5 Karaktärsområden
Hela utredningsområdet har delats in i karaktärsområden utifrån
områdenas samlande egenskaper. Aspekter som landskapets
form, ekologiska funktioner, sociala aspekter och kulturhistoriska
samband har studerats och tematiska fördjupningar ligger som
underlag för indelningen tillsammans med den översiktliga
landskapsanalysens indelning i landsskapstyper. Till skillnad från
olika landskapstyper är ett karaktärsområde knutet till ett specifikt
geografiskt område. Gränserna mellan olika karaktärsområden är
inte definitiv utan ska snarare tolkas som en övergång till ett annat
område. Samtliga karaktärsområden framgår av karta 1.1 på sid 5.

5.1 Södra delen av Västanstång
Västanstång omfattar det östgötska slättlandskapet väster om Stångån
och Linköping. Utredningsområdet berör de södra delarna av Västanstång,
där det öppna och flacka slättlandskapet övergår i en något mer uppbruten
och topografiskt varierad slätt med skogsklädda kullar som bryter de annars
långa utblickarna.

nord–sydliga riktningar som mot medeltida staden Skänninge. Bebyggelse
i form av mindre tätorter, industri- och villasamhällen har etablerats i anslutning till framförallt järnvägen. Stationssamhällena Vikingstad, Mantorp och Mjölby fungerar idag i stor utsträckning som pendlingsorter till
Linköping. Tätorterna och närheten till Linköping har lett till en successiv
urbanisering av landsbygden i närheten av tätorterna och E4. Bebyggelsen
inom karaktärsområdet präglas av laga skiftets ensamliggande gårdar,
men också av spridd eller samlad villabebyggelse även utanför tätorterna.
Kyrkorna, varav många är medeltida, ligger tätt i landskapet.
Vattendrag i karaktärsområdet, från Tåkern i väster till Roxen i öster, ingår
i Motala ströms avrinningsområde. Förutom dessa två grunda slättlandssjöar utgörs sötvattenmiljöerna i området framförallt av öppna rinnande
vattendrag. Huvuddelen ingår i Svartåns vattensystem. Svartån och dess
biflöden skapar kvaliteter för miljön och friluftslivet. Vattendragen med
närområden har hög biologisk mångfald, goda möjligheter till fritidsfiske
och kulturhistoriska lämningar som vadställen och kulturminnesklassade
kraftverk. Både sjöarna och vattendragen är näringsrika. Sjöarna är i flera
fall grunda och vattendragen lugnflytande. Trots att fallhöjden är relativt
låg har vattenkraften nyttjats under lång tid och det finns ett stort antal

5.1.1 Beskrivning av karaktär och funktioner
Slättlandskapet är flackt till böljande, huvudsakligen uppodlat område
som är präglat av rationellt storskaligt jordbruk. Det flacka storskaliga
landskapet erbjuder ofta vidsträckta utblickar.
Inom den uppodlade slättbygden består jordarna framförallt av lera och
silt. Såväl moränen som sanden och gruset i områdets västra del innehåller
dessutom kalk vilket gör jorden särskilt bördig. Kalken har transporterats
hit av inlandsisen och har sitt ursprung i östgötaslättens kalkberggrund.
I den södra delen av Västanstång ökar inslaget av isälvsavlagringar och
svallat material.
Hela området ansluter till den så kallade Mellansvenska israndzonen
som sträcker sig i en väst-östlig diagonal mellan Ödeshög och Linköping.
Längs denna linje uppehöll sig landisen under en längre period, vilket
resulterat i flera mäktiga randbildningar med små deltan, moränryggar
och andra isälvsformationer. En mäktig grusformation ligger mellan
Mjölby och Skänninge. Isälvs- och sandmaterialet ligger mestadels i
nordsydliga svagt upphöjda stråk. Ofta är dessa tallskogsklädda. Ställvis
bryts slätten också upp av mindre fastmarkspartier som idag bildar öar av
tall-, gran och lövskogar. Dessa öar är ett viktigt tillhåll för de fåglar och
däggdjur som lever i jordbrukslandskapet. En annan naturtyp som bildar
små oaser för biologisk mångfald ute bland de vidsträckta åkrarna är små
rikkärr.
Landskapet är flackt, låglänt och ligger helt under högsta kustlinjen. Jordmäktigheten varierar mellan 0 och 50 meter men ligger mestadels på 5 till
10 meter.
Södra Västanstång genomkorsas av storskaliga infrastrukturanläggningar
i form av stambanan, E4 och dess föregångare Riksettan. Äldre landsvägssträckningar löper parallellt med detta infrastrukturstråk men också i

12

Figur 5.1 Slätten Västanstång från Mjölby mot väst.

dammar och anläggningar, som idag huvudsakligen utvinner elkraft. Anläggningarna skapar dock vandringshinder för vattenlevande organismer.
Till följd av den rationella jordbruksdriften är slätten starkt fragmenterad
och naturmiljöer med hög biologisk mångfald ligger mer eller mindre
isolerade och utspridda i landskapet. Vattendragen motverkar detta och
utgör strukturer som ekologiskt binder samman olika delar av slättbygden.
I detta område är viltrörelserna kraftigt reglerade av befintlig infrastruktur.
Den södra delen av Västanstång är, precis som det övriga slättlandskapet,
en tidig centralbygd som tack vare de goda odlingsförutsättningarna varit
bebodd sedan istiden. Landskapet rymmer områden med stort tidsdjup,
vilket både fornlämningar och kvarvarande medeltida strukturer med
kyrkbyar och täta vägnät vittnar om. Området, som ligger i gränszonen
mellan slättbygd och skogsbygd, är mycket fornlämningsrikt. Lämningar
i form av järnåldersgravfält, stensträngssystem och fossila åkermarker är
vanligt förekommande.
Behovet av att öka avkastningen från de goda jordarna har gett upphov
till tidiga och genomgående jordbruksrationaliseringar. Dagens landskap
karaktäriseras till stor del av stora, sammanhängande brukningsenheter
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Figur 5.2 Karaktärsområde Södra delen av Västanstång (I).
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med moderna ekonomibyggnader. Rationaliseringarna från åtminstone
1800-talet och framåt har i hög grad inneburit att ängar och betesmarker
odlats upp. Fornlämningar har plockats bort och öppna diken har täckts
över. Slättlandskapen är den landskapstyp som generellt sett är hårdast
drabbad av denna typ av ”bortodling”.

Den biologiska mångfalden och grunden för flera viktiga ekosystemtjänster
är i slättbygden till stor del begränsad till relativt små fragment, bestående
av mer extensivt nyttjade hagmarker, små grupper av grova ädellövträd,
samt våtmarker, och till vattendragen som ringlar genom landskapet.
Dessa områden kan lätt gå förlorade vid exploatering.

5.1.2 Utvecklingstendenser
Tätorterna längs kommunikationsstråket (E4/Södra stambanan) växer
enligt SCB:s statistik. Undantaget är Malmslätt som har vissa fysiska tillväxtbegränsningar med bland annat Malmens flygplats söder om orten.

Potential
En järnväg som ligger högt eller i nivå med omgivande landskap kan ge
en möjlighet till längre utblickar från tågen som skapar en orientering och
upplevelse under resan.

Staden Linköping förtätas men befolkningen växer också i sjönära attraktiva lägen.

Anlagda och anpassade biotoper i järnvägens sidoområden och service
vägar kan förbättra ekologiska samband mellan småbiotoper.

Flera fågelarter (till exempel stare, gulsparv, sånglärka) minskar kraftigt
i Östergötlands jordbrukslandskap. (Länsstyrelsens miljöövervaknings
program) Detta beror bland annat på odlingsmetoderna men också på
bristen på varierade miljöer.

Nyckelfaktorer
• Den bördiga jorden

5.2 Övergångsbygden söder om Västanstång
Övergångsbygden sträcker sig från Ödeshög till Linköping och omfattar
det lövskogsrika mosaiklandskap och bildar övergången mellan Västans
tång i norr och skogsbygden i söder. Karaktärsområdets södra gräns följer
i huvudsak högsta kustlinjen, och markerar också övergången till ett skogrikare mosaiklandskap där den osorterade moränen dominerar.

5.2.1 Karaktär och funktioner
Övergångsbygden är böljande med små relativa höjdskillnader och med
omväxlande åker, hagmark och skog. Landskapet är ett mosaiklandskap
som växlar mellan öppna och stängda rum och utblickarna begränsas
av skogsklädda partier och trädridåer. Det har inga tydliga riktningar.
Området kännetecknas av kuperade betesmarker där hagarna är bevuxna
med olika lövträd som ek, al, och björk samt storvuxna enbuskar. Berget
ligger relativt grunt med ett moräntäcke som varierar mellan 0 och 5
meter. I ler- och siltfyllda dalgångar kan jordmäktigheten uppgå till cirka
20 meter. Norr om Västra Harg går ett nord-sydligt stråk med isälvsavlagringar.

• Odlad öppen mark (inte betesmark) i stora enheter norr om Mjölby

5.1.3 Känslighet och potential

• Öppna utblickar där åsarna med vegetation skapar rumslighet

Känslighet
Slättlandskapen har Sveriges mest lönsamma jordar där stora ansträngningar gjorts genom tiderna för att rationalisera jordbruket. Den bördiga
jorden är en ändlig resurs och blir därmed extra känslig för exploatering
som leder till att allt större del av det tätortsnära slättlandskapet utnyttjas
för andra ändamål.

• En tätbebyggd landsbygd med ett tätt finmaskigt vägnät och äldre
landsvägar

Långa utblickar och vida vyer är kännetecknande. Landmärken i form
av kyrkor och annan bebyggelse viktiga för orienteringen. Landskapet är
känsligt för visuella barriärer som höga bankar och broar och igenväxning
på grund av förändrat brukande.

• Upplevelsebara fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i ett i övrigt
rationaliserat landskap

• Äldre solitära ädellövträd och alléer i anslutning till gårdarna
• Vattendrag som stråk tillsammans med åplan och omgivande slänter
• Karaktäristisk bebyggelsestruktur präglad av laga skiftet med ensam
liggande gårdar samt senare tillkomna industri- och villasamhällen

Närrekreationsområden i skogar och betesmarker kring tätorterna är
värdefulla i ett annars otillgängligt odlingslandskap. Dessa är känsliga för
barriärer, direkta intrång och buller.
Landskapet väster om Linköping karaktäriseras av en pågående urbanisering i form av flera infrastrukturanläggningar i väst–östlig riktning och
inom flera småorter och villasamhällen. En ny infrastrukturanläggning
kan bidra till ytterligare strukturomvandling och uppsplittring av jordbrukslandskapet i denna del. Oattraktiva restytor kan uppkomma.
Betsmarker på moränmarker och ekologiska spridningsstråk är sällsynta
i området. Sådana förekommer i trakten runt Vikingastad och är känsliga
för barriäreffekter och direkta intrång.
Ett effektivt och sammanhållet jordbruk kan vara känsligt för de barriär
effekter en järnvägsbank medför. Transporter inom jordbruksföretaget
och förflyttning av djur måste fungera på ett bra sätt.
Delar av slättlandskapet är fornlämningsrikt, det gäller till exempel området
mellan Linköping och Vikingstad. Fornlämningsmiljöerna är känsliga för
utradering. Samlade fornlämningsmiljöer som kan upplevas och tolkas i
sitt landskapliga sammanhang kan vara känsliga för påverkan i form av
brutna samband och skalbrott.
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Figur 5.3 Slätten vid Flistad.

E4 passerar i väst-östlig riktning mellan Ödeshög och Väderstad i karaktärsområdets västra del. I övrigt består vägnätet framförallt av sekundära
länsvägar som med ett relativt finmaskigt nät sammanbinder gårdar och
byar. Mjölby som är huvudort i Mjölby kommun ligger centralt i området.
Den agrara bebyggelsen ligger i övrigt koncentrerad till odlingsmarkerna,
medan de skogsklädda partierna i de mer bergiga områdena är sparsamt
bebyggda. Den sammanlagda bebyggelsebilden växlar därför, tydligare än
på slätten, mellan glesa och relativt samlade bebyggelsecentra.
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Figur 5.4 Karaktärsområde Övergångsbygden söder om Västanstång (II).
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Herrgårdarna ligger tätt i området och en traditionell boskapsdrift har
skapat en för fastlandssverige närmast unik täthet med hagmarker. Kopplat
till herrgårdarna är även den rika förekomsten av ek. I detta mosaik
landskap finner vi en del av det östgötska eklandskapet som är Sveriges
viktigaste område för ek. En koncentration av herrgårdsmiljöer finns
Västra Harg, med bland annat Bosgård och Spellinge säteri samt söder om
Vikingstad.
Den rika förekomsten av hagmarker, som alltjämt nyttjas av traktens
bönder på ett sätt som har långa anor bakåt i tiden, ger exceptionellt goda
förutsättningar för biologisk mångfald. Detta gäller såväl hävdgynnade
växter som alla de insekter som lever i blomrika miljöer (fjärilar, humlor
och andra vildbin). Hagmarkernas grova ekar och andra ädellövträd utgör
också mycket värdefulla livsrum för både vedsvampar och insekter. I delar
av området är viltrörelserna kraftigt påverkade av befintlig infrastruktur
med andra delar ger förutsättningar för naturlig rörelsemönster bland
större däggdjur.
Området ligger högt upp i Svartåns vattensystem. Här är landskapet något
mer sjörikt än i slättlandskapet, även om sjöarna är betydligt mindre. De
rinnande vattendragen utgör huvuddelen av sötvattensmiljöerna. Liksom
i slättlandskapet är sjöarna grunda och vattendragen relativt lugnflytande
även om det kuperade landskapet skapar förutsättningar för både stråkande och forsande partier. Sjöarna är värdefulla för exempelvis fåglar och
många andra arter som gynnas av närhet till våtmarker. Sjöarna är också
viktiga för friluftslivet med flera uppskattade badplatser. Svartåns vattensystem har under lång tid hyst en kvarvarande utterstam.
Svartån passerar området genom Mjölby tätort. Med tanke på Svartåns
rinnande vatten och den bördiga jorden på den omgivande slätten är
Mjölby en naturlig plats för kvarnar, som också namnet antyder. Det har
historiskt sett legat många kvarnar vid dessa forsar. Den sista lades dock
ned 2010. Mjölby är en järnvägsknut där stationen sammanbinder Södra
stambanan med järnvägen mot Motala, Hallsberg och Örebro. Rekreationsmöjligheter i naturmark finns på nära håll såväl öster som väster av
orten. Skogsområdena öster om orten är tillgängliga direkt ifrån bostadsbebyggelsen. Mjölby har en positiv befolkningstillväxt.

5.2.2 Utvecklingstendenser
I detta område har jordbrukandet minskat i de södra delarna meden
det fortfarande finns gott om lokaltversamma bönder i de mer nordliga
delarna. Djurhållningen har här minskat betydligt men mindre än i andra
delar av utbredningsområdet.

5.2.3 Känslighet och potential
Känslighet
Tät förekomst av livsmiljöer för både hagmarksarter och arter knutna till
grova ädellövträd utgör i dagsläget en viktig länk mellan Östergötlands
ek- och hagmarksområden och Vätterns artrika brantmiljöer. A
 nläggande
av järnvägsbank genom området riskera medföra förluster av värdefulla
livsmiljöer och kan skapa barriäreffekter. I norra delarna är landskaps
rummen, företrädesvis öppen jordbruksmark, större än söderut och
västerut mot Hålaveden. Utblickarna är begränsade till dessa öppna landskapsrum och dessa är känsliga för visuella barriärer. Småbrutenheten och
småskaligheten är svår att förena med en storskalig infrastruktur. Landskapsupplevelsen är känslig för dessa skalbrott då den intima karaktären
kan försvinna. Möjligheten till landskapsanpassad lokalisering i plan och
profil samt modellerande åtgärder för förankring och inpassning i landskapet bör studeras noggrant.
I området förekommer ännu en stor mängd jordbrukare som håller sig
med boskap som får beta i hagmarkerna. Närheten till Linköping borde
kunna ge goda förutsättningar för att producera efterfrågade närodlade
produkter av olika slag. Den småskaliga näringen kan dock tänkas vara
känslig för de barriäreffekter och förändrad landskapskaraktär som en
järnväg kan medföra.

monumentala placering och öppna siktaxlar gör landskapet känsligt för
konkurrerande storskaliga strukturer. I utkanten av inägorna ligger i vissa
fall bevarade torpmiljöer som utgör en viktig komponent i herrgårdens
ekonomiska system.
Övergångsbygden är fornlämningstät och innehåller några av Östergötlands bäst bevarade fornlämningsmiljöer. De för länet karaktärsskapande
stensträngsmiljöerna är beroende av hur stora delar av odlingssystemet
som helhet som finns kvar, om stora delar utraderas blir de kvarvarande
delarna svårförståeliga.
Potential
På vissa håll kan skyddszoner ökade förutsättningar för spridning bland
öppenmarksarter genom barrskogsområden.

Nyckelfaktorer
• Östergötlands eklandskap med naturbetesmarker och hagmarker och
grova ädellövträd
• Övergångsbygdens herrgårdsmiljöer i samband med eklandskapen och
sjöarna
• Småbruten topografi och relativt småskalig odlingsbygd med varierande
öppenhet och många olika landskapselement
• Mosaiklandskapets rika fornlämningsmiljöer som bland annat visar på
äldre odlingssystem

Mosaiklandskapets rika herrgårdsbygd, som inte sällan sammanfaller med
värdetrakter för ädellöv och ängs och betesmarker, finns i hela karaktärs
området men särskilt i Västra Hargs socken. Herrgårdsmiljöernas öppna
och hierarkiskt ordnade landskapsrum med huvudbyggnadens ofta

Karaktärsområdet har en lång bosättningskontinuitet. Ortnamn och
lämningar, särskilt i den norra delen, kan kopplas till järnålder. Socknarna
är relativt små och har i flera fall bevarade medeltida kyrkor. Bygderna
har historiskt varit relativt tätbefolkade, rationaliseringstrycket, som
präglat de bördiga slätterna, har varit svagare här. Såväl bebyggelselägen
som markanvändning präglas ofta av en mer ålderdomlig struktur. Den
långa bosättningskontinuiteten visar sig även i en rik fornlämningsbild.
I anslutning till framförallt hagmarkerna finns på flera platser omfattande
stensträngssystem som är invallningar av forntida åkrar och fägator och
som troligen härrör från äldre järnålder. Hela övergångsbygden ingår i
den östgötska stensträngsbygden. Särskilt starka koncentrationer finns
bland annat söder och öster om Väderstad, vid Bosgård samt vid Särstad–
Järfälle nordost om Rinna. Det finns även talrika hällristningar i form av
skålgropar och bilder på de släta berghällar som havet slipat ner längs den
dåtida strandlinjen.
Figur 5.5 Den fossila fägatan i Särstad, Boxholms kommun, ingår i den östgötska
s tensträngsbygden. Foto: Stefan Höglin, Bäckaby landskap.

16

Figur 5.6 Kuperat mosaiklandskap norr om Västra Harg.

5.3 Åsboåns och Nedre Svartåns dalgångar
Karaktärsområdet omfattar dalgångsbygderna runt Åsboån och nedre
Svartån söder om Mjölby. De båda dalgångarna möts vid Åsboåns
sammanflöde med Svartån i höjd med Strålsnäs. Dalgångarna delar
många karaktärsdrag med mosaiklandskapet i övergångsbygden, men i
dalgångsbygden finns tydliga riktningar kopplade till vattendragen. Det
öppna dalgångslandskapet med åsar, erosionsdalar, herrgårdsmiljöer och
ängs- och hagmarker utgör en värdefull natur- och kulturmiljö.

Särskilt Åsboån är ovanligt opåverkat av moderna fysiska ingrepp och
har en stor variation av naturliga vattendragsmiljöer. Den nedre delen är
huvudsakligen lugnflytande. Här finns meandrande partier, välutvecklade
flodplan och branta hak upp mot omgivande marker. På flera platser åtskiljs de böljande åkermarkerna av lövrika, ravinartade sänkor, detta blir
tydligast vid sammanflödet kring Strålsnäs herrgård. Både dalgångarna
och själva vattendragen ger livsrum till en mängd olika arter. Möjlighet
till både naturupplevelser, såsom fritidsfiske, och finns i åarnas direkta
närhet.
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5.3.1 Karaktär och funktioner
Namnet på karaktärsområdet talar om för oss att vi fortsatt befinner oss
i Svartåns vattensystem. Karaktärsområdet omfattar dels huvudfåran för
Svartån och dels det större biflödet Åsboån. Dalgångslandskapet är lätt
böljande och sluttar mot Åsboån och Svartåns vattendrag. Höjdskillnaden
mellan dalbotten och närliggande höjd är cirka 50 meter. Sluttningarna
ned mot vattendragen är flacka, men på vissa partier i Åsboåns södra del
också relativt branta.

Hela dalgångsbygden kring Svartån och Åsboån är mycket fornlämningsrik. Ortnamn från järnålder visar att bygden har en lång bosättningskontinuitet. Det riksintressanta stensträngsområdet i Ekeby–Ryckelsby vid
Svartån utgör ett av den östgötska stensträngsbygdens centrala om
råden. Åsbosänkan runt Strålsnäs herrgård är mycket fornlämningsrikt.
Lämningarna ligger företrädesvis i hagmarkerna och på sluttningarna.
Gravfältet Hermankulle kan nämnas särskilt.

I båda dalgångarna utbreder sig ett omväxlande odlingslandskap med
starka inslag av hagmarker och lövträd. Skogklädda berg- och morän
höjder bryter av den öppna odlingsmarken. Hagmarkerna är mycket
blockrika och ligger företrädesvis i kantzonerna mellan de brukade
jordarna och de omgivande moränmarkerna. Hagmarkerna inramas av
täta bryn av ek, hassel och björk. Från Öringe strax väster om Strålsnäs
till Mjölby tätort omges Svartåns lopp av mader som till stor del utgörs av
äldre betesmarker, vilka inte längre hävdas.

5.3.2 Utvecklingstendenser
Betet verkar nyligen ha minskat på de marker som ligger närmast vatten
dragen vilket kan vara ett tecken på att djurhållningen är på väg att
minska. Detta kan komma att medföra att ådalarna förbuskas och sedan
förmodligen övergå till al och videskogar.

Brukssamhället Boxholm och stationssamhället Strålsnäs utgör undantag
i den annars agrara bebyggelsebilden. Boxholms brukssamhälle växte
upp i anslutning till Svartåns vattenkraft. Bruket grundades under 1700tal, och samhället växte i samband med Södra stambanans anläggande.
Samhället nådde sitt högsta befolkningsantal 1970 med 4200 personer,
och fram till 1980-tal var en betydande andel av befolkningen anställd
inom olika delar av brukskoncernen. Befolkningsmängden har stabiliserats i Boxholms kommun (2010) men idag arbetar endast drygt hälften
av de som är i arbetsför ålder inom kommunen. Ovako stålindustri är
en av de större arbetsplatserna. Bebyggelsebilden präglas av industriella
anläggningar från olika tider och enfamiljshus och mindre flerfamiljshus
från sekelskiftet till 1980-tal. Strålsnäs tätort växte fram som ett stations
samhälle i anslutning till Södra stambanan och i utkanten av det medeltida Åsbo sockencentrum. Tätorten har idag ca 400 invånare och präglas
av enfamiljshus och villor från sekelskiftet och fram till idag.

Sya

Hogstad

Mjölby
Väderstad

Rinna
Bosgård
tå
ar
Sv

Vindkraft har nyligen etablerats i områdets kanter.

Dalgångslandskapet är precis som övergångsbygden fornlämningstätt. De
karaktärsskapande stensträngsmiljöerna i Ekeby–Ryckelsby är beroende
av hur stora delar av odlingssystemet som helhet som finns kvar, om stora
delar utraderas blir de kvarvarande delarna svårförståeliga.
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Åsboåns dalgång är bred och flack i norra delen. Den tydliga riktningen
i dalgången förstärks av vattendraget och skogskanterna högre upp på
dalsidorna. Känsligheten ligger i förändringar av landskapets skala och
riktningar. Visuella barriärer tvärs dalgången bör undvikas och passager
lokaliseras till smala partier i dalgången.

De öppna odlingslandskapen kring både Svartådalen och Åsbodalens herrgårdar, och mangårdarnas ofta exponerade läge är känsliga för konkurrerande storskaliga anläggningar.

n

V Harg

Känslighet
Traktens hagmarker som sträcker sig utmed ådalarna bidrar väsentligt
till att skapa storskaliga ekologiska samband mellan Vätternbranternas
artrika områden och Östergötlands eklandskap i öster. Dessa samband är
känsliga för barriäreffekter.

Dalgångarna är känsliga för intrång i de strukturer som går längs med dalgången i såväl dalgångens botten som på slänter och kantzoner. En passage som löper längs med dalgången riskerar att bryta samband, förändra
kulturlandskapets karaktär och på sikt även att medföra strukturomvandling av odlingslandskapet.
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5.3.3 Känslighet och potential
Den brukade marken domineras av lera och silt, medan de högre liggande
markerna består av morän och berg i dagen. Dalgångarna är utpräglade
odlingsbygder, och bebyggelsen domineras av större ensamliggande
gårdar, flera säterier och herrgårdar samt av ett mindre antal jordbruks
byar. Herrgårdarna ligger överlag högt i välexponerade lägen i anslutning
till den öppna ådalgången. Strålsnäs och Grönlunds herrgårdar vid samhället Strålsnäs bildar tillsammans ett tydligt herrgårdslandskap. Även
Laggarp på norra sidan av Åsbodalen och Götevi vid Svartådalen i Ekeby
utgör exempel på karaktärsområdets många herrgårdar. Boxholms säteri,
som givit namn åt samhället Boxholm, är ett ytterligare exempel på ett
välbevarat säterilandskap med många komponenter bevarade.
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Figur 5.7 Karaktärsområde Åsboåns och Nedre Svartåns dalgångar (III).
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Potential
Möjligheter till utblickar över landskapet för tågresenären.

Nyckelfaktorer
• Sammanhållet jordbrukslandskap med tydliga riktningar
• Öppenhet kring meandrande vattendrag i flackt dalstråk
• Viktiga vattenvägar med rika kulturbygder längs ådalarna
• Betade marker längs Svartån. I Åsbodalen betas skogskanten
(åkanterna betas inte längre).
• Gott om grova ädellövträd och fungerande spridningssamband för
vedlevande insekter och andra arter som lever i trädbärande hagmarker
• Herrgårdsrik dalgångsbygd
• Centralbygd kring Åsbo
• Boxholm bruksort vid Svartån
• Ekologiskt funktionella stråk för öppenmarksarter
• Dalgångsbygdens rika fornlämningsmiljöer i form av stensträngssystem
och järnåldersgravar

Figur 5.8 Boxholms tätort.

Figur 5.9 Åsboån med omgivande betesmarker.

Figur 5.10 Vy över Åsbodalen mot nordväst. Observera herrgården Laggarps strategiska läge på andra sidan dalgången.
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5.4 Skogsbygden norr om Sommen
Karaktärsområdet omfattar de skogsrika delarna av södra Östergötlands
mosaiklandskap. Landskapet befinner sig i sin helhet över högsta kustlinjen, vilken också markerar gränsen mot den lövskogsrikare övergångsbygden i norr, och jordarterna domineras av berg och osorterad morän.
Landskapet domineras av stora arealer produktionsskog, och merparten av
området förvaltas av en av Sveriges största skogsägare, Boxholms skogar AB.
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5.4.1 Karaktär och funktioner
Skogsbygden är småkuperad med något större relativa höjdskillnader än
västerut i karaktärsområdet Hålaveden. I vissa delar av området uppgår
skillnaderna till 50 meter och skapar ett bitvis sönderskuret sprickdals
landskap med en nord-sydlig struktur. Upplevelsen av riktningar i landskapet är ändå inte särskilt tydlig. Det skogsrika landskapet erbjuder
likaså begränsade utblickar.
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Landskapet domineras av berg och sanddominerad morän som bitvis är
relativt storblockig. Myrmarker förekommer ofta i dalarna. Genom området går flera långa stråk av isälvsmaterial med lättare och bördigare, och
ibland också kalkrika jordar. Ofta är just dessa uppodlade.
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Området är jämförelsevist glest befolkat, med en något starkare koncentra
tion till jordbruksmarkerna längs med väg 32, söder om Boxholm. Hela
skogsbygden kolonialiserades i huvudsak först under medeltid, vilket
såväl ortnamnen som fornlämningsbilden bekräftar. Bebyggelsen utgörs
i stor utsträckning av enstaka eller ett par gårdar. Bebyggelsen och den
uppodlade marken framträder som små röjda uppodlingar i skogsbygden,
inte sällan i anslutning till en rullstensås. Rullstensåsar förekommer bland
annat längs Arrebosjön, söder om Öjaren. I nordsydliga stråk söder om
Boxholm och runt sjön Öjaren finns betydande åsnät, där vissa av åsarna
utgör så kallade getryggsåsar. Åsarna slingrar sig fram mellan djupa, rundade
dalar.
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Den blockiga moränen har gett upphov till ett småbrutet odlingslandskap
med talrika landskapselement i form av rösen och stenmurar. Inom
karaktärsområdet finns flera småskaliga bymiljöer med byggnadsbestånd
från 1800-talets mitt. I västra delen av karaktärsområdet finns många
övergivna gårdslägen som torplämningar och bytomter. Vid dessa på
träffas ofta talrika fossila åkrar men även gravfält, järnframställnings
platser och fångstgropar. En vandringsled från Boxholm går österut
genom detta område mot Hålaveden.
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I skogsbygdens sprickdalar ligger flera mindre sjöar och det kuperade
landskapet innebär att vattendragen har fler strömmande partier jämfört med nedre delar av vattensystemet. De omgivande skogarna innebär
också att både sjöar och vattendrag är relativt näringsfattiga och vattnet är
därmed klarare.
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Stora, ofta rationellt brukade, skogar med framförallt tall men även gran
och lövblandad barrskog breder ut sig i karaktärsområdet, och här finns
en hög andel hyggen och unga skogar. Området karaktäriseras av lång tids
brukande och många skogshistoriska lämningar. Markerna har tillhört
Boxholms bruk sedan 1600-talet, och sedan 1870-talet har ett intensivt
skogsbruk bedrivits. I brukets masugn blandades järnmalmen med kol
för att renas. I skogsområdena påträffas vida områden med lämningar
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Figur 5.11 Karaktärsområde Skogsbygden norr om Sommen (IV).
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efter kolning. Under slutet av 1800-talet gick cirka hälften av den avverkade skogen till kolning. Skogen var mycket hårt brukad under det sena
1800-talet och stora delar av markerna var avverkade. Stora skogsfastigheter präglar skogsbruket även idag. Exempelvis Boxholms skogar och
Göstrings häradsallmänning äger stora delar av skogen.
I mellersta och östra delen av karaktärsområdet i gränszonen mellan skog
och åker, finns koncentrationer av hägnader/stensträngar i system och
inom dessa miljöer även stensättningar.

Potential
Det finns möjligheter att stärka samband för ängs- och hagmarksarter genom att skapa miljöer lämpliga för spridning mellan de nord-syd-gående
stråk av öppnare marker som finns i området.

5.5.1 Karaktär och funktioner
Nyckelfaktorer
• Rationellt skogsbruk i stora enheter (dominerat av tall)
• Småskaligt odlingslandskap kring ensamgårdar (ofta arrendegårdar)

Avsaknaden av större infrastruktur gör att de stora däggdjuren kan röra
sig fritt över i stort sett hela karaktärsområdet.

männings stora skogsområde. Det skogsrika och småkuperade landskapet
karaktäriseras av ett småskaligt och mosaikartat odlingslandskap med en
mycket tät förekomst av välhävdade ängs- och hagmarker.

• Rik förekomst av skogsbrukslämningar
• Samband mellan tallmiljöer

Större delen av detta småkuperade, skogsdominerade mosaiklandskap
ligger över högsta kustlinjen. Jordarterna utgörs i första hand av berg och
osorterad morän, med inslag av små myrar. De relativa höjdskillnaderna
är ofta mindre än 30 meter. I denna småbrutna topografi saknas tydliga
siktlinjer. Det skogsrika landskapet öppnas upp genom en mosaik av
mindre sjöar, odlingsmarker och små myrar. Från högre belägna punkter
kan vidare utblickar över landskapet ges, men landskapet är i huvudsak
slutet med små öppna landskapsrum.

5.4.2 Utvecklingstendenser
Skogsbruket breder ut sig och mindre odlingsmarker riskerar därmed att
växa igen.

5.4.3 Känslighet och potential
Känslighet
Relativt goda ekologiska samband för barrskogsarter. Bullerkänsliga
skogsfåglar och arter som undviker öppna miljöer kan få försämrade
betingelser genom fragmentering av deras livsmiljö.

5.5 Hålaveden
Hålaveden är den bygd som sträcker sig från Ödeshög i norr över länsgränsen mot Jönköpings län i söder. Historiskt har området varit en
gränsbygd mellan Småland och Östgötaslätten. I väster och öster avgränsas området av Vättern respektive Sommenbygden och Lysings häradsall-

Skogslandskapets småskaliga odlingsbygder och bymiljöer är känsliga för
direkt påverkan i form av intrång och skalbrott som förändrar småskaligheten, särskilt åssystemen kring sjön Öjaren och Arrebosjön som inrymmer
flera småskaliga bymiljöer.
Passerar järnvägen häradsallmänningar kan påverkan på fastighetsnivå
bli liten, samtidigt som infrastrukturen kan komma att påverka ett mängd
andelshavare i häradsallmänningar.
Skogsbrukslämningar och lämningar efter kolning tillhör ett av skogslandskapets karaktärsdrag, och visar på kopplingen till bruksverksamheten i
Boxholm. Områden med stora koncentrationer av lämningar är känslig för
utradering.

Figur 5.12 Tallskogar öster om Boxholm.
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Figur 5.13 Mosaiklandskapet i Hålaveden.

Barrblandskog och lövblandad barrskog dominerar i karaktärsområdet.
Hålaveden har bibehållit ett odlingslandskap som påminner om det för
industriella odlingslandskapet och här finns också några av de värdefullaste
hagmarkerna i Östergötland med en rik flora och mängder med rödlistade
insekter. De öppna odlingsmarkerna omgärdas inte sällan av stenrika och
småkuperade naturbetesmarker med mycket buskar och träd. Tall, ek,

hassel, körsbär, och mycket enar och andra buskar förekommer rikligt
i hagarna. I dessa marker förekommer i dagsläget även en stor mängd
småvatten som är värdefulla groddjur som till exempel större vattensalamander. Avsaknaden av större infrastruktur gör att de stora däggdjuren
kan röra sig fritt över i stort sett hela karaktärsområdet.
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Jordbruket i området har traditionellt sett varit inriktat på småskalig
boskapsskötsel, och under 1800- och 1900-talet var mjölkproduktionen
en viktig näring. Även idag nyttjas det mesta av jordbruksmarken för
betesdrift.
Området tillhör Ödeshögs kommun som är en av få kommuner i utredningsområdet som har en negativ befolkningstillväxt. Den enda skolan i området är på väg att läggas ned. Exploateringsgraden i området är mycket
låg, och bebyggelsebilden präglas av ensamgårdar och mindre byar i ett
småskaligt jordbrukslandskap. Enda småorten i området är Trehörna med
viss villabebyggelse från 1950-60-tal.

Trehörna

Boet

Hålaveden är sjörikt jämfört med den i norr angränsande slättbygden och
här finns flera sjöar som Trehörnasjön, Vänstern och Viksjön. Sjöarnas
djup och karaktär varierar med närmaste omgivande marker. I de mer
uppodlade delarna är sjöarna i flera fall relativt grunda och näringsrika
medan de i högre liggande områden är något djupare och av mer klarvattenkaraktär. Den småbrutna topgrafin innebär att vattendragen har
omväxlande partier med lugnflytande och strömmande vatten. Kraften
i de strömmande partierna har nyttjats under lång tid och stora delar av
vattendragens fallhöjd är således utbyggd. De västra delarna av Hålaveden
avvattnas norrut till Tåkern alternativt direkt till Vättern. De östra och
södra delarna avvattnas till Svartåns vattensystem.

Blåvik Kopparhult

Väg E4 passerar längs med karaktärsområdets västra gräns. Kommunika
tionerna utgörs i övrigt av ett antal mindre länsvägar som i förbinder
Jönköpings län med Östgötaslätten, samt av ett relativt tätt nät av enskilda
vägar som förbinder gårdar och byar längs odlingsmarkerna i nordsydliga
stråk. Flera historiskt viktiga landsvägar sträckte sig genom gränsskogen,
och under medeltiden löpte den politiskt viktiga Eriksgatan längs med
västra och östra Hålavedsvägarna. De många bevarade milstenarna längs
med väg 936 (västra Hålavedsvägen) och 502 (Östra Hålavedsvägen) visar
de historiska landsvägarnas sträckning.

Tranås
Trots den jämförelsevis höga andelen ängs- och hagmark så har cirka
70% av betes- och odlingsmarken lagts igen sedan odlingsmaximum
under första hälften av 1900-talet. Detta gäller framförallt 1800-talets
nyodlingar. Dagens odlingsmarker motsvarar den del av jordbruksmarken
som är odlad sedan medeltid.
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Området har historiskt sett utgjort en glest befolkad gränsskog mellan
södra Sverige och östgötaslätten. Skogsbygden utgjorde ett svårtillgängligt
och osäkert område, och i krigstider fungerade bygden som en beryktat
svår passage upp mot centralområdena i Östergötland. Hela området
kolonialiserades huvudsakligen under medeltid. Den glesa fornlämningsbilden kan kopplas till den sena kolonialiseringen av området, men kan
även bero på att inventeringar inte har gjorts i tillräckligt hög grad.

Figur 5.14 Karaktärsområde Hålaveden (V).
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5.5.2 Utvecklingstendenser

5.6 Sommenbygden med omgivningar

Igenväxning av tidigare hagmarker sker på flera håll.

Karaktärsområdet ingår i landskapstypen kraftigt kuperat skogsdominerat
landskap, och omfattar skogsbygden runt sjön Sommens fjärdar och
vikar. Landskapet norr om sjön domineras av stora barrskogar, medan de
södra stränderna har högre andel av lövskog och odlad mark. Tranås är
karaktärsområdets största tätort.

Allt större andel jordbruksmark arrenderas av brukare som inte längre är
bosatta i bygden utan verkar på en större geografisk skala.

5.5.3 Känslighet och potential
Känslighet
Det småbrutna och småskaliga landskapet är känsligt för intrång och för
skalbrott som tar bort den intima karaktären och förändrar identiteten.
Känsligheten gäller såväl de öppna odlingsmarkerna som den ängs- och
betespräglade kantzonerna.
Det finns en risk för att de få brukare som ännu bedriver boskapsskötsel
i området kan ge upp brukandet om de skulle drabbas av barriäreffekter
som försvårar brukandet av markerna.
Flera småområden med hög biologisk mångfald som lätt kan utplånas vid
exploatering. Livsmiljöer som är känsliga för fortsatt fragmentering.
Ovanligt tysta barrskogsområden med fåglar och andra djur som kan
påverkas negativt av ökat buller. En del av de barrskogslevande arterna är
också känsliga för fragmentering av barrskogsmiljöerna som idag erbjuder
goda nord–sydgående samband.

5.6.1 Karaktär och funktioner
Karaktärsområdet ingår i den stora tektoniska sprickzon som sträcker sig i
öst-västlig riktning i Väster- och Östergötland. Sommens vikar och fjärdar
är resultatet av sprickzoner i urberget. En mycket framträdande sprickdal
löper i nordvästlig-sydostlig riktning i Sommens mitt och bildar Asby
fjärden och Norra Vi-fjärden längs Sommens södra sida.
Området är mer befolkat på västra och södra sidan av sjön. Tätorterna
Tranås och Sommen ligger i västra delen utmed Södra stambanan och
väg 32. De mer sammanhängande stråken av odlingsmark återfinns på
Sommens sydvästra stränder, på Asby Uddes östra sida och kring Torpa.
De norra och östliga stränderna är till stor del skogsdominerade. Här sluttar
de skogbeklädda stränderna brant ned mot sjön.

De historiska landsvägar som genomkorsar karaktärsområdet är känsliga
för vägomläggningar så att och mil- och vägstenar kopplade till dessa
vägar inte längre går att koppla till stråken.
Potential
Skyddszoner utmed en etablerad höghastighetsbana skulle potentiellt
kunna skapa spridningskorridorer genom skogsområden som idag utgör
spridningshinder för ängs- och hagmarksarter i området.

Nyckelfaktorer
• Skogsdominerat småbrutet landskap utan tydliga riktningar
• Småskaligt landskap där landskapsrummen består av mindre sjöar och
gärden
• Ensamgårdar och mindre byar
• Nordsydliga landsvägar med lång historisk kontinuitet
• Ålderdomligt och välhävdat jordbrukslandskap med naturbetesmarker.
Många bevarade äldre landskapselement som också är viktiga små
biotoper
• En kombination av ekologiskt funktionella odlings- och skogslandskap
med höga naturvärden

Figur 5.15 Vy över Sommen sedd västerut.
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Höjdskillnader på mer än hundra meter förekommer. Berggrunden delar
sjön i ett västligt och östligt bäcken. Tröskeln ligger i sundet mellan
Torpön och fastlandet, och här är djupen på sina ställen mindre än 10
meter, medan de djupaste delarna ligger i västra delen och är upp emot
50 meter. Sommen avvattnas norrut via Svartån och är reglerad vid sitt
utlopp. Landskapet runt Sommen domineras av berg och osorterad morän
som emellanåt bryts av med flera sammanhängande stråk av isälvsgrus i
framförallt nordvästlig-sydostlig riktning. Sjön är flikig och örik, vilket ger
en småskalig rumslighet. Från de öppnare jordbruksmarkerna söder om
sjön kan vida utblickar ges. De långa utblickarna finns generellt i närheten
av sjöar och på höjder men annars är siktavstånden korta och landskapet
är inte överblickbart.
Sprickzonerna innebär att Sommen är djup och har ett klart vatten. Siktdjupet kan vara upp mot åtta till tio meter. Sommen är artrik och hyser
många fiskarter varav de mest skyddsvärda är rödingen och den sjölevande
öringen. Fågellivet kring sjön är rikt och här häckar bland annat de störningskänsliga arterna fiskgjuse och storlom. Sommens storlek gör den
särskilt attraktiv för flera olika typer av friluftsliv. Det finns flera småbåtshamnar i sjön och även segelsällskap och motorbåtklubb. Fritidsfisket är

utbrett. Invid sjön finns också ett Naturrum vid Torpöns färjeläge. Naturrummets syfte är att vara vägen ut i den nära naturen för besökande och
boende. Kommunerna kring Sommen samarbetar kring turism under
namnet sommenbygd.se. Bortsett från trakten runt Tranås så är viltrörelserna inte direkt begränsade av infrastrukturella barriärer inom området.
Istället är det framförallt sjön Sommen som formar var viltstråken går
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Sommenbygden är rik på olika naturtyper. Sydväst om Sommen finns
gott om hagmarker som har höga naturvärden. Inte minst genom att här
också finns gott om grova ädellövträd. Arter knutna till dessa livsmiljöer
har här överlag goda spridningssamband i landskapet. Odlingslandskapet
är småskaligt och ligger ofta i krönläge i anslutning till en grusås. Bygden
präglas i många delar av ett ålderdomligt kulturlandskap, med ett stort
antal välbevarad timmerbebyggelse och ett småskaligt jordbruk med rik
förekomst av ängs- och hagmarker. På både Torpön och Asby udde finns
ett flertal agrara miljöer med bebyggelse från 1800-tal, omgivna av blockrika odlingsmarker och ängs- och hagmarker. Säterierna ligger i direkta
sjönära lägen eller något längre in i jordbruksbygden längs med Sommens
södra och västliga stränder.
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Runt Sommens stränder finns också ett större antal herrgårdar, varav
flera är timrade, från 1700- och 1800-tal. Liljeholmen och Stjärnesands
gård vid Sommens norra stränder är goda exempel på södra Östergötlands
mindre herrgårdar.
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I regionen förekommer också en hel del skogsmark som bitvis har höga
naturvärden. Här finns bland annat ett ganska stort tallskogsområde
kring sjön Illern strax sydost om Tranås tätort. Norr om sjön Sommen
brukas skogen rationellt emellanåt i stora arealer och präglas av en stor
andel hyggen och ungskogar. Stor del av dessa marker domineras av gran.
Insprängt bland dessa finns på flera håll betydligt mer mosaikartade
landskapspartier där olika skogsmiljöer som ädellöv-, triviallöv-, tall- och
granskog förekommer om vartannat. I dessa trakter förekommer också en
del småskaligt jordbruk.
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Figur 5.16 Mo, strax norr om Sommen.

Figur 5.17 Karaktärsområde Sommenbygden med omgivningar (VI).
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Fornlämningar är främst koncentrerade kring Tranås västra och södra
delar med järnåldersgravfält, stenåldersplatser och agrara lämningar i
form av fossila åkermarker och odlingssystem. Utmärkande lämningar är
bland annat Madagravfältet söder om Tranås vid gränsen till Östergötland.
Tätorten Tranås med omnejd tillhör de mest tätbefolkade delen av den
i övrigt glesbefolkade bygden. Såväl Tranås som samhället Sommen har
växt fram i anslutning till stambanan. Dagens Tranås karaktäriseras av
lägre flerbostadshus, en stor andel villor samt industribebyggelse från hela
1900-talet. En oregelbunden rutnätsplan i anslutning till stationen präglar
staden och den alléprydda Storgatan utgör stadens centrala stråk.
De strandnära områdena mellan de båda samhällena Tranås och Sommen
karaktäriseras av villor och sommarnöjen från sent 1800-tal och framåt. 
I anslutning till Sommens stränder finns även sommarhusbebyggelse och
flera anläggningar med koppling till rekreation, såsom Romanäs sanatorium vid Röhälla och Tranås badhotell i orten.

Aktivt jordbruk med flera lokalt aktiva bönder som i hög grad nyttjar
markerna också för betesdrift. Brukandet är känsligt för barriäreffekter.
Ett minskat brukande kan komma att påverka den biologiska mångfalden
som sydväst om Sommen till stor utsträckning är beroende av hagmarksmiljöerna.
Karaktärsområdets småskaliga odlingsbygder och bymiljöer är känsliga
för direkt påverkan i form av intrång och skalbrott.
Relativt goda samband för arter knutna till grova ädellövträd förekommer
framförallt den sydvästra delen av Sommenbygden är känsliga för barriäreffekter.
Potential
Möjlighet till utblickar över sjöar eller lägre liggande landskap för tågresenären.

Befolkningstillväxten i Tranås kommun är stabil. Befolkningstätheten i
orten har däremot minskat från 1990 till 2010. Detta beror på att tätorten
har vuxit uteslutande genom byggandet av nya småhusområden på tidigare
oexploaterad mark. Skogsområdena väster om väg 32 ses som viktiga som
potentiella rekreationsområden för ett växande Tranås.
En stor andel (77%) av den sysselsatta befolkningen både bor och arbetar
inom kommunen på en arbetsmarknad som präglas av privat näringsliv
och tillverkning. Verksamheter inriktade på tillverkning och export är
samlade i tre olika industriområden, alla belägna på västsidan av staden
med koppling till väg 32.
Ydre kommun, söder om Sommen, är en av få kommuner i utredningsområdet med en negativ befolkningsutveckling. Tätorten Hestra har en
mindre negativ trend troligen på grund av närheten till Tranås.
Längs med Sommens nordvästra strand löper riksväg 32 och stambanan,
stundvis i mycket strandnära lägen. Från Tranås och norrut i riktning mot
Boxholm och Mjölby sträcker sig även den historiska landsvägen, nu kallad
Mjölbyvägen.

5.6.2 Utvecklingstendenser
Naturturism i området efterfrågas och utbudet och tillgängligheten ökar.

5.6.3 Känslighet och potential
Känslighet
Sommens stränder har höga naturvärden och visuella värden. Stora höjdskillnader och branta exponerade sluttningar mot Sommen är svåra att
anpassa en anläggning till och intrång blir väl synliga.
Den till vattnet anknutna bebyggelsen i form av säterier, sommarnöjen,
fritidshus och anläggningar med koppling till rekreation kan påverkas
av det visuella intrånget som en anläggning över vattnet kan innebära.
Ostördheten som präglar sjölandskapet och de fria vyerna är viktiga för
bebyggelsens karaktär. Hög ambition i utformning och väl avvägd lokalisering minskar riskerna för negativ påverkan.
Figur 5.18 Sommen norr om Torpön.
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Nyckelfaktorer
• Sjölandskap med stark visuell karaktär och ett rikt fågelliv
• Stor brutenhet och storskalighet. Branta sluttningar ned mot sjön
Sommen
• Äldre barrskogar och ekologiska samband mellan dessa
• Hällmarker (särskilt norr om Sommen)
• Sjön är flikig med många öar vilket ger en rumslig småskalighet
• Vida utblickar över Sommen från jordbruksbygden söder om sjön
• Odlingsbygd på västra och sydvästra sidan med inslag av ädellövskog
och ängsmarker
• Rekreationslandskapet vid Sommen. Sommarnöjen och fritidshus från
hela 1900-talet
• Herrgårdar i sjönära lägen
• Stationssamhällets planstruktur och skala

Karaktärsområdet är höglänt bergsområde med uppsprucken berggrunden.
Morän täcker berggrunden i stora delar av området, med undantag av ett
stråk med isälvsavlagringar söder om sjön Söljen. I dalarna ligger mindre
sjöar och vattendrag. Eftersom karaktärsområdet utgörs av ett höjdparti
har bland annat flera mindre biflöden till Svartån och vattendrag som rinner
till Ralången sina källområden här. Sjöarna är därför relativt näringsfattiga
och vattendragen små.
Karaktärsområdet tillhör naturgeografiskt det sydsvenska höglandets
norra och östra delar. Skogen dominerar i karaktärsområdet, och den
bergiga och blockrika moränen ger begränsade odlingsförutsättningar.
Relativt stor andel produktionsskog, yngre skog och hyggen präglar
området. Granen dominerar, utom i den sydvästligaste delen, där tallskogar breder ut sig. Inslaget av björk och asp är generellt stort i trakten.
Insprängt i skogsmarken finns ett småskaligt, variationsrikt och mosaik
artat odlingslandskap, oftast liggande på höjderna eller i sluttningarna.
Björkhagar, enbackar och öppna marker med betande nötkreatur. Odlings
marken är rik på landskapselement såsom stenmurar och odlingsrösen,
öppna diken och åkerholmar.
Stambanan mot Tranås passerar strax väster om karaktärsområdet, och
riksväg 32 passerar centralt genom området. I övrigt utgörs kommunikationerna framförallt av mindre länsvägar av lokal betydelse. Riksväg 32
följer samma sträckning som den historiska landsvägen, vilket ett flertal
milstenar påvisar. Bebyggelsebilden domineras av mindre byar eller
ensamliggande gårdar. Sunhultsbrunn utgör områdets enda egentliga
mindre tätort med ca 200-300 invånare. Sunhultsbrunn växte fram kring
ett gästgiveri längs med landsvägen från Bredestad mot Mjölby, och under
1800-talet till en mindre brunnsort. Samhället har ett litet centrum kring
skola, hotell och en bensinmack och karaktäriseras framförallt av fri
liggande villor från sekelskiftet och framåt.
Norr om Sunhultsbrunn och väster om sjön Söljen finns större områden
med fossila åkrar, torplämningar, enstaka rösen och hägnader. Under
stenåldern var det attraktivt att bo runt sjöarna, vilket flera lösfynd
av stenåldersredskap visar. Söder om sjön Vrangsjö finns omfattande
röjningsrösesystem och fossila åkrar från sen tid.
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Karaktärsområdet omfattar det skogsdominerade mosaiklandskap som
utbreder sig mellan Sommenbygden och dalgångslandskapet längs med
Svartån–Ralången. Området är en höglänt skogstrakt med höjder som
når över 340 meter över havet, och bygden ingår i det storskaligt böljande
landskap som återfinns i ett bälte över de norra delarna av småländska
höglandet.

5.7.3 Känslighet och potential
Känslighet
Brutenheten och småskaligheten gör landskapet känsligt för en storskalig
anläggning. Känsligheten är som störst kring de öppna odlingsmarkerna
som ofta ligger högt i landskapet.
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5.7 Höglänt skogsdominerat mosaiklandskap runt
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5.7.2 Utvecklingstendenser
Mindre odlingsmarker riskerar att växa eller planteras igen.
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Figur 5.19 Karaktärsområde Höglänt skogsdominerat mosaiklandskap runt Sunhultsbrunn
(VII).
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Området utgörs av en relativt storskalig dalgång som sträcker sig i nord–
sydlig riktning. Dalgången börjar sydost om Aneby, med Bredestaddalen,
och fortsätter norrut längs med Ralången till Säbydalen i norr. Väster
om Ralången ligger en höjdrygg (Ralingsås) som delar upp området i
två parallella dalgångar med den långsträckta sjön Ralången i öster och
Hamsebäcken i väster.
Karaktärsområdet präglas av vattendrag och sjöar. Noån rinner från sjön
Noen ned mot Ralången. Även Svartån rinner mot Ralången söderifrån,
genom Aneby, och fortsätter sedan mot Sommen via Säbysjön. Noens höjd
över havet är 184 meter. Det vill säga cirka 21 meter över sjön Ralången.
Även Svartån har höga fall. Vid Stalpets kraftstation norr om Aneby är fallhöjden 19 meter. Norrut rinner Svartån lugnare och organiska jordar, lera
och silt fyller dalbottnen. Intill Svartåns inlopp i Ralången ligger fågelsjön
Hyllingen med omgivande våtmarker.
Sjöarna och vattendragen i området är av olika karaktär. Den mest
märkbara skillnaden är näringsstatusen, vilket också påverkar artsammansättning med mera i de olika vattenekosystemen. Noen är en relativt
näringsfattig och djup sjö medan de övriga större sjöarna är näringsrika
och i fallet för exempelvis Säbysjön grunda. Även Noån och Svartån skiljer
sig åt. Främst genom att Noån är mindre påverkad av både reglering och
utdikning jämfört med Svartån.

Åkermarkerna sträcker sig ända från krön till dalbotten i Bredestad
området. Dalbottnarna har historiskt utgjorts av ängs- och hagmarker,
men stora utdikningsföretag under det sena 1800-talet har utökat den
uppodlade marken. De numera utdikade sankängarna vid botten av
Bredestadsdalen och den bördiga jorden på sluttningarna har gett upphov
till det mosaiklandskap som präglar dalen där åkrar, betesmarker och
skogsdungar byter av varandra. Andelen lövskog är här hög, framförallt i
den norra delen av området. Skogarna är mosaikartade och trädsammansättningen varierar en hel del. Här finns lövblandade barrskogar, triviallövskogar med inslag av ädellövträd och en hel del rena ädellövskogar.

Linköping

Jönköping
Loren
Borås

Röhälla

Tranås
Vänstern

Adelöv

Frucken

Gripenberg

Gripen berg

Valen

Analyserna av ekologiska spridningssamband visar att både hagmarksarter
och arter knutna till hagmarkernas grova ädellövträd har ovanligt goda
förutsättningar att klara sig i denna trakt. Att läderbaggen, som lever i
ihåliga gamla ädellövträd, förekommer vid Säbysjön är ett levande bevis
för detta.
Genom dalgången löper stambanan och mindre länsvägar samt lokalvägar
som binder samman gårdar och byar. I anslutning till stambanan har två
mindre samhällen, Gripenberg och Frinnaryd vuxit fram. Båda orterna
präglas av villor och småhus från sent 1800-tal och hela 1900-talet, jämte
rester av det agrara landskapets bebyggelse. Aneby är karaktärsområdets
enda större tätort och centrum för Aneby kommun. Orten trafikeras av
länstrafik medan fjärrtågen inte längre stannar. Aneby har växt fram som
ett stationssamhälle längs med Södra stambanan och ersatte successivt
sockencentrat Bredestads roll som centralpunkt. Genom Aneby löper både
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5.8.1 Karaktär och funktioner

Landskapet norr om Noån är mjukt kuperat medan det söder ut, väster
om Ralången, har en mer markerad profil med bergknallar på upp emot
270 meter över havet. Morän täcker huvudsakligen landskapet vid sidan
av ådalarna där nordsydliga stråk med isälvsavlagringar bitvis följer dal
sidorna. Ett flertal drumliner förekommer i området, även dessa i nord–
sydlig riktning. Ralingsås är särskilt framträdande.
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5.8 Svartåns dalgång från Ralången
Den uppodlade dalgången längs med Svartån och utmed sjön Ralången
bryter av mot det omgivande skogsdominerade och höglänta landskapet.
Hela karaktärsområdet utmärks av en fornlämningsrik herrgårdsbygd i ett
sammanhållet odlingslandskap, där ekrika ängs- och hagmarker inramar
odlingsmarkerna.
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Figur 5.20 Säbydalen.
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Figur 5.21 Karaktärsområde Svartåns dalgång från Ralången (VIII).

Rosjön

Svartån och södra stambanan, båda i nord–sydlig riktning. Aneby har en
planstruktur som är typisk för stationssamhällen, med rutnätsplan och
industriområden på västra sidan om spåren. Många i Aneby kommun
(närmare 16 %) arbetar inom skogsnäringen. Det största antalet av dessa
arbetar inom tillverkning av hygienpapper (Attends healthcare) men en
viss del också inom husbyggnation och skogsvårdsåtgärder och avverkning.
Säbydalen i norra delen av omrdået är en utpräglad herrgårdsbygd med
flertalet slotts- och herrgårdsanläggningar som är goda exempel på sin
tids byggnadsideal samt en rik förekomst av äldre ekar. Herrgårdslandskapets öppna karaktär, herrgårdsbebyggelsens dominerande och solitära
placering, de ekrika hagmarkerna och arkitektoniska element såsom
alléer är karaktärsskapande i dessa landskap. Även på sluttningarna runt
sjön Ralången finns ett flertal slott och herrgårdar, vilka utgör exempel
på sentida monumentala slottsbyggnader från 1900-tal. Herrgårdarnas
lokalisering invid det öppna vattenrummet gör att deras silhuetter tydligt
syns i landskapet.
En stor koncentration av förhistoriska lämningar från stenålder till
järnålder visar att Svartåns dalgång har en lång kontinuitet av mänsklig
bosättning. En stor del av fornlämningarna ligger i dalgångens kantzoner,
mellan den uppodlade marken och den omkringliggande skogsmarken.
Parallellt med den nuvarande vägen mellan Bredestad och Marbäck
löper en gammal väg, i form av en hålväg, längs åsens kam i nord–sydlig
riktning. I odlingsmarkernas utkanter finns också lämningar efter torp
kopplade till herrgårdslandskapet. Hela dalen utgörs av ett sammanhållet
odlingslandskap som genomkorsas av Svartån, den historiska landsvägen
och stambanan. Säby kyrka är en viktig nod i denna centralbygd, men
centrala funktioner har också varit kopplade till andra delar av dalgången,
till exempel tingsplatsen i Säthalla gästgiveri nordost om Säbysjön.

5.8.2 Utvecklingstendenser
Betesmarkerna är välhävdade och det finns inga tendenser till igenväxning.
Brukandet håller i sig.
Aneby har efter viss tillbakagång nått en stabil befolkningsutveckling efter
att regiontågen började stanna på orten.

Nyckelfaktorer
• Landskapsrum väl avgränsat av skogsklädda höjder
• Herrgårds- och fornlämningsrik dalgång (ofta på platser för järnålders
gravfält)
• Medeltida kyrkbyar

5.8.3 Känslighet och potential

• Kommunikationsstråk med lång kontinuitet

Känslighet
De långa siktlinjerna och ett flertal landmärken i form av herrgårdar och
kyrkor är känsliga för visuella barriärer.

• Vattenvägar som följer sprickdal med stundtals branta sidor och höga fall

Drumlinernas tydliga och emellanåt dramatiska terrängformer i nord–
sydlig riktning är känsliga för skärningar framförallt tvärs formationen.
Hög koncentration av lokalt verksamma jordbrukare. Hög andel brukare
som håller sig med boskap som betar markerna vilka är känsliga för
barriäreffekter.

• Tätorter som uppstått utmed Södra stambanan
• Präglat av aktivt jordbruk med kvarvarande historiska landskapselement
(ängslador, öppna diken mm)
• Drumlinlandskap vid Ralingsås där väg och bebyggelse följer åskrönet
• Betespräglat med mycket ädellöv
• Många överlappande och sammanhållna jordbruk

Mycket goda samband för arter knutna till ängs- och hagmarker, inklusive
de arter som nyttjar hagmarkernas rika förekomst av grövre ädellövträd.
Dessa är känsliga för barriäreffekter.
Dalgångarna är känsliga för strukturer som går längs med dalgången, och
såväl dalgångens botten som slänter och kantzoner kan innebära problematiska placeringar. Karaktärsområdets fornlämningsrika och herrgårdstäta odlingslandskap är känsligt strukturer som inverkar visuellt på det
öppna odlingslandskapet, för barriäreffekter för jordbruket och för ut
radering av delar av miljön. Kantzonerna är ofta känsliga miljöer dit såväl
bebyggelse, fornlämningsmiljöer och de ekrika ängs- och betesmarkerna
är lokaliserade.
Potential
Möjligheter till utblickar över landskapet för tågresenären.

Figur 5.22 Svartån och Södra stambanan genom Gripenberg.

Figur 5.23 Ralången sedd mot söder.
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5.9 Skogsrikt landskap kring Lommaryd-Bälaryd
Karaktärsområdet omfattar ett glesbefolkat, skogs- och myrrikt landskapsparti väster om Aneby tätort. Hela området ingår i de norra delarna
av det småländska höglandet och landskapet är höglänt, med storskaligt
böljande former.

Trakten kring Hullaryd och Lommaryd utmärker sig annars som särskilt
rik på järnålderlämningar i form av högar och gravfält. Även ortnamnsbilden indikerar att detta område, beläget mellan Noen och Ralången
utgjorde en etablerad plats under förhistorisk tid.

5.9.2 Utvecklingstendenser
5.9.1 Karaktär och funktioner
Området omfattar ett höglänt landskap som på sina ställen uppnår 300
meter över havet. Landformerna är mjukt böljande utan markanta höjdskillnader och tydliga riktningar. Området domineras av den för småländska höglandet typiska moränen, vilken varvas med stråk av isälvssediment.
Myrområden ligger framförallt i områdets västra del. Inom karaktärsområdet går vattendelaren mellan Svartån i öster och Huskvarnaån i
väster. Här finns således källflöden för flera vattendrag. Både sjöar och
vattendrag är därmed små och huvudsakligen näringsfattiga med sannolikt relativt brunt vatten präglat av skog och myrmark. Trots landskapets
höglänta topografi så är utblickarna i många fall begränsade av de täta
skogslandskapen.
Landskapet domineras av barrskogar med både tall och gran, och stora
arealer utgörs av intensivt brukad skog med mycket yngre skog och hyggen.
De öppna landskapsrummen återfinns vid områdets relativt små sjöar, vid
områdets många näringsfattiga myrar och vid de öppna odlingsmarkerna.
Jordbruksmarkerna är relativt småskaliga och förekommer fläckvis som
öar i skogsmarken. Det är gott om björk i och invid de öppna markerna.
En pågående igenväxning av både odlingsmarker och betesmarker märks i
delar av landskapet, och skogsbruket utgör den dominerande näringen.
Området ger på flera håll goda förutsättningar för skogslevande fåglar som
orre och talltita. Skogsmiljöerna är överlag fria från regelbundet trafik
buller som annars kan störa flera fågelarters kommunikation och därmed
reproduktionsframgång. Avsaknaden av större infrastruktur gör att de
stora däggdjuren kan röra sig fritt över i stort sett hela karaktärsområdet.
Bebyggelsen är relativt gles och domineras av ensamgårdar och mindre
byar. Det småskaliga jordbruket avspeglar sig i gårdarnas och ekonomi
husens storlek, vilka är märkbart mindre än i omkringliggande karaktärsområden. Karaktärsområdet är överlag glest befolkat, men tätare bebyggelse
återfinns framförallt kring Hullaryd och Lommaryd i områdets nordöstra
hörn. De två huvudvägarna i området utgörs av mindre länsvägar i områdets södra respektive norra del (väg 132 och 986). Dessa vägar utgör också
de historiska landsvägarna mot Lekeryd-Jönköping, vilket ett antal milstenar
vittnar om. Väg 132 är arbetspendlingsstråket från Aneby till Jönköping.
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Kommunala planer på kraftig utbyggnad av vindkraft.
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Både betesmark och en del före detta åkermark håller på att växa igen.
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5.9.3 Känslighet och potential
Känslighet
Stora sammanhängande skogsområden som i dagsläget är helt oexploaterade kan komma att komma att ge en annan upplevelse vid ett drastiskt
ökat bullerinslag. Detta kan påverka förekommande skogsfåglar negativt.

sjön

Bunn

Relativ flack landskapsprofil kan medföra en järnvägsanläggning i markplan, vilket kan påverka spridningssamband för vilt och övriga skogs
levande organismer negativt.
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Det skogsrika och ofta rationellt brukade landskapet erbjuder begränsade
utblickar och är visuellt relativt okänsligt för en större anläggning.

Lommaryd

Haurida

Karaktärsområdets småskaliga odlingsbygder och bymiljöer är känsliga
för direkt påverkan i form av intrång och skalbrott.
Potential
För öppenmarksarter är landskapet rätt kraftigt fragmenterat. Anlagda
ytor kring höghastighetsjärnvägen och längs anlagda servicevägar kan
bidra till en ökad spridningspotential för vissa öppenmarkslevande organismer genom det annars skogsdominerade landskapet.
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• Flacka fuktiga dalbottnar
• De öppna landskapsrummen med odlingsmark är relativt små och
framträder som öar i skogsmarken. Saknar tydliga riktningar.
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• Mindre ensamgårdar
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• Böljande granskogslandskap som brukas rationellt
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Skärsjön
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So lberga

Även historiskt har området utgjort en utpräglad skogsbygd med glesa
småjordbruk. Området ingår i två socknar med sina respektive kyrkbyar
Bälaryd och Lommaryd. Bredestad, strax öster om Aneby, liksom Svartåns
och Ralångens dalgång har utgjort centrala platser för denna glesbebyggda
skogsbygd. Under det sena 1700-talet förlades dock tingsplatsen till Hullaryd, och orten blev en centralort för bygden, vilket fortfarande syns genom
den välbevarade miljön kring tingshuset.
Stora delar av området präglas av talrika fossila åkrar, stensträngar
och röjningsrösesystem som ligger i skogsmarkerna intill dagens åkrar.
Stenkistgravar från stenåldern kan ses i södra delen av karaktärsområdet.
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Figur 5.24 Bälaryd vid väg 132.
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Figur 5.25 Karaktärsområde Skogsrikt landskap kring Lommaryd-Bälaryd (IX).
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5.10 Trakten kring Ören och Bunn

Linköping

Detta skogsdominerade och sjörika landskap präglas till stor del av dramatiska höjdskillnader och stora nord–sydliga riktningar. Sprickdalssjöarna Ören och Bunn ligger centralt i karaktärsområdet, vilket sträcker sig
längs med Vätterns östra sida och i söder ända ned till Huskvarna.

Jönköping
Borås

5.10.1 Karaktär och funktioner

Loren

Landskapet är en del av den stora tektoniska sprickzon som sträcker sig
vidare mot Sommen i öster. Relativa höjdskillnader kan överstiga 150
meter. Ofta ligger sjöar i dalbotten omgivna av skogsklädda eller kala berg.
Berg, stundvis täckt av tunna lager med morän, samt osorterad morän
dominerar landskapet medan mindre och splittrade lermarker och isälvsavlagringar bitvis återfinns runt sjöarna.
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Landskapet är till stora delar skogsdominerat, med både tall och gran och
en stor andel produktionsskog med yngre skog och hyggen. Området norr
om de stora sjöarna Ören och Bunn är i stort sett helt skogstäckt, medan
landskapet runt och söder om sjöarna uppvisar en mer mosaikartad
karaktär med oftast småskaliga odlingslandskap. I detta mosaiklandkap
finns flera bymiljöer och odlingslandskap med ålderdomlig prägel. Den
oskiftade bymiljön Åsens by i Haurida socken är ett av områdets mer
kända exempel. Precis som i många andra landskap med stora aktiva
skogsbruk har odlingsmarkens utbredning minskat sedan 1930-talets
odlingsmaximum (jämförbart med östra Hålaveden och skogsbygden norr
om Sommen). Delar av landskapet är rikt på ängs- och hagmarker och
trakten öster om Örserum utmärker sig särskilt. Här är landskapet rikt på
äldre ekar. Även de östra kanterna av Ören och de norra delarna av sjön
Bunn är ekrika.
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De stora höjdskillnaderna kan emellanåt ge möjlighet till dramatiska
utblickar, framförallt i anslutning till sjöarna. Landskapets skogsdominerade karaktär leder annars ofta till begränsade vyer.
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Sjön Ören är kopplad till svaghetszoner i berget, och dess största djup
mäter drygt 35 meter. Ören avvattnas via Örskanalen till sjön Bunn, och
sedan vidare genom Röttleån till Vättern. Ören/Bunn avvattnas även via
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Figur 5.26 Högt liggande villabebyggelse med utsikt över Bunn.
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Figur 5.27 Karaktärsområde Trakten kring Ören och Bunn (X).
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kraftstation i Gränna. Bunn är relativt djup. Fiskfaunan är artrik. Före
kommande fiskarter är bland annat gädda, abborre, mört, sik, siklöja
(höstlekande), storröding och bergsimpa. Bland häckande sjöfågel märks
exempelvis storlom och fiskgjuse. I de östra delarna av området ligger sjön
Noen som uppvisar ungefär samma näringsstatus, djup med mera som
Ören och Bunn. Noen avvattnas österut mot Svartån. Karaktärsområdets
södra delar avvattnas dels västerut till Vättern via Skärstadalen och dels
söderut till Huskvarnaån.
Områdets västra del ligger i en extra artrik trakt där skogsmiljöer kan
fungera som livsmiljö för rödlistade arter. Viltet kan här röra sig tämligen
fritt inom karaktärsområdet. Rörelserna struktureras till viss del av områdets större sjöar.
Genom karaktärsområdet löper ett antal länsvägar, varav väg 133 förbinder
Gränna med Örserum och Tranås. Flera av vägarna utgör äldre landsvägar
som i stort sett bevarat sina historiska sträckningar i landskapet, och milstenarna inom området är många. Under en kortare period (1894–1935)
genomkorsades landskapet av Jönköping–Gripenbergs järnväg. Den
mindre orten Bunn är ett resultat av järnvägen. Örserum är annars karaktärsområdets största tätort, med cirka 300 invånare. Samhället domineras

av ensamliggande småhus från hela 1900-talet och det agrara landskapet
gränsar direkt till bostadsbebyggelsen.
Karaktärsområdet ingår i både Jönköping, Aneby och Tranås kommun
och de västra delarna angränsar direkt till staden Gränna. Området om
fattar fem socknar och bygden kan därför sägas vända sig åt flera håll och
ha flera små historiska centralorter. Kyrkbyarna Vireda och Haurida är
små, med en befolkning på cirka 50–70 invånare. Under historisk tid har
de nordvästra delarna av området varit vända mot Gränna och Vättern,
vilket utgjort ett politiskt centralt område från tidig medeltid. Hela området
ingick under 1500-1600-tal i de Braheska grevskapet, vilket visas av ett
flertal slott och herrgårdar runt Gränna och Visingsö. I karaktärsområdet
manifesteras tillhörigheten till grevskapet bland annat genom säteriet
Östanå på en udde i västra Bunn.
Fornlämningsbilden visar att trakten varit bebodd sedan stenålder men
här finns rika spår även från äldre järnålder. Flera järnåldersgravfält med
rösen, resta stenar och domarringar ligger belägna längs en ålderdomlig
vägsträckning söder om Adelöv. Spridda lämningar av övergiven torplägenhetsbebyggelse i skogsmark samt talrika fossila åkermarker kring
dessa finns inom hela området.

5.10.2 Utvecklingstendenser
Vindkraft etableras på allt fler platser i Jönköpings län och flera samråd
kring föreslagna anläggningar pågår inom karaktärsområdet.

5.10.3 Känslighet och potential
Känslighet
Det går ett stråk med rikare förekomst av trädbärande hagmarker som
ger förutsättningar för en stor mängd arter att sprida sig från Vätterns
artrika branter och österut mot trakerna söder om Tranås och vidare mot
Sommen. Eftersom sjöarna skapar barriäreffekter för flera markbundna
arter blir de smala länkarna med öppnare marker intill sjöarnas syd- och
nordspetsar förmodligen speciellt känsliga för exploatering.
Karaktärsområdets småskaliga odlingsbygder och bymiljöer är känsliga
för direkt påverkan i form av intrång och skalbrott.
Potential
Anlagda ytor utmed höghastighetsjärnvägen kan förstärka sambanden för
buskmarksarter.

Nyckelfaktorer
• Stora höjdskillnader och branta sluttningar
• Storslagna utblickar särskilt över sjöarna
• Bebyggelse invid sjöarna (och på sluttningarna)
• Små åkerlappar i sprickdalarna varvat med tät barrskog
• Ädellövstråk kopplat till ängs- och hagmarker som binder samman Södra
Vätternbranten med Sommenområdet
• Faunarörelser längs skogsklädda höjdstråk
• Ålderdomliga kyrkbyar med medeltida träkyrkor

Figur 5.28 Vy mot öster mot skogstrakterna kring Ören och Bunn.
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Figur 5.29 Kuperat landskap mellan Ören och Bunn.

5.11 Skärstaddalen
Utredningsområdets västra gräns skär igenom karaktärsområdet. Skärstaddalen utgör Jönköpings läns bördigaste jordbruksbygd och bryter av
mot angränsande skogslandskap. Området ligger på pendlingsavstånd
från Jönköping. Samtidigt som kyrkbyarna Skärstad och Ölmstad har
expanderat med villabebyggelse så har ett nytt villasamhälle vuxit fram i
Kaxholmen.

5.11.1 Karaktär och funktioner
Karaktärsområdet utgörs av en flack och böljande dalgång där de lägsta
delarna ligger ca 50 meter över Vättern. Stora delar av dalen domineras av
silt och lerjordar, medan områden med osorterad morän återfinns mellan
Skärstad och Ölmstad vilket ger mer skogsrika och slutna landskapsrum.
Dalgången, och särskilt dess södra del, utgör ett bördigt jordbruksområde.
Den brukade marken utgör en nästan lika stor andel av marken som i det
östgötska mosaiklandskapet. Genom sjösänkning och utdikningar under
1800-talet har även dalgångens botten odlats upp. Det hävdade odlingslandskapet i dalen är på flera håll präglat av jordbrukets stordrift, men ett
antal värdefulla och ännu betade ängs- och hagmarker finns på höjderna
som omger dalen och i fuktigare marker runt Landsjön. Området utmärks
också genom sina fruktodlingar, och framförallt den södra delen karaktäriseras av äppel- och päronodlingar.
Landsjön är näringsrik och avvattnas direkt till Vättern via Edsekvarnaån.
I ån finns vattenkraftsanläggningar för elproduktion. Landsjön är ett erkänt
bra sportfiskevatten med bland annat gädda och gös.
Den flacka och böljande dalgången omgärdas av högre och skogbeväxta
partier som skapar en tydlig visuell gräns. Det i övrigt öppna landskapet
erbjuder långa utblickar över dalgången och i dess södra ände även
över Vättern. Landsjön är en näringsrik slättsjö med ett största djup på
drygt 10 meter. Sjöns läge nära Vättern skapar en ledlinje för flyttande
fåglar. Variationen av biotoper och det brukade kulturlandskapet ger till
sammans mycket goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Området ligger i en mycket artrik trakt. Analyserna av ekologiska spridning samband för både hagmarksarter och arter knutna till grova ädellövträd visar att förutsättningarna är mycket goda i detta område för arter
att flytta sig mellan de talrika ytorna med god livsmiljö. Hagmarkerna
buskmarker och brynen mot kringliggande lövskogar ger här mycket goda
förutsättningar för hasselmus.
Området genomkorsas av länsvägen mot Gränna, som i höjd med Ölmstad
korsas av Bunnvägen. Grännavägen är den historiskt viktiga landsväg som
sammanband Småland med Östergötland och som brukar kallas Västra
Hålavedsvägen. Milstenar, men också äldre system av hålvägar i vägens
närhet vittnar om dess historiska kontinuitet. Genom dalgången löpte under
en kortare tid (1894-1935) Jönköping-Gripenbergs järnväg med täta stopp.
Lyckås stationshus är en rest från denna kommunikationsstruktur.
Området är en utpräglad herrgårdsbygd, där flera stora gods har satt
sin prägel på jordägandet och landskapet. Godsen är tillkomna under
1800-talet och har stora, rationellt brukade jordegendomar. Till alla
gårdar hör välbevarad torp- och arbetarbebyggelse liksom ekonomi

bebyggelse. Godsen ligger samlade runt eller i närheten av Landsjön,
relativt lågt belägna i landskapet. Torp och gårdar ligger i övrigt gärna i
relativa höjdlägen, i gränsen mellan den öppna odlingsmarken och den
kringgärdande skogsmarken. Kyrkbyarna Ölmstad och Skärstad ligger
centralt i dalgångens lägre delar, och i anslutning till Grännavägen. Dessa
tätorter med 200-300 invånare har växande befolkning. Bebyggelsebilden
domineras av friliggande småhus och villor från hela 1900-talet. Villa
samhället Kaxholmen utgör karaktärsområdets största tätort med cirka
1500 invånare. Orten har expanderat kraftigt under 1900-talets andra
hälft, och präglas till stor del av sentida villor. Grundskolor finns i både
Ölmstad, Skärstad och Kaxholmen.
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Skärstaddalen är en av länets tidigast koloniserade och uppodlade central
bygder, och de förhistoriska lämningarna från såväl bronsålder som järnålder är många. Flera av gravanläggningarna ligger intill bebyggelse och
har antagligen utgjort gårdsgravfält.
Bunn

5.11.2 Utvecklingstendenser
Villasamhällen och pågående urbanisering kopplad till närheten till
Jönköping.
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5.11.3 Känslighet och potential
Känslighet
Landskapsrummet är väl definierat av skogskanterna och den tydliga riktningen. Känsligt för visuella barriärer.
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Gott om lokalt aktiva brukare som kan missgynnas av uppkomna barriäreffekter.
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Goda spridningsamband för äng- och hagmarksarter kan hotas om
brukandet minskar.

Ramsjön

Ylen

Gissebo

Dalgångarna är känsliga för strukturer som går längs med dalgången, och
såväl dalgångens botten som slänter och kantzoner kan innebära problematiska placeringar. Karaktärsområdets fornlämningsrika och herrgårdstäta odlingslandskap är känsligt för strukturer som inverkar visuellt på
det öppna odlingslandskapet, för barriäreffekter för jordbruket och för
utradering av delar av miljön.
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Nyckelfaktorer
• Fornlämningsrika dalgångsbygder med kontinuerlig bosättning och
jordbruk
Huskva rnaån

• Kommunikationsmiljöer i flera generationer kring Västra Hålavedsvägen
• Relativt storskaligt öppet landskap med aktiva jordbruk
• Herrgårdslandskap med stora jordbruksenheter

Stensjön

Rogberga

Öggestorp

• Ädellövsträdsrika ängs-och hagmarker med tydlig gräns mot skogs
bygden
• Den fågelrika Landsjön i låglänt del av dalstråket
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Figur 5.30 Karaktärsområde Skärstaddalen (XI).
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5.12 Trakten kring Lekeryd
Precis som sina östliga grannar ingår karaktärsområdet i de norra delarna
av det småländska höglandet. Landskapet är höglänt och uppnår på
sina ställen mer än 300 meter över havet. Runt Lekeryd och längs med
Huskvarnaån bryts det skogrika landskapet upp av ett öppet och mosaikartat jordbrukslandskap.

5.12.1 Karaktär och funktioner
Landskapet är böljande och varierar mellan slutet skogslandskap och
öppna marker med mindre byar. De öppna odlingsmarkerna koncentreras
framförallt till områdets västra del. Odlingsmarken är rik på landskapselement såsom stenmurar och rösen. Ofta ligger byggnader och jordbruksmark utmed nord-sydgående höjder medan skogar av lite olika slag breder
ut sig i svackorna. Höjderna består mest av morän, men även isälvsmaterial
i form av små mer eller mindre korta åsbildningar förekommer.
Topografin höjer sig mot öster och varierar i området som helhet mellan
cirka 200- 320 meter över havet. Det mest höglänta området ligger öster
om Svarttorp. Jordtäcket domineras av moränjordar. Inslag av lera och
silt förekommer söder om Lekeryd och längs med Huskvarnaån. Området
ligger inom Huskvarnaåns vattensystem och de stora sjöarna Ylen och
Nätaren avvattnas via utloppet i Ylens norra del och söderut mot Stensjön.
Ylen, som är djupast, har ett djup på 37 meter. De övriga sjöarna är relativt
grunda. Samtliga är relativt näringsrika och Ylen samt Nätaren är väl
kända för sitt fina gösfiske. Stensjön är reglerad till förmån för utvinning
av elkraft i Huskvarnaån. Sjöarna omges av lövskog och betesmark samt
av spridd åkermark.
Skogarna består mest av gran, men andelen lövskog och lövblandad barrskog är här anmärkningsvärt hög. Speciellt kring Stensjön förekommer
det ädellövskogar och i områdets västra del finns det ganska mycket barrsumpskog.

Genom området löper ett antal länsvägar, varav väg 132 som förbinder
Jönköping med Lekeryd och Aneby, är den största. Såväl denna som den
nord–sydligt gående länsvägen mellan Lekeryd och Svattorp utgör historiska landsvägar med flertal milstenar. I övrigt består vägnätet framförallt
av lokala vägar som binder samman gårdar och byar.

Västanå

Bunn

Linköping

Vättern

Ören

Jönköping
Borås

Karaktärsområdets största tätort är Lekeryd med cirka 800 invånare och
Öggestorp med cirka 200 invånare. Lekeryd har tredubblat sin befolkning
under andra halvan av 1900-talet. De båda samhällena utgör socken
centrum i sina respektive socknar och befinner sig på pendlingsavstånd
från Jönköping. Öggestorp är även beläget invid järnvägen och trafikeras
med länstrafik (buss). Karaktärsområdet är i sin helhet relativt tätbefolkat,
med en tyngdpunkt i de centrala och västra delarna.
Den agrara bebyggelsebilden präglas av mindre samlade jordbruksbyar
snarare än ensamgårdar. Byarna ligger ofta på höjder, längs med vägarna
som följer krönet. I området runt väg 132 och Lekeryd finns ett ökat inslag
av moderna villor utan anknytning till jordbruket. I karaktärsområdet
finns även flera herrgårdsmiljöer, både runt sjöarna Ylen och Stora och
lilla Nätaren, och punktvis längs med Huskvarnaåns sträckning. Längs
med Huskvarnaån och övriga vattendrag finns också flera vattenanknutna
lämningar i form av kvarnar och sågverk som visar hur vattenkraften
använts i olika tider. I området finns fornlämningar från både järn-, bronsoch stenålder representerade med flera gravfält från olika delar av järn
ålder. Utmärkande är fossila åkermarker, särskilt norr om Lekeryd.

5.12.2 Utvecklingstendenser
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Figur 5.31 Gårdarna ligger högt och de fuktigare markerna i botten av dalen.
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Figur 5.32 Karaktärsområde Trakten kring Lekeryd (XII).
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5.12.3 Känslighet och potential

5.13 Vätternsänkans södra del

Känslighet
Ett aktivt jordbrukslandskap med betesdrift är känsligt för barriärer vilket
kan bidra till att vissa bönder inte längre kan fortsätta sin verksamhet
med igenväxningsrisk som följd.

Området omfattas av Vätterns södra del tillsammans med de branta
sidorna och dalgången söder om Vättern, som hör till samma geologiska
formation. Landskapsmässigt är detta karaktärsområde mycket särpräglat
och för utredningsområdet helt unikt.

Bebyggelsen ligger ofta högt med längre utblickar. Området kan därför
vara känsligt visuellt.
Relativt små landskapsrum med småskalig och samlad bybebyggelse som
är känslig för skalbrott och visuell påverkan.
Järnväg på bank kan dessutom minska möjlighet för nord–sydlig spridning av både öppenmarks- och skogsmarksorganismer.
Potential
Möjlighet till utblickar från högre liggande terräng för tågresenären.
Öst–västlig anläggning längs en höghastighetsjärnväg kan ge spridningsmöjligheter för en hel del öppenmarksarter mellan stråk av jordbruksmark.

Nyckelfaktorer
• Landskapet är böljande med flacka och skogsdominerade sluttningar
och bebyggelse och odlingsmark på höjderna
• Småskalig odlingsbygd och äldre vägar längs åsbildningar
• Huskvarnaån uppströms Stensjön omges av jordbruksmark med
bruksherrgårdar
• Huskvarnaån nedströms Stensjön omges av industrihistorska lämningar
• Betespräglat med mycket naturbetesmarker
• Herrgårdar i strategiska lägen runt sjöarna Ylen och Stora Nätaren

Gustav Adolf
Linköping

Jönköping
Borås

5.13.1 Karaktär och funktioner
Vättern är Sveriges näst största och Europas femte största insjö. Vättersänkan är en mäktig sprickdal som kan liknas vid en fjord belägen i Sveriges
inland. Den ger landskapet i Jönköping en dramatisk dimension.
Jönköpings tätort ligger vid Vätterns södra spets i ett väl avgränsat och
storskaligt landskapsrum. Staden har i stort sett vuxit samman med Huskvarna som idag tillhör Jönköpings kommun. Staden söker sig vidare utmed Vätterns sidor och längs dalgången mot Taberg. Idag har kommunen
över 133 000 (SCB, 2016) invånare vilket gör att Jönköping kvalificerar sig
som en av Sveriges 10 största kommuner. Den största befolkningstätheten
i kommunen finns i Jönköpings stadskärna. Jönköpings stad omgärdas av
flera mindre kommundelar med en befolkningsmängd på ca 1000–5000
invånare, såsom Bottnaryd, Barnarp, Månsarp, Taberg, Norrahammar,
Hovslätt, Tenhult. Bankeryd är, med sina ca 8000 invånare, den största
kommundelen vid sidan om Huskvarna. De omkringliggande orterna är
ofta stationssamhällen som vuxit fram utefter befintlig järnväg och som
har fungerande järnvägsförbindelser med Jönköping idag. På sluttningarna
öster och väster om Jönköpings centrum, liksom längs Tabergsådalen och
Tenhultsdalen består bebyggelsen främst av friliggande småhus. De flesta
flerbostadshusen återfinns i den centrala delen av tätorten. Tre områden
med ett större antal flerbostadshus är tätortens centrum, Huskvarna med
Österängen samt Råslätt.
Till sprickzoner hör förkastningsbranter. En av de mäktigaste följer
Vätterns östra strand och fortsätter söderut till Tenhultssjön. Förkastningar finner man också i Vättersänkans andra dalgång, den som går ner
till Taberg. Vättersänkan har sannolikt blivit till för 800 miljoner år sedan,
men därefter förändrats vid ett antal geologiska händelser. Bergrunden
runt Jönköping är till övervägande del täckt av lösa jordarter. Av isräfflor,
moränformer och dräneringsmönster framgår att inlandsisen spred
sig solfjäderformigt söder om Vättern. I jordtäckets former ser man att
Vättern är en geologisk centrumpunkt i södra Sverige. När klimatet blev
varmare smälte inlandsisen. Smältvatten från isen rann ner i sprickor till
isens botten och bildade ett dräneringsnät i och under isen där vatten
samlades till tunnlar, i isrörelsens riktning, som mynnade vid isfronten.
Exempel på isälvsavlagringar är de milslånga sandurfälten söder om
Taberg. (Jönköpings kommun 2009)
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De stora topografiska skillnaderna gör att nederbörden är låg närmast
Vättern men luftfuktigheten är hög. Tillsammans med många soltimmar
skapar det för ett stort närområde unika förutsättningar för bland annat
växtligheten och därmed även odlingsmöjligheterna. De stora skillnaderna
i klimat mellan Vätterns närområde och höjdområdena representerar
både sydsvenska och norrländska förhållanden.

Figur 5.33 Böljande landskap vid Stora Nätaren.

Vätternsänkan kring Jönköping och Huskvarna är biologiskt mycket
rik. Mest utmärkande är lövskogarna som breder ut sig på flera håll runt
stadsmiljön. Dessa skogar har ett stort inslag av ek och andra ädellövträd.
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Figur 5.34 Karaktärsområde Vätternsänkans södra del (XIII).
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Riktigt grova ädellövträd återfinns också på flera platser. Detta gäller dels
inne i stadens grönområden och dels i sluttningarna på ömse sidor om
sänkan. Det finns också en hel del hagmark i området som har höga naturvärden med flera rödlistade kärlväxter. Taberg med sina unika barrskogsbeklädda rasbranter erbjuder speciella livsmiljöer för ormbunkar och
mossor. Brunbräken är en av ormbunkarna som nästa bara förekommer
på denna plats i landet. Gruvgångarna i Tabergs gruva erbjuder mycket
värdefulla övervintringsplatser för fladdermöss.
De ekologiska sambanden som gör det möjligt för arter att överleva i
landskapet mer långsiktigt är starkast för de lövskogslevande arterna i
området. Det gäller både för arter som lever i och på de grova ädellövträd och sådana arter är mer löst kopplade till ädellövrika miljöer. När
det gäller hagmarksarter är de ekologiska sambanden betydligt sämre
på grund av för långa geografiska avstånd. Här påverkas viltrörelsernas
struktur kraftigt av befintlig infrastruktur. Mängden viltolyckor är här
mycket stor vilket säger mer om mängden trafik än mängden djur som rör
sig i markerna.
Vättern blev under isavsmältningen, via Närkeslätten och Östgötaslätten,
en del av Yoldiahavet. Vätterns stadium som ishav varade ungefär ett

 illennium. Vissa djur som förekommer i Norra Ishavet återfinns idag även
m
i Vättern. Sjön har en för södra Sverige unik fiskfauna med bland annat naturliga stammar av både storröding och harr. Det finns också ett ganska rikt
fågelliv i den stadsnära miljön. Detta gäller i synnerhet kring Rocksjön.

Den förindustriella staden kantade direkt till ett agrart landskap. Flera
större tjänstemannaherrgårdar ligger fortfarande som en krans i stadens
omland, och deras stora ägor har utgjort gränsen till stadens västra, södra
och östra gränser.

Vätterns sydspets karaktäriseras av en lång bosättningskontinuitet, och i
området mellan Vättern och de två sjöarna Munksjön och Rocksjön finns
spår från stenålder och framåt. Vätterbäckenet karaktäriseras av att det
har funnits särskilt rika bronsåldersmiljöer. På torra holmar i sankmarkerna mellan Munksjön och Rocksjön har flera av områdets stora bronsåldershögar legat. Områdets kommunikationsstrategiska läge i mötet
mellan Vättern och knutpunkten för flera viktiga landsvägar var en viktig
faktor för att staden Jönköping skulle etableras. En annan viktig förutsättning var järnframställningen som väster om Jönköping och i Tabergsdalen, som varit omfattande från förhistorisk tid till 1900-tal. Dagens
Jönköping och Huskvarna är starkt präglat av det sena 1800-talets och
1900-talets utveckling. År 1860, innan både järnväg och de första stora
industriernas etablering, var Jönköping fortfarande en småstad med omkring 7000 invånare. Under de 155 åren som har förlöpt sedan dess har
befolkningen vuxit till nära 90 000 invånare. Stadens expansion har satt
spår i både stadskärnan och i stadens förhållande till sitt omland.

Tabergsdalen är starkt präglat av malmbrytningen i Taberg (1400-tal–
1960-tal). Längs hela dalgången uppstod från 1600-talet och framåt
hammare, smedjor och bruk av olika storlek.
Tenhultsdalen, som sträcker sig söderut från Huskvarna, var innan järnvägens tillkomst utpräglat agrart landskap där gården Tenhult, ett antal
mindre byar och Rogberga med sin sockenkyrka dominerade bebyggelsen.
Från slutet av 1800-talet växte stationssamhället Tenhult succesivt fram,
och etablerade sig som bygdens nya centrala plats med handel och mindre
industrier.

5.13.2 Utvecklingstendenser
Jönköpings stads och närliggande tätorters tillväxt. Fortsatt urbanisering.

5.13.3 Känslighet och potential
Känslighet
Visuell känslighet i det stora landskapsrummet som kan överblickas.
Exponerade dalsidor.
Tättbebyggt område där många kan bli bullerstörda och påverkade av
barriäreffekter.
Stadsnära jordbruk som kan utsättas för barriäreffekter.
Ekologiska samband för framförallt ädellövskogsarter kan störas av
barriäreffekter och försvinnