gamla och stora träd av olika slag, vilket är 
positivt ur biologisk synpunkt. Området är ett vik-
tig grönområde i ett i övrigt tättbebyggt område. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, stora 
träd 


210. Odengatsparken 
Närpark 1,1 ha 
Parken börjar som en förgrening av bäckstråket vid 


Fågeldammen ungefär och sträcker sig längs Oden-
gatan mot Brunnsgård. Parken består av en smal 
klippt gräsyta med en lönnallé längs med en mindre 
bilväg. I övrigt finns endast några solitärträd av 
bland annat björk, tall, lönn, fågelbär och äpple. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, lekfullhet, tillgäng-
lighet. 


Sociala värden: Gång- och cykelväg igenom grön- 
området saknas, man får istället gå på den an-
gränsande gatan. I väster är parken lite bredare. 


Kulturella värden: Parkstråket har bevarats på 
grund av tidigare planer på en väg längs sträck-
ningen. Området har en viss orienterande funktion 
och delar in staden i delar. 


Ekologiska värden: Parken är betydelsefull som 
förbindelselänk mellan bäckstråket och den omgi-
vande skogen. 


Naturvärden: Spridningskorridor 


211. Oxbacken 
Närpark 0,5 ha 
Parken består av klippt gräsmatta och mycket träd 
av olika slag utplacerade framför allt i mitten av 
parken. Träden består bland annat av oxel, björk, 
alm, sälg, poppel, kastanj, rönn, ek, en och gran. 
Topografin är fin med två små kullar som höjer sig 
lite i förhållande till omgivningen. 


Upplevelsevärden: Rofylldhet, skönhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Det finns inga anlagda gångar ige-
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nom parken, men två upptrampade stigar visar på 
ett visst rörelsemönster. Det finns ingen belysning 
och de sittplatser som finns står ute vid vägen i 
bullrig miljö . 


Kulturella värden: Förr fanns en runsten i utkanten 
av parken, men i samband med att en angränsande 
väg breddades flyttades stenen till Apoteksparken. 
Träden planterades före 60-talet. Namnet Oxbacken 
kommer av att området under en period användes 
som marknadsplats där det bland annat såldes 
oxar och kor. Det finns uppgifter om att det ska ha 
funnits gravhögar i parken som nu är borttagna. 


Ekologiska värden: Parken har inget större biolo-
giskt värde, men det artrika trädbeståndet 
lockar bland annat till sig fåglar. Grönområdet är 
viktig ur klimatsynpunkt i ett ganska tätbebyggt 
område. 


Naturvärden: Trädsammansättning, värdefulla 
strukturer 


212. Blåbärsbacken 
Närpark 0,6 ha 
En liten skogsbeklädd kulle ligger inne i bostads-
området Stensåkra. Det övre trädskiktet består av 
tall och ett mindre parti asp. Det undre trädskiktet 
domineras av björk, men har även inslag av ek, 
rönn och lönn. I buskskiktet växer bland annat 
hassel och en. 


Upplevelsevärden: Lekfullhet, friluftsliv och aktivi-
tet, rofylldhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Små upptrampade stigar går 


genom området vilket visar att området används 
relativt mycket, bland annat av förskolor. 


Kulturella värden: Området har ett inget särskilt 
kulturellt värde. 


Ekologiska värden: De gamla träden ger ett visst 
ekologiskt värde. 


Naturvärden: Trädsammansättning 


213. Stensåkrabäcken 
Närpark 0,9 ha 
Området angränsar till järnvägen och genom om- 
rådet rinner Vetlandabäcken. Vegetationen består 
av äldre tall, asp och björk samt slypartier av 
främst rönn, lönn och asp. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, lekfullhet, vatten-
kontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Som lekplats för barnen i området 
och som ett viktigt promenadstråk längs bäcken är 
det värdefullt. 


Kulturella värden: Området har inga särskilda 
kulturella värden. 


Ekologiska värden: Relativt lågt ekologiskt värde 
där dock bäcken bidrar med vissa naturvärden och 
fungerar som spridningskorridor för många växter 
och djur. 


Naturvärden: Hydrologi 


Oxbacken är välskött med fina träd men det bör an-
läggas små stigar och placeras ut bänkar för att öka 
användandet av parken. 


Uppe på kullen i Blåbärsbacken finns en lekplats. 
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Vegetationen i Stensåkra bäcken bör utvecklas till en 
ljus lövskog och gräsytan kan slås som äng. 


Nyhagen utgörs av både öppna partier och mer täta 
skogsdungar. Området är värdefullt som utflyktsmål för 
den närliggande förskolan. 


214. Lövhagen 
Närpark 1,8 ha 
Området sträcker sig igenom några villakvarter. 
Vegetationen är varierad med bland annat tall, 
björk, ek, lönn, gran, asp, fågelbär och sälg. I norr 
är vegetationen relativt tät med lövskog, söderut 
öppnar området upp sig i en halvöppen gräsmark 
och en gräsplan. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, lekfullhet, kultur-
historia, rofylldhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: I söder ligger en lekplats och en 
liten bollplan och på gräsytan har barn byggt några 
kojor. Det finns varken sittplatser eller belysning i 
parken, men en grusstig går igenom delar av par-
ken. 


Kulturella värden: I kanten mot bostäderna ligger 
fina stenmurar som bör bevaras. 


Ekologiska värden: Den varierade växtligheten gör 
området värdefullt. Det finns flera stående döda 
träd som är viktigt för insekter och svampar. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, kultur-
historiska spår 


215. Tomasdungen 
Närpark 0,8 ha 
Området består av en skogsdunge med främst tall 
och björk i det övre skiktet och rönn, ek och hägg 
under. Mitt i området finns en liten kulle. 


Upplevelsevärden: Lekfullhet. 


Sociala värden: De upptrampade stigarna tyder på 
att barnen i skolan bredvid använder sig mycket av 
området. Det används även av hundägare. 


Kulturella värden: Området har inga kulturella 
värden. 


Ekologiska värden: Det ekologiska värdet är mått-
ligt. 


Naturvärden: Trädsammansättning 


216. Nyhagen 
Närpark 1,6 ha 
Området består delvis av en kraftledningsgata 
och omgärdas av bostadsområden. Stora delar 
består av skog med mycket buskvegetation. Här 
växer främst björk, asp, tall, ek, fågelbär och gran. 
Grannar håller på flera ställen efter ytan närmast 
husen, men längre in är skogdungen tät och det är 
svårt att ta sig fram. I västra delen av området låg 
tidigare gården Nyhagen med trädgård och åker-
mark. 


Upplevelsevärden: Lekfullhet, rofylldhet. 


Sociala värden: En upptrampad stig leder igenom 
området från öster till väster och området 
används troligen till promenad och lek. 


Kulturella värden: Spår från torpet Nyhagen, som 
har fått ge namn åt parken, finns kvar i form av 
öppen mark med kulturväxter. 


Ekologiska värden: Än idag har marken i väster 
lövängskaraktär med högt gräs och sparsamt med 
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högre vegetation bestående av fågelbär, sälg, äp-
pelträd, syrén och schersmin. 


Naturvärden: Trädsammansättning, spridnings- 
korridor 


217. von Liewens park 
Närpark 1,5 ha 
Parkområdet består till största del av klippt gräsyta 
och sparsamt med högre vegetation. I den östra 
delen ligger en liten lekplats med ett fåtal redskap 
och en liten pulkabacke. Genom området går en 
gång- och cykelväg. 


Upplevelsevärden: Lekfullhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Området används till promenad 
och lek. 


Kulturella värden: En fin stenmur sträcker sig längs 
tomtgränsen mot Bygdegården i väster där famil-
jen von Liewen en gång bodde. Familjen har med 
sin donation satt stark prägel på Bäckseda, därav 
parkens namn. 


Ekologiska värden: Parken har sparsamt med hög 
vegetation, är artfattig och har ett lågt ekologiskt 
värde. 


218. Emån västra 
Närpark 1,4 ha 
Området längs ån domineras av lövträdsvegetation 
med ett fältskikt som varierar beroende på skötsel- 
graden. Al dominerar i trädskiktet längs ån, men 
även lönn, sälg, asp, alm, björk och rönn är vanligt 
förekommande. Norr om Bäckseda kyrka ligger en 


fin liten badplats som kallas Kyrkviken där stora 
björkar och klibbalar ramar in området. 


Öster om cykelbron klipper grannarna gräset regel-
bundet och grönområdet ner mot ån ser välvårdat 
ut med spridda träd och blommor. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
vildhet, artrikedom, friluftsliv och aktivitet, rofylld-
het, vattenkontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Området används mycket sommar- 
tid och har ett stort socialt värde. Skolklasser an-
vänder området för bland annat promenader, fiske 
och bad. Många har båtar längs ån och här råder 
aktivitet och plats för möten. Tillgänglig-
heten längs ån varierar och här finns inga bänkar 
eller belysning. 


Kulturella värden: Emån utgör ett mycket till- 
dragande och vackert inslag som sätter karaktär på 
området. 


Ekologiska värden: Emåområdet har ett stort eko-
logiskt värde, med sin speciella vattenmiljö. Om-
rådet utgör en viktig spridningskorridor för många 
arter knutna till vatten- och strandmiljöer. 


Naturvärden: Hydrologi, trädsammansättning, 
värdefull skötsel, spridningskorridor 


Badplatsen i Emån västra är ett omtyckt utflyktsmål. 


En liten stig gör området längs Emån tillgängligt för fler 
än endast de närboende. 
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Den stora öppna gräsytan i Kyrkbacken skapar siktlinjer 
upp mot Bäckseda kyrka. 


I Storegårdsparken finns en lekplats med mycket lek- 
utrustning. Lekplatsen används flitigt av både skolan 
och förskolan i området. 


219. Kyrkbacken 
Närpark 2,4 ha 
Området består i söder av en stenig kulle täckt 
med en lundartad gles lövvegetation. Stora ekar 
dominerar, men mångfalden är stor med björk, 
rönn, lönn, hägg, oxel, alm, lind, hassel och en. En 
mycket gammal och alm utmärker sig. Den har tidi-
gare varit hamlad och har idag en underlig knotig 
form. Upp mot kyrkan breder en gräsmark ut sig 
som tidigare varit åker. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, 
artrikedom, lekfullhet, kulturhistoria, rofylldhet, 
tillgänglighet. 


Sociala värden: Kullen är lekvänlig och genom- 
korsas av små stigar. Gräsmarken används i låg 
utsträckning. 


Kulturella värden: Den öppna ängsytan är viktig för 
landskapsbilden och gör så att kyrkan framträder 
även på långt avstånd. Den knotiga almen är viktig 
att bevara. I lövdungens södra del finns en forn-
lämning i form av en stensättning. 


Ekologiska värden: Särskilt lövlunden har ett högt 
naturvärde med gamla träd, varierad öppenhet 
och artrik växtlighet med ett myller av vitsippor 
och blåsippor på våren. 


Naturvärden: Död ved, träd med speciella egen- 
skaper, trädsammansättning, stora träd, kultur- 
historiska spår, spridningskorridor 


220. Storegårdsparken 
Närpark 2,8 ha 
Ett stort grönområde ligger inne i bebyggelsen. 
Större delen av gräsytorna är klippta. Prästastigen 
leder i västra delen av parken upp mot kyrkan och 
kantas av en stenmur och varierande vegetation. 
Här växer alm, ask, ek, lönn, rönn och hassel. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, artrikedom, 
lekfullhet, kulturhistoria friluftsliv och aktivitet, 
tillgänglighet. 


Sociala värden: Här finns gott om utrymme för 
aktivitet med en stor anlagd lekplats med många 
redskap, fotbollsplan, asfaltsplan och pulkabacke. 
Bäckseda skola och förskola använder parkens lek-
plats, pulkabacke och bollplaner. Här finns enstaka 
bänkar och belysning. 


Kulturella värden: Här finns inga särskilda kulturella 
värden förutom Kyrkallén som sträcker sig längs 
västra sidan. 


Ekologiska värden: Parken har relativt låga värden 
med stora öppna gräsytor och få träd. De stora 
ekarna längs gång- och cykelvägen höjer dock upp 
värdet i parken. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, stora 
träd, kulturhistoriska spår 


221. Ekbacken 
Närpark 1,2 ha 
Ekbacken ligger vid Bäckseda skola på en liten 
stenig kulle med en fornlämning på. Topografin är 
kuperad med en varierad öppenhet, vilket ger en 
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fin rumslighet. Trädbeståndet består främst av 
asp, björk, ek, tall, rönn, sälg, en och hassel. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, art-
rikedom, lekfullhet, kulturhistoria. 


Sociala värden: Området är mycket omtyckt och 
används flitigt av skolbarnen och här finns gott 
om små stigar. Den lekvänliga miljön nära skolan 
gör det socialt värdefullt. 


Kulturella värden: Här finns ett gravfält med 20 
fornlämningar från yngre järnåldern. Flera av 
fornlämningarna är till viss del skadade genom att 
skolbarnen plockar stenar. Området har ett stort 
kulturellt värde och klassas som fornvårds-
område. 


Ekologiska värden: Den varierade miljön med gott 
om gamla träd gör det värdefullt. Floran är fin 
och hotade arter har hittats, bland annat den för 
höglandet relativt sällsynta korskovallen. 


Naturvärden: Död ved, träd med speciella egen-
skaper, trädsammansättning, stora träd, värde-
fulla strukturer, kulturhistoriska spår, regionalt 
ovanliga arter 


222. Mossgårdsskogen 
Närpark 2,8 ha 
Området består av olika typer av skog. I den lilla 
delen i väster letar sig en skogsremsa in mellan 
bebyggelsen. Här finns främst främst tall och björk, 
men även al, pil lönn, ek, rönn, hägg, sälg, en och has-
sel. Längs den gamla järnvägen breder ett hygge ut sig. 


Upplevelsevärden: Vildhet, lekfullhet, tillgäng-
lighet. 


Sociala värden: Barrskogen i öster används av 
Bäckseda förskola och här finns en koja som spår 
av barnens lek. 


Kulturella värden: Inga högre kulturella värden 
finns här. 


Ekologiska värden: Området har låga ekologiska 
värden, det förekommer dock död ved av olika 
karaktärer och nedbrytningsgrader vilket gör att 
området har betydelse för insekter och svampar. 


Naturvärden: Död ved 


223. Mossgårdsängen 
Närpark 1,1 ha 
Området är ett slags skyddsområde mellan bostä-
der och den gamla järnvägen mot Alseda. Mot järn-
vägen i öst växer en skogsridå av bland annat björk, 
tall, pil, fläder och sälg. Stora delar av marken är 
gräsmark som håller på att växa igen. Skötseln 
varierar då delar av den sköts av grannar och andra 
partier är lämnade åt mer eller mindre fri utveckling. 
I norr har en granne anlagt en trädgårdsliknande 
del med stora stenpartier och hamlade björkar. 


Upplevelsevärden: Lekfullhet. 


Sociala värden: På grund av sin otillgänglighet 
utgörs det sociala värdet nästan uteslutande av att 
det fungerar som lekområde för barnen i området. 


Ekbacken har en fin lövvegetation med flera stora ekar. 
Området används mycket av barnen på skolan. 


Mossgårdsskogen består huvudsakligen av barrskog 
och ett hygge. 
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Kulturella värden: Inga kulturella värden finns. 


Ekologiska värden: Ett visst ekologiskt värde finns 
genom den ruderatmark som finns längs järn- 
vägen. 


Naturvärden: Värdefulla strukturer 


224. Bäckseda hembygdspark 
Närpark 1 ha 
Ett område med många stora träd som ger en här-
lig skogskänsla. Trädskiktet domineras av ek med 
inslag av hassel, lönn, lind och ask. Fältskiktet är till 
största del högt och vildvuxet vilket ger parken en 
naturkaraktär. 


Upplevelsevärden: Vildhet, artrikedom, lekfullhet, 
kulturhistoria, rofylldhet. 


Sociala värden: Parken saknar upptrampade stigar 
men är ett viktigt utflyktsmål för bland annat 
Bäckseda förskola. Den rikliga vegetationen och 
skogskänslan gör att området är ett värdefullt lek-
område för barnen i närområdet. 


Kulturella värden: Den gamla färdvägen Prästa- 
stigen, som under flera hundra år fungerat som 
kommunikationsled mellan kyrkan i Bäckseda och 
Näsby, tangerar och går parallellt med parken. 
Hembygdsparken har med sin historia och de gamla 
byggnaderna ett stort kulturellt värde. 


Ekologiska värden: Området har ett mycket höga 
naturvärden med många gamla grova träd, framför 
allt ek men även flera stora lönnar, askar och lind. 
Flera av träden har håligheter som erbjuder bra 


Bäckseda hembygdspark är både en värdefull kulturmil-
jö och ett viktigt område för den biologiska mångfalden 
tack vara den många stora ekarna. 


Järnvägsparken är ett centrumnära grönområde som 
har stor betydelse för rekreation och fungerar som tem-
peraturreglerare i ett område som i övrigt domineras av 
låg andel grönska. 


livsmiljöer för många fåglar och insekter. 


Naturvärden: Död ved, träd med speciella egen- 
skaper, trädsammansättning, stora träd, kulturhisto-
riska spår, spridningskorridor 


225. Järnvägsparken 
Närpark 5 ha 
Järnvägsparken är en relativt nyetablerad park i ett 
område där det tidigare rådde brist på grön-
områden. Området ligger mycket centralt i staden 
och består till stor del av klippta gräsytor med 
utspridd, planterad vegetation. I öster finns en 
ängsmark med fin torrmarksflora. Det finns även 
en inhägnad lekplats som är mycket populär. 


Upplevelsevärden: Artrikedom, samvaro och service, 
lekfullhet, rofylldhet, skönhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Det finns en anlagd stig som går 
genom hela parken som används som genom-
gångsområde för folk på väg till eller från centrum. 
Området används även till att promenera och 
rasta hunden, men det är svårt att korsa området i 
öst-västlig riktning på grund av järnvägen. 


Kulturella värden: Strax väster om den stations-
byggnad som förr låg vid järnvägen fanns tidigare 
en anlagd stationspark. Den försvann bit för bit 
fram till någon gång under 60-talet då bussta-
tionen byggdes. På bilder kan man se en del av 
parken som bestod av stora träd, gräsmattor och 
grusade gångar. 


Ekologiska värden: Ruderatmarken och det slitage 
som förekommer på platsen har gjort att floran 
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innehåller många intressanta och ovanliga arter. 
Många arter som inte har så stor chans att etablera 
sig i andra stadsmiljöer har här fått en fristad. Den 
skapade ängsytan i öster har fin torrängsflora med 
arter som bland annat rödkämpar och gullviva. 


Naturvärden: Trädsammansättning, värdefulla 
strukturer, värdefull skötsel 


Tjustkulle är ett populärt grönområde som består av 
halvöppna betesmarker, lövskog och barrskog. 


Stadsdelsparker 


301. Tjustkulle 
Stadsdelspark 21,2 ha 
Tjustkulle naturområde ligger som en stor bergs-
kulle vid Tjustkulle idrottsplats. Toppen är 222 
m.ö.h. och området består mestadels av skog, 
men också av mer eller mindre öppna gräsytor. Tall 
dominerar på stora ytor, men inslaget av lövskog 
är stort och kullens vegetation är sammantaget 
mycket artrik. I trädskiktet växer bland annat ek, 
tall, rönn, björk, lönn, bok, fågelbär, sälg, lind, ask 
och gran och i buskskiktet växer bland annat ben-
ved, hassel, en, nyponros och druvfläder. Det finns 
även mindre inslag av bok som planterades in på 
60-talet. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskäns-
la, vildhet, artrikedom, lekfullhet, kulturhistoria, 
friluftsliv och aktivitet, rofylldhet, vattenkontakt, 
tillgänglighet. 


Sociala värden: I området finns det gott om små 
stigar för promenader och lekvänlig natur. Områ-
det är hemvist för flera olika föreningar i staden. I 
söder ligger Vetlanda Scoutkårs stuga. Många sko-
lor och förskolor gör utflykter till området och kan 
då leka i skogen och åka pulka i den långa backen. 
Vid scoutgården i söder bedrivs mulleverksamhet. 


Kulturella värden: Marken tillhörde förr Vetlanda 
Gästgivaregård. 1922 flyttades två äldre byggnader 
till toppen och platsen användes som forngård. 
Man anordnade även fester, bedrev servering och 
hade en dansbana på kullen. Byggnaderna flytta-
des 1936 till den nyanlagda Forngården. Från 1950 


Den varierande naturen i Tjustkulle med många stora 
träd gör området värdefullt för både människor och 
den biologiska mångfalden. 
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306 


och ca 20 år framåt fanns det även en motorcross-
bana i området. Förr kunde man se ner mot kyrkan 
och Kvarndammen uppe från kullen, men dessa 
siktlinjer är idag till stor del igenväxta. Den öppna 
marken har tidigare varit åker- och betesmark. På 
kullen finns en fornlämning i form av en sten-
sättning. 


Ekologiska värden: Området består av mycket 
skogsmark, men här finns även öppnare partier 
med högvuxen gräsvegetation och solitära träd. 
Skogen är artrik och varierande. Här finns även 
öppna partier med ängsvegetation och brynzoner, 
vilka ofta innehåller en stor biologisk mångfald. 
Det finns även gott om gamla grovbarkiga träd 
och död ved. Den betade ytan hyser en värdefull 
torrmarksflora. Vid Vetlandabäcken finns ett över-
silningsområde som är viktigt för vattenkvaliteten 
och vattenmängderna. Grönområdet är ett viktig 
spridningskorridor för växt- och djurlivet, både i 
nord-sydlig och väst-östlig riktning. 


Naturvärden: Topografi, hydrologi, död ved, träd-
sammansättning, stora träd, kontinuitet, värdefulla 
strukturer, kulturhistoriska spår, spridningskorridor 


302. Kvarndammsparken 
Stadsdelspark 12,2 ha 
Vetlandabäcken stannar här upp och bildar Kvarn-
dammen innan den letar sig vidare genom staden. 
Växtligheten runt dammarna består till största del 
av spridda dungar av äldre tall, klibbal och björk. 
Här finns också flera mindre öppna gräsytor. 
Topografin är svagt kuperad med böljande kullar. 
Vattnet och pelarsalsskogen bidrar till att ge en 
rofylld känsla. I områdets sydöstra del finns koloni-
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lottsområde. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
vildhet, artrikedom, samvaro och service, lekfull-
het, kulturhistoria, friluftsliv och aktivitet, rofylld-
het, skönhet, vattenkontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Området används flitigt av folk 
som promenerar, rastar hunden, motionerar eller 
har picknick. Det används av skolorna vid utflyk-
ter för promenad och lek. I de högre årskurserna 
används området under biologilektionerna för att 
exempelvis håva i dammen och under idrottslektio-
nerna. Varje år tänds en majbrasa norr om den lilla 
dammen och mycket folk samlas på platsen. Fisket 
i dammen är öppet för allmänheten och Njudungs-
fiskarna har sin klubbstuga och fiskeverksamhet 
vid Kvarndammen och fiskar även kräftor här. Öster 
om dammen ligger ett café som har öppet ibland 
under sommaren. Tillgängligheten är tillfreds- 
ställande med grusade gångar och många bänkar 
och belysningen är bra på de flesta platser. 


Kulturella värden: Det var vid Kvarndammen som 
Vetlanda kyrkby växte fram. Under 1850-talet 
etablerade sig flera hantverkare på platsen. Den 
stora dammen tillkom troligen under mitten av 
1700-talet och den lilla var först ett grustag som 
sedan blev en damm. På 60- och 70-talet hade 
simsällskapet aktiviteter vid dammen och folk ba-
dade och bastade. Fram till 70-talet fanns det även 
en camping på området. Idag firar man Valborg i 
Kvarndammsparken. Parken har utvecklats ur den 
befintliga vegetationen på platsen och förmodligen 
har inga träd planterats. Under 1960-talet an-
lades en så kallad vattentrappa vid Kvarndammens 


dammfäste. Tanken var att den skulle belysas och 
kantas av buskar eller dylikt. Här planterades bland 
annat rhododendron. Vid Kvarndammens norra 
hörn har under lång tid ett originellt träd ståtat. 
Egentligen bestod trädet av en tall och en gran som 
vuxit samman och formats på ett mycket speciellt 
sätt. 2005 föll tyvärr granen, men den mäktiga 
tallen finns fortfarande kvar och är naturskyddad. 
Väster om dammen finns en kulturhistorisk lämning. 


Ekologiska värden: Vattenmiljön är värdefull liksom 
det stora antalet gamla träd. Den skiftande 
karaktären med öppna, halvöppna och slutna ytor 
bidrar till mångfald i området. I dammens utlopp 
har en fiskeväg anlagts för att underlätta för vat-
tenlevande arter att sprida sig. 


Naturvärden: Hydrologi, död ved, träd med speci-
ella egenskaper, trädsammansättning, stora träd, 
spridningskorridor 


303. Ybelska parken 
Stadsdelspark 6 ha 
Området ligger längs bäckstråket och består till 
stora delar av skog men söder om bäcken domi-
neras platsen av en öppen klippt gräsmatta med 
några spridda träd. Längs bäcken växer främst al 
och björk, men även pil och alm. Skogen är öppnare 
i öster och består där främst av tall. I väster och 
mot norr blir skogen tätare och mer artrik med tall, 
björk, gran, rönn, hägg, fågelbär och lönn. Norra 
delen av skogen är sank och otillgänglig. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, art- 
rikedom, kulturhistoria, rofylldhet, vattenkontakt, 
tillgänglighet. 


Dammarna i Kvarndammsparken är en stor tillgång och 
vackert inslag i stadsmiljön. 


Längs Storgatan i Kvarndammsparken finns en gräsyta 
som genom att skötas som äng skulle gynna stadens 
växt- och djurliv. 
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Det populära Bäckstråket leder genom Ybelska parken. 


Norrgårdsområdet är ett populärt grönområde i norra 
Vetlanda och består huvudsakligen av gammal halv- 
öppen ängs- och betesmark. 


Sociala värden: Bäckpromenaden som går genom 304. Norrgårdsområdet 
området är mycket populärt som rekreations- och Stadsdelspark 20,2 ha 
motionsstråk. Skogsområdet är relativt otillgängligt Området utgör södra delen av Norrgårdens rekrea-
då stigar saknas och gräs och sly växer högt i stora tionsområde. Här finns ett stort antal motionsslingor 
partier. Den södra sidan saknar stigar och andra varav vissa är belysta. Området består främst av 
anordningar vilket gör att ytan används i relativt igenväxande ängs- och hagmark som i norr övergår 
låg utsträckning. I nordväst finns ett område som i skogsmark. Det har en halvöppen karaktär och en 
odlas av trädgårdsföreningen och området runt kuperad terräng, vilket ger stor variation. Det finns 
Ybelsborg används för bland annat julmarknader. gott om stora hagmarksträd. Gräset är högt och 


slås inte av. 
Kulturella värden: Vid bäcken finns ett vadställe 
där man förr tog sig över bäcken. Denna räknas Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
som en kulturlämning. I områdets västra delar vildhet, artrikedom, lekfullhet, kulturhistoria, fri-
ligger ett källarvalv och en ruin som minne av det 
bryggeri som Carl Üebel drev under 1800-talet på 


luftsliv och aktivitet, rofylldhet, tillgänglighet. 


platsen. Bryggeriet som kallades Ybelsborg har fått Sociala värden: Området är ett viktigt frilufts- 
ge namn åt parken. område och värdefullt ur motionssynpunkt med 


alla motionsslingor. Norrgårdsområdet är ett av de 
Ekologiska värden: Den artrika täta skogen, före- mest använda och populära naturområdena för 
komsten av äldre träd och närheten till vatten gör stadens skolor och förskolor. De använder skogen 
området värdefullt ur ekologisk synvinkel. Området och ängarna för att leka, orientera samt studera 
utgör en viktigt del av spridningskorridoren som flora och fauna. ”Uggleeken” är ett särskilt omtyckt 
går längs bäckstråket. Delar av området fungerar träd som barnen kan gömma sig i och de kan åka 
som översilningsområde för dagvatten. pulka i en backe ner mot Norrgårdens sjukhem. I 


sydöstra delen ligger en fotbollsplan, beachvolley-
Naturvärden: Hydrologi, död ved, träd med speci- bollplan och en basketplan. 
ella egenskaper, sotra träd, spridningskorridor 


Kulturella värden: Här finns fina kulturmarker med 
rester av ängs- och hagmarker som är värda att 
bevara och utveckla. I området finns några forn-
lämningar och strax norr om området ligger en stor 
fornåker. 


Ekologiska värden: Marken som tidigare varit 
betesmark har en fin flora med bland annat back-
sippa och blåsippa. De stora ekarna är mycket 
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värdefulla för många insektsarter och svampar. I 
den sydöstra delen av området finns en anlagd träd-
kyrkogård som ger möjlighet för ett rikt insektsliv. 
De gamla ekarna, den stora artrikedomen och den 
varierade vegetationsstrukturen gör att området 
har ett högt ekologiskt värde. 


Naturvärden: Topografi, död ved, träd med speci-
ella egenskaper, trädsammansättning, stora träd, 
kontinuitet, värdefulla strukturer, kulturhistoriska 
spår, signalarter, spridningskorridor 


305. Forngårdsparken 
Stadsdelspark 6 ha 
Området ligger längs bäckstråket. Vegetationen 
består främst av äldre tall och björk med pelarsals-
karaktär. Forngården omgärdas av en gärdesgård, 
vilket stärker dess kulturella identitet. I södra delen 
av området ligger Fågeldammen. Dominerande 
arter runt dammen är klibbal, tall och björk. I syd-
västra hörnet ligger en öppen gräsyta som kallas 
skolidrottsplatsen. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
artrikedom, samvaro och service, lekfullhet, kultur-
historia, friluftsliv och aktivitet, rofylldhet, skönhet, 
vattenkontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Forngården används mycket vid olika 
arrangemang och fungerar som en mötesplats. 
Ett café och en minigolfbana finns som är öppna 
sommartid och en scen finns där det ibland är upp- 
trädanden. Hembygdsföreningen Njudung har 
sin verksamhet kopplad till parken och har ett 
museum som är öppet på helgerna under sommaren. 
Midsommar firas av tradition här. I parken finns 


gott om bänkar och belysning. Att mata änderna i 
Fågeldammen är populärt bland barnen i staden. 
Skolor använder parken till promenad och lek och 
Fågeldammen används under biologilektioner till 
att håva i. Den stora gräsytan i sydvästra delen av 
området används flitigt som skolidrottsplats. Här 
finns en liten bollplan som spolas till isbana vinter-
tid. I söder ligger en backe upp mot Withalaskolan 
som används som pulkabacke av flera skolor och 
förskolor i närheten. 


Kulturella värden: Första festligheterna hölls på 
platsen redan 1911, men det var inte förrän 1936 
som hembygdsföreningen fick platsen upplåten 
av Vetlanda stad. Samma år flyttades några äldre 
byggnader från Tjustkulle till Forngården och idag 
har stadens hembygdsförening många fina gamla 
byggnader här. Här finns bland annat ett skolmuseum 
som invigdes 1992. Huset byggdes med gammal 
timringsteknik och interiören är delvis hämtat från 
nerlagda skolor runt om i kommunen. I Forngården 
finns några repliker av gamla fina gatlyktor som i 
slutet av 1800-talet lyste upp Storgatan. Midsommar-
firandet är en lång tradition i parken. Området har 
ett mycket stort kulturhistoriskt värde. 


Ekologiska värden: Parken har utvecklats ur tall-
skog som sedan har glesats ur i etapper för att 
skydda byggnaderna. Vattnet och de gamla träden 
är positiva ur biologiskt hänseende. 


Naturvärden: Hydrologi, död ved, tärd med speci-
ella egenskaper, kulturhistoriska spår, spridnings-
korridor 


I Forngårdsparken finns många gamla byggnader och 
det finns en lång tradition att fira midsommar här. 


Forngårdsparken. 
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I en av de gröna kilarna i Folketsparkområdet finns en 
lekplats. 


Gräsytan vid Hagalundsvägen i Östersand bör skötas 
som en äng för att öka den biologiska mångfalden i 
området. 


306. Folketsparkområdet 
Stadsdelspark 7,2 ha 
Mellan Folkets park och bostadsområdena ligger 
ett skogsområde med ett tätt busk- och trädskikt. 
I det övre trädskiktet dominerar björk, tall och asp 
och i det undre sälg, rönn, gran, ek, lönn, fågelbär 
och hassel. Området i öster domineras av äldre 
tallskog. I den södra av de två skogskilarna som 
sträcker sig in i bostadsområdena ligger en lek-
plats. 


Upplevelsevärden: Vildhet, artrikedom, lekfullhet, 
kulturhistoria, friluftsliv och aktivitet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Lekplatsen och den bostadsnära 
naturen används av barnen och i skogen finns det 
promenadvänliga stigar. 


Kulturella värden: Det finns en lämning i sydöstra 
delen av området. 


Ekologiska värden: I området finns en del stora 
träd och död ved av olika trädarter. Detta i kombi-
nation med den stora variationen av trädslag gör 
att området har ett relativt högt ekologiskt värde. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, stora 
träd, värdefulla strukturer, kulturhistoriska spår, 
spridningskorridor 


307. Östersandskogen 
Stadsdelspark 10,9 ha 
Stora delar av området är skogsbevuxen med 
blandskog som domineras av tall, björk, sälg, rönn 
och asp. En mindre gräsyta finns och öster om 
bilvägen ligger några mindre gräsytor och sedan 


breder barrskog ut sig. I norr ligger en stor klippt 
gräsyta med en kulle och en mindre fotbollsplan. 
Ytan används som parkering vid speedwaytävlingar. 


Upplevelsevärden: Skogskänsla, vildhet, art-
rikedom, lekfullhet, friluftsliv och aktivitet. 


Sociala värden: Skogen och gräsplanerna används 
ibland av förskolor till utflykter och lekar, liksom 
lekplatsen och skogskullen. Naturen och lek-
platserna används även av närboende barn för lek 
och kullen i norr till pulkaåkning. 


Kulturella värden: Inga särskilda kulturella värden 
finns. 


Ekologiska värden: Vissa delar av skogsområdet är 
över hundra år och det finns flera stora träd, fram-
för allt gran och tall. På flera håll är marken sumpig 
vilket ger bra förutsättningar för fuktälskande 
mossor och lavar. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, stora 
träd, kontinuitet, spridningskorridor 


308. Brunnsgårdsskogen 
Stadsdelspark 14,9 ha 
Brunnsgårdsområdet ligger i stadens nordöstra 
utkant och omgärdas av skogsområden på alla håll 
förutom i söder där ett grönstråk förbinder områ-
det med Bäckstråket. Området i väster kallas Majla-
backen och består i söder främst av äldre björk och 
tall med mycket undervegetation av lönn, rönn, 
gran, fågelbär, alm, sälg, asp, hägg och hassel samt 
av en stor gräsyta. Lite längre norrut övergår sko-
gen i tall med stort inslag av rönn och lönn. 
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Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
vildhet, lekfullhet, friluftsliv och aktivitet, tillgäng-
lighet. 


Sociala värden: Det finns gott om spontant upp-
komna stigar som slingrar sig igenom skogs-
områdena, vilket visar att de används frekvent. En 
gång- och cykelväg går igenom grönstråket i söder. 
Det är förmodligen främst de närboende som an-
vänder naturen till promenad och lek. Även när-
liggande skolor och dagis använder naturen flitigt. 
I Majlabacken åker man pulka och fotbollsplanen 
används till lekar och bollspel. Mulleverksamhet 
finns i skogen en bit nordöst om Brunnsgårds- 
området. Man använder sig då av motionsslingorna 
och stigarna i skogen. Motionsspåret och skogen 
används av scoutföreningar och OK Njudung. 


Kulturella värden: En liten rest finns kvar av vad 
som tidigare varit åker eller betesmark. Partiet är 
fortfarande öppet, men slås inte idag. I norra delen 
av området finns tre stycken fornlämningar; en 
stensättning, en hög och en grav. 


Ekologiska värden: Lövskogen i söder är artrik och i 
sydväst finns ett område med mycket ädellöv som 
är viktig för den biologiska mångfalden. Det finns 
även en del död ved av olika trädslag som är värde-
fullt för insekter och vedlevande svampar. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, sprid-
ningskorridor 


309. Karlslundsskogen 
Stadsdelspark 23,8 ha 
Naturområdet ligger runt bebyggelsen i Karlslund 
med Västerleden som avgränsning. Området 
består till största delen av barrskog med inslag 
av löv. Längs järnvägen i söder som tidigare varit 
betesmark finns idag ett skogsområde med stor va-
riation av trädslag. Här finns några stora vidkroniga 
ekar som påminner oss om att marken tidigare 
varit mer öppen. Här växer bland annat björk, ek, 
tall, lönn, rönn, hägg, hassel, alm, asp och brakved. 
Skogen är tät med mycket buskar. Genom bostads- 
området sträcker sig ett ca 20-40 meter brett 
grönstråk som tidigare varit en kraftledningsgata. 
Stråket förbinds med det omgivande landskapet 
med en bro över Västerleden. Södra delen av 
stråket består av mycket olika slags vegetation. 
Den östra sidan av stigen består i stort av gräs-
mattor eller ängsvegetation med solitärträd. 


Upplevelsevärden: Vildhet, lekfullhet, friluftsliv och 
aktivitet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Stora delar av området används 
till lek och till promenad. Smala stigar slingrar sig 
genom skogen i öst, men den täta vegetationen 
gör att det ibland är svårt att ta sig fram. Kraftled-
ningsstråket är mycket viktigt att bevara för att 
bibehålla och stärka kopplingen med Plantskolan 
och Tomaslunden. En stor lekplats med bollplan, 
pulkabacke, grill- och sittplats ligger i gränsen 
mellan bostads- och skogsområdena. Området har 
belysning och sittplatser och vid lekplatsen spolas 
en isbana vintertid. 


Vårstjärnor färgar marken blå på våren längs stråket i 
Brunnsgårdsskogen. 


I Brunnsgårdsskogen finns en liten fotbollsplan som 
används av barnen i närområdet och av skolklasser. 
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Det finns flera välanvända stigar i Karlslundsskogen, 
två av dem kopplar samman området med rekreations-
området på andra sidan Västerleden. 


Kulturella värden: Området har inga högre kultur-
värden, men stenmurarna är viktiga kulturbärare. 


Ekologiska värden: Skogen i öst är värdefull med 
mycket buskar och gamla träd. Vegetationen som 
är på väg upp i kraftledningsstråket kan utvecklas 
till en artrik skogsridå. En del av skogen i norr är 
värdefull på grund av sin höga ålder. 


Naturvärden: Död ved, trädsammansättning, sprid-
ningskorridor 


310. Plantskoleskogen 
Stadsdelspark 22,6 ha 
Området ligger inbäddat i skogsmark av bland-
skog med mycket tall, men med ett stort inslag 
av löv. I väster ligger ett skyddande skogsparti ut 
mot västerleden. I området ligger en lekplats med 
fotbollsplan, asfalterad bollplan och många olika 
lekredskap. På vintern används asfaltsplanen som 
isbana. Lekplatsen omgärdas av hög vegetation 
främst bestående av björk, gran, tall, asp, sälg och 
rönn. Längs den gamla kraftledningsgatan i väster går 
i dag ett mycket värdefullt grönstråk som förbinder 
Plantskoleskogen med Karlslundsskogen i norr. Vid 
Kettilsgatan vidgar sig stråket med ett öppet mitt-
parti med en grusplan. Runtomkring ligger skogs-
partier med ek, björk, rönn, fågelbär, sälg, tall, alm, 
ask och gran. 


Upplevelsevärden: Skogskänsla, lekfullhet, kultur-
historia, friluftsliv och aktivitet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Skogen upp mot kyrkogården och i 
nordöstra hörnet används av skolklasser vid utflyk-
ter. Mindre stigar leder genom den bostadsnära 


skogen och här kan barnen leka. Prästastigen i väs-
tra delen av området används som promenadstråk. 
Lekplatsen används av barnen i området. 


Kulturella värden: Genom skogen längs Väster- 
leden går den så kallade ”Prästastigen” som är 
viktig att bevara. Den räknas som en hålväg och 
kulturlämning. I skogen ligger även en fornlämning 
i form av en stensättning. Lekplatsen var tidigare 
en åker i skogen och den gamla åkergränsen finns 
fortfarande kvar i form av en stenmur som ligger i 
gränsen mot de omkringliggande tomterna. 


Ekologiska värden: Den stora andelen naturmark 
är värdefull, men naturen är ganska monoton med 
likartad skog och avsaknad av gläntor. 


Naturvärden: Död ved, stora träd, spridnings-
korridor 


311. Skytteparken 
Stadsdelspark 10,3 ha 
Större delen av skogen i norr är bevuxet med tät 
lövskog där björk dominerar, men även alm, sälg, 
hägg, pil, fläder, rönn, ek, lönn och tall växer här. 
Marken är ganska sank med mycket buskvegeta-
tion. I västra delen av området ligger Tomaslunds-
skolans lekplats med stora öppna gräsytor och 
bollplaner. Söder därom ligger Skyttemossen som 
är en sumpskog bestående av främst björk och tall, 
men även sälg, rönn, gran, och asp. I sumpskogen 
finns många diken och här har bedrivits torvtäkt. 


Upplevelsevärden: Vildhet, artrikedom, lekfullhet. 


Sociala värden: Tomaslundsskolans lekplats ligger 
48 







  


 


  


 


i området med en grusplan för fotboll, en asfalts-
plan för basket och bandy, diverse lekredskap, 
gräsytor och en pulkabacke. Området omgärdas av 
skogsmark. Grusplanen spolas till isbana vintertid. 
Skolan använder sig av skogen i Skyttemossen och 
stigar leder genom de torrare partierna. 


Kulturella värden: Området har inga större kultu-
rella värden. Under världskrigen bröt man torv på 
Skyttemossen, vilket man ser spår ifrån med alla 
djupa diken som finns kvar. 


Ekologiska värden: Arter som är beroende av sta-
bila fukt-, vind- och temperaturförhållanden trivs i 
denna sumpskogsmiljö, däribland många mossor, 
lavar och svampar. 


Naturvärden: Hydrologi, död ved, trädsammansätt-
ning, stora träd, spridningskorridor 


312. Tomaslundsskogen 
Stadsdelspark 12,7 ha 
Området runt Västra Tomaslunden domineras av 
barrskog. Längs Prästastigen som går genom om-
rådet finns lövblandskog med främst asp, ek, sälg, 
tall, rönn och gran. En stig går längs stråket och här 
finns en liten pulkabacke. 


Upplevelsevärden: Lekfullhet, kulturhistoria, fri-
luftsliv och aktivitet, tillgänglighet. 


Sociala värden: En lekplats ligger finns i skogen 
med en fotbollsplan, pulkabacke och olika lekred-
skap. Skogen gränsar mot Västerleden, vilket gör 
att stora delar av området är bullerstört. 


Kulturella värden: Prästastigen sträcker sig här
genom skogen mellan Östra och Västra Tomas- 
lunden. 


Ekologiska värden: Inga högre ekologiska värden 
finns. 


Naturvärden: Död ved, kulturhistoriska spår, sprid-
ningskorridor 


313. Tomasbacken 
Stadsdelspark 44,3 ha 
Detta stora naturområde består främst av barr-
skog. Terrängen är kuperad med sluttning mot 
söder och Bäckseda. Skogskilen längst upp i 
nordöst utgör ett grönstråk mellan bostäder och 
industri. Vegetationen består här av äldre tallar 
med en undervegetation av främst björk, rönn, 
sälg, fågelbär och gran. Igenom området går en 
gång- och cykelväg mot Bäckseda som längs en 
sträcka är kantad av björk och asp. Området i 
söder består till stora delar av igenväxande hag-
marker med mycket tall, asp och björk på väg upp. 


Upplevelsevärden: Skogskänsla, vildhet, lekfullhet, 
kulturhistoria, tillgänglighet. 


Sociala värden: Gång- och cykelvägen som går 
igenom området är en viktig länk mellan Vetlanda 
och Bäckseda. Den bostadsnära naturen används 
förmodligen till promenad och som lekområde för 
barnen i närområdet. Området angränsar både till 
Västerleden och Brogårds industriområde, vilket 
medför att stora delar är bullerstört. Grönskan har 
ett stort visuellt värde som skydd och avskärmning 
mot det stora industriområdet. 


Vid tennisbanorna i Skytteparken bör vegetationen 
utvecklas med mer buskar och träd för att öka förut-
sättningarna för växter och djur att sprida sig. 


Genom Tomaslundsskogen går den gamla färdvägen 
och populära grönstråket Prästastigen. 
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Tallskogen i södra delarna av Tomasbacken är viktig för 
stadens biologiska mångfald. 


Reningsdammarna i Galgabergsområdet har en viktigt 
ekologisk funktion som renare av vattnet. 


Kulturella värden: Man kan se spår av den tidi-
gare markanvändningen med alla stenmurar och 
igenväxande hagmark. Här finns en torpruin, 
”Palmgrens”, med bevarade kulturväxter och andra 
kulturlämningar. 


Ekologiska värden: Naturområdet är med sin 
storlek värdefullt, liksom förbindelsen med den 
omgivande naturmarken. Stora delar av skogen har 
en hög ålder vilket bidrar till att höja naturvärdet. 
I de södra delarna av området finns en sumpskog 
som domineras av tall, blåbär, odon, ljung och sk-
vattram. Denna del är relativt orörd och är av stor 
betydelse för arter som kräver stabila fuktför- 
hållanden, som många mossor och lavar. Vid torpet i 
söder finns rester av torrmarksflora. 


Naturvärden: Död ved, stora träd, kontinuitet, kultur-
historiska spår, spridningskorridor 


314. Galgabergsområdet 
Stadsdelspark 31,8 ha 
Området domineras av flerbostadsområden som 
omgärdas av skog. Det består till största delen av 
tallskog med mer eller mindre inslag av gran. Stora 
delar har en undervegetation med främst rönn och 
björk, men även andra lövträd. Upp mot Galgaber-
get är skogen gammal och mossa breder ut sig på 
marken. Uppe på bergskrönet finns en liten glänta. 
Öster om Kantarellen ligger en lekplats och en fot-
bollsplan. I de östra delarna av området ligger en 
större och en mindre damm som är byggda för att 
rena vattnet i Vetlandabäcken innan det mynnar ut 
i Emån. Dammarnas oregelbundna form smälter in 
fint i naturen och kanterna är relativt flacka. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, skogskänsla, 
vildhet, artrikedom, lekfullhet, kulturhistoria, 
friluftsliv och aktivitet, rofylldhet, vattenkontakt, 
tillgänglighet. 


Sociala värden: Den bostadsnära skogen används 
för lek av närboende barn. Området är prome-
nadvänligt då ett flertal gång- och cykelvägar leder 
igenom skogsområdet. Ett flertal mindre stigar 
slingrar sig uppför berget. De många stigarna tyder 
på att promenader i skogen är populära. Skogen 
runt Stensåkra förskola används av barnen på dagis 
och för Mulleverksamhet. Tillgängligheten är god 
runt dammarna med en större belyst gång- och cy-
kelväg i asfalt och en mindre grusväg runt den stora 
dammen. Området används för promenader, mata 
änderna eller sitta och njuta i lugn och ro. 


Kulturella värden: Galgaberget användes förr som 
avrättningsplats och har ett kulturhistoriskt värde. 
Den sista avrättningen skedde troligen 1846. Det är 
också lite av ett landmärke då det reser sig över det 
omkringliggande området. En fossil åker ligger väs-
ter om den norra dammen och vid bäckens utlopp 
vid Västerleden finns rester av en gammal hålväg. 


Ekologiska värden: Vattnet är viktigt för mång- 
falden av växter och djur och reningseffekten är 
viktig för vattenkvaliteten nedströms. Den höga 
åldern på barrskogen ger förutsättningar för en 
mängd arter att leva och växa i området. 


Naturvärden: Topografi, hydrologi, död ved, träd 
med speciella egenskaper, värdefulla strukturer, 
kulturhistoriska spår, spridningskorridor 
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315. Östanskogsområdet 
Stadsdelspark 16,9 ha 
Området utgör delvis en skyddszon mot Väster- 
leden och domineras av skog, främst bestående av 
tall. Mellan Östanskog och Norra Kråkegården 
ligger en sumpskog med mycket pil, björk, al, 
sälg och tall. Området är på grund av markens 
beskaffenhet relativt otillgängligt.Här finns mycket 
stigar och spår av lek. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, art-
rikedom, lekfullhet, friluftsliv och aktivitet, vatten-
kontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Den bostadsnära tätortsskogen 
lämpar sig för lek och promenader. Tillgänglighe-
ten till naturen är god med många stigar i omkring-
liggande skog, men här finns få bänkar och soliga 
öppna platser att sitta på. I norra delen av området 
finns en pulkabacke och en blå matta som används 
för diverse bollsporter. 


Kulturella värden: Inga särskilda kulturella värden 
finns. 


Ekologiska värden: Sumpskogen är värdefull för 
växt- och djurlivet. 


Naturvärden: Topografi, hydrologi, död ved, träd-
sammansättnig, spridningskorridor 


316. Brunnsgårdsberget 
Stadsdelspark 11 ha 
Ett stort och till största del öppet kulturlandskap 
breder här ut sig över böljande kullar. Träd och 
buskar växer framför allt längs stenmurarna och 


rösena som bildar linjära element och punkt- 
objekt i det halvöppna landskapet. Området har 
en fin rumslighet med större rum som avgränsas 
av vegetationsöarna och ridåerna och den kulli-
ga topografin. I norr ligger en liten artrik lövskog. 
Vegetationen karakteriseras av stora mäktiga ekar 
som växer tillsammans med rönn, fågelbär, björk, 
sälg, en och hassel. Grönskan sträcker sig som kilar 
in i bebyggelsen i väster. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, art-
rikedom, lekfullhet, kulturhistoria, friluftsliv och 
aktivitet, rofylldhet, tillgänglighet. 


Sociala värden: Man kan gå och cykla på stigar 
runt om kullen och mindre upptrampade stigar 
leder genom området. Här kan man promenera, 
leka och studera naturen. Lekplatsen och planen 
används av barnen i området. 


Kulturella värden: Berget i norr räknas som en 
kulturlämning och på kullen finns en fornlämning i 
form av ett röse. Stenmurar och stenrösen är fina 
kulturlämningar att ta vara på. Längs området i 
öster går Prästastigen som är en gammal färdväg. 


Ekologiska värden: Området har stora ekologiska 
värden med en varierande växtlighet, med både 
öppen, halvöppen, och sluten karaktär. Här finns 
ett stort inslag av ädellöv och buskar. Torrmarks-
flora i norr är värdefull med flera intressanta och 
ovanliga arter som korskovall, vippärt och brud-
bröd. Den fina floran finns även i åkerkanterna och 
runt stengärdesgårdarna. 


Naturvärden: Topografi, död ved, träd med speci-


Den blå mattan i Östanskogsområdet kan användas för 
en mängd olika idrottsaktiviteter. 


Hagmarkerna i norra Brunnsgårdsberget består av 
lövvegetation där de stora ekarna och hasselbuskarna 
dominerar. 
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 I skogsbrynen på Brunnsgårdsberget växer den sällsynta 
korskovallen. 


Södra Stensåkraområdet är ett populärt strövområde. 
Här passerar ett grönstråk och det finns lekplats och 
fotbollsplan i området. 


ella egenskaper, trädsammansättning, stora träd, 
värdefulla strukturer, kulturhistoriska spår, sprid-
ningskorridorer 


317. Slipareskogen 
Stadsdelspark 10,1 ha 
Området norr om Sliparegården består till allra 
största del av granskog som utgör en skyddszon 
mot industrin i norr och mot Västerleden. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, lekfullhet, kultur-
historia, friluftsliv och aktivitet, tillgänglighet. 


Sociala värden: I sydväst ligger en fotbollsplan som 
blir isbana vintertid och bredvid ligger en pulka- 
backe. Området är viktigt som bullerskydd och till 
viss del för lek och promenader. 


Kulturella värden: Grönområdet gränsar i väster till 
Prästastigen. 


Ekologiska värden: I den likartade och mörka 
barrskogen är det få arter som trivs, vilket gör att 
området har måttliga ekologiska värden. 


Naturvärden: Död ved, stora träd, kulturhistoriska 
spår, spridningskorridor 


318. Södra Stensåkraområdet 
Stadsdelspark 7,1 ha 
I öster mot järnvägen växer en skogsridå som mot 
bostäderna i väster övergår i gräsmark. Skogen i 
nordöst består främst av björk, men även av sälg, 
ek, tall, rönn, en och äppelträd. Här finns en fot-
bollsplan i anslutning till en lekplats. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, art-
rikedom, lekfullhet, kulturhistoria, vattenkontakt, 
tillgänglighet. 


Sociala värden: I norr är vegetationen viktigt som en 
skyddszon och visuell avskärmning mot handels- om-
rådet i norr. De sociala värdena är höga i det östra 
området mot järnvägen. Det finns en fotbollsplan 
och en lekplats som används av flera skolor och 
förskolor. Området i norr används inte särkilt mycket 
och störs av buller. 


Kulturella värden: I skogen i norr finns en fyndplats 
av flinta. 


Ekologiska värden: De ekologiska värdena är 
knutna till de större träden i området samt till den 
varierande lövskogen intill Emån. 


Naturvärden: Hydrologi, död ved, träd med speci-
ella egenskaper, trädsammansättning, stora träd, 
spridningskorridor 


319. Gillesgården 
Stadsdelspark 6,9 ha 
Området ner mot ån domineras av lövskog, men 
vegetationen skiftar mycket mellan olika platser. 
Här växer mycket björk, men även ek, rönn, gran, 
klibbal, en och hassel. Många av ekarna är mycket 
stora och bredkroniga. Skogen är artrik och här 
finns gott om gamla träd. Vatten finns i form av en 
mindre damm och Emån. I området ligger även ett 
odlingsområde. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, artrikedom, 
lekfullhet, kulturhistoria, friluftsliv och aktivitet, 
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rofylldhet, vattenkontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Koloniområdet är särkilt viktiga för 
dem som inte har någon egen trädgård. Här kan 
man träffa folk med samma intresse, komma ut i 
friska luften och arbeta. Området används annars 
till lek, promenader och som en del av en motions-
slinga för eleverna på Bäckseda skola. 


Kulturella värden: I området nere vid ån ligger 
Stensåkra kvarn med tullkvarn, elverk och stick- 
hyvel. Kvarnverksamheten upphörde på 1940-talet. 


Ekologiska värden: Värdefullt är resterna av natur-
betesmark och Emåns värdefulla naturmiljö. Vid 
kvarnen har en fiskväg anlagts för öka spridnings-
möjligheter för fiskar och andra vattenlevande 
organismer. De många och stora ekarna är värde-
fulla för en mängd insekter och svampar. De utgör 
även en viktig boplats för många fåglar. 


Naturvärden: Hydrologi, död ved, trädsammansätt-
ning, stora träd, värdefull skötsel, kulturhistoriska 
spår, spridningskorridor 


320. Emån östra 
Stadsdelspark 5 ha 
Området längs ån domineras av lövträdsvegetation 
med ett fältskikt som varierar beroende på skötsel-
graden. Al dominerar längs ån, men även lönn, sälg, 
asp, alm, björk och rönn är vanligt förekommande. 
Grönområdet är i väster en smal gräsremsa med 
spridda träd och en rad björkar. Här ligger Mela 
kvarn, som har anor från 1500- och 1600-talet. I 
kvarnbyggnaden finns ett industrimuseum. Bredvid 
kvarnen ligger Mela kvarns odlingsområde med ett 


tjugotal lotter. 


Upplevelsevärden: Frihet och rymd, vildhet, art- 
rikedom, samvaro och service, lekfullhet, kultur- 
historia, friluftsliv och aktivitet, rofylldhet, vatten-
kontakt, tillgänglighet. 


Sociala värden: Området används mycket som-
martid och har ett stort socialt värde. Många har 
båtar längs ån och här råder aktivitet och plats för 
möten. Särskilt området runt Mela kvarn har ett 
stort socialt värde, men hela sträckan är ett viktigt 
rekreations- och fritidsområde. Tillgängligheten 
längs ån varierar och här finns inga bänkar eller 
belysning. Området öster om bron är strövvänligt 
och många väljer att promenera runt Mela kvarn 
när de är ute och går. Skolklasser använder om-
rådet för bland annat promenader, löpning, fiske, 
odling och bad. 


Kulturella värden: Emån utgör ett mycket till- 
dragande och vackert inslag som karaktäriserar 
området. Mela kvarn har ett stort kulturhistoriskt 
värde. 


Ekologiska värden: Emåområdet har också ett stort 
ekologiskt värde, med sin speciella vattenmiljö. 
Den varierande trädsammansättningen gör att 
många arter trivs i området, bland annat många 
fågelarter, och hästbetet vid gårdarna ger förut-
sättningar för en speciell kärlväxtflora. 


Naturvärden: Hydrologi, död ved, trädsammansätt-
ning, stora träd, värdefull skötsel, kulturhistoriska 
spår, signalarter, spridningskorridor 


I Gillesgården i Bäckseda finns många stora ekar som 
är viktiga både för upplevelsen, kulturhistoria och den 
biologiska mångfalden. 
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Rekreationsområden 


Östanå rekreationsområde 
Cirka 3 km sydväst om Vetlanda ner mot Grumlan 
ligger ett stort och mycket populärt strövområde. 
Det sträcker sig i stort sett från väg 127 i norr och 
ner till sjöns utflöde i Emån. Naturen är varia-
tionsrik med rester av åkermark, beteshagar och 
lövskogspartier. Mot bebyggelsen i öst övergår 
hagmarkslandskapet i barrskogar. I norra delen 
ligger en golfbana och söder om denna breder 
stora grönområden ut sig ner mot en camping och 
fritidshusbebyggelse. Vid badplatsen sträcker stora 
klippta gräsytor sig ner mot vattnet. Grumlan utgör 
en viktig del i området och bidrar bland annat med 
vattenaktiviteter och vackra utblickar. Där strand-
kanten inte möts av öppen mark är den bevuxen 
med främst al, björk, vide och pors. I området ligger
Östanå camping, Vetlanda golfbana och Östanå 
Wärdshus. 


Sociala värden: Här finns ett brett utbud av frilufts-
aktiviteter. Här finns en golfbana, fotbolls-, tennis-, 
beachvolleyboll- och boulebanor, motions- och 
promenadslingor, bad- och båtplatser med mera. 
De föreningar som har aktiviteter här är främst, OK 
Njudung, TK 77 och Vetlanda Golfklubb. I området 
ligger även en camping och ett fritidshusområde. 
Vid stranden finns en lekplats och beachvolleyboll-
plan. Här finns gott om motions- och promenads- 
lingor och vintertid finns skidspår i varierande 
naturmiljö. Området är med sin varierade natur, 
vatteninslag och närhet till staden ett mycket 
värdefullt strövområde och används flitigt av både 
kommuninvånare och turister året om. 
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Kulturella värden: År 1934 köpte kommunen 
marken vid Östanåbadet för att ge vetlandaborna 
tillgång till badplats. Bara några år senare hade en 
liten stugby vuxit upp i området. Området har ett 
visst kulturellt värde med fina öppna hagmarker. 
Upp mot Nässjaområdet finns ett rikt fornlämnings-
område med flera stora ensamgravar. I området 
finns mycket fornlämningar i form av rösen, fynd-
platser, stensättning, hällkista och gravfält. Vid 
Tegelbruksområdet och Sandlandet finns områden 
som räknas som ”plats med tradition” och är där-
med kulturlämningsområden. 


Ekologiska värden: Området har ett relativt stort 
naturvärde med sin varierade växtlighet, vatten-
tillgång, det stora antalet gamla och grova träd 
och rester av ängsflora. Delar av skogen är mycket 
gammal och vissa partier innehåller en hög andel 
ädellöv. 


Norrgårdens rekreationsområde 
Norrgårdens rekreationsområde ligger norr om 
Vetlanda stad ovanför Njudungsgymnasiet och 
hänger ihop med Norrgårdsområdet, en natur-
park i utkanten av staden. Området består till 
största del av skogsmark med främst granskog. 
Ett stort antal motionsslingor finns, varav några 
är belysta. På grund av rekreationsområdets stora 
betydelse för rekreation och de höga naturvärdena 
bör delar av området inrättas som naturreservat. 


Sociala värden: Rekreationsområdet är ett mycket 
viktigt utflyktsmål och av stort värde ur motionssyn-
punkt med ett flertal motionsslingor. OK Njudung 
har orientering i området upp mot vattentornet. 
Skolor använder sig av det för utflykter, motion, 


orientering, lek, picknick, promenad och upp-
täcktsfärder. Närheten till bostadsområden, skolor 
och sjukhus med mera gör området extra värde-
fullt ur rekreationssynpunkt. 


Kulturella värden: I området finns en stor forn- 
åker och ett flertal mindre fornlämningar nämligen 
stensättningar, rösen och en blästbrukslämning. 
Här finns även torpgrunder som räknas som kultur-
lämningar. 


Ekologiska värden: Marken längst i söder in i Norr-
gårdens naturpark har tidigare varit betesmark 
och innehåller en artrik flora och många stora gamla 
ekar. Artrikedomen och variationen gör området 
viktigt för den biologiska mångfalden. 


Karlslunds rekreationsområde 
Området ligger väster om staden på andra sidan 
Västerleden. Här finns idag en 3 km lång motions-
slinga igenom skogen. Rekreationsområdet binder 
ihop Vetlanda med Hällingeområdet via bland an-
nat Prästastigen. I området pekas ett nytt bostads-
område ut i den fördjupade översiktsplanen. Rekre-
ationsområde föreslås då att flytta längre österut. 


Sociala värden: Området är med sin närhet till 
bostadsområdena på andra sidan Västerleden ett 
viktigt rekreationsområde. I området finns många 
motionsspår och stigar som används för promena-
der och annan fysisk aktivitet. 


Kulturella värden: I området finns några fornläm-
ningar och ett stort fornlämningsområde sträcker 
sig in i områdets nordvästra delar. I anslutning 
till området, vid den gamla landvägen till Sävsjö, 


På många ställen i Östanå rekreationsområde får man 
långa utblickar över Grumlan. Närhet och utblickar över 
vatten är en stor tillgång för vetlandaborna. 


I Karlslunds rekreationsområde finns många motions-
spår. Området domineras av barrskog. 
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ligger Tjuvarör, ett gravfält från bronsåldern, och 
en milsten från 1779. 


Ekologiska värden: Området har inga höga ekolo-
giska värden. En liten del av skogen är dock gammal 
och utgör en värdefull miljö och i söder finns en 
liten bäck och våtmark som är värdefull. 


Illharjens rekreationsområde 
Området är ett populärt strövområde och består 
i norr av naturreservatet Illharjen med en frodig 
grönska. Strax söder där om breder barrskog ut sig 
och här ligger ett gravfält från yngre järnåldern. 
Skogen domineras av klibbal med inslag av björk, 
men har en stor mångfald och nästan en exotisk 
växtlighet med täta snår av skogsolvon, skogstry 
och getapel. På grund av dess täta orörda växt-
lighet och vattenrikedomen är Illharjen särskilt 
värdefullt för insekts- och fågellivet. 1970 bildades 
det första naturreservatet och 1998 utökades det 
till dagens utbredning. 


Sociala värden: Illharjen är ett mycket omtyckt 
utflyktsmål. Stigar, spänger och broar gör området 
tillgängligt för besökare. 1998 invigdes en vand-
ringsled på spång som gör området tillgängligt 
även för barnvagnar och rullstolar och är därför 
särskilt omtyckt och använt av grupper med 
begränsad rörlighet. Skolklasser, dagisgrupper, 
pensionärer med flera gör ofta utflykter till områ-
det och kan här göra promenader, upptäcksfärder 
och naturobservationer. Närmast vägen störs man 
tyvärr av trafikens buller. I södra delarna finns en 
cirka 3 kilometer lång motionsslinga. 


I Illharjens rekreationsområde finns många spänger, 
leder och informationssskyltar som gör området lättill-
gängligt för besökarna. 


Kulturella värden: Gravfältet klassas som fornvårds-
område och innehåller 115 gravar. Här finns även 
flera kulturlämningar i området. Det gamla kraftver-
ket Elharjen utgör en värdefull kulturmiljöi i området. 


Ekolgiska värden: Växtligheten är frodig med ett 
30-tal träd- och buskarter och ett stort antal örter. 
Den norra delen av området domineras av tät 
skog av klibbal och björk, medan den södra delen 
främst innehåller tall och gran. Under våren bildar 
vitsippor ett vitt hav på marken. Den goda vatten- 
och näringstillgången ger förutsättningar för att 
en mängd olika växt- och djurarter ska trivas. I den 
täta växtligheten trivs många fåglar och ett 60- tal 
arter häckar varje år i området. Ovanliga arter som 
flodpärlmussla och öring finns här, men ställer 
höga krav på vattenkvaliteten för att fortleva. Flera 
nyckelbiotoper är funna i området. Illharjen klassas 
både som Natura 2000- område och som natur- 
reservat. Området klassas även som riksintresse 
tillsammans med hela Emåns dalgång och Grumlan. 
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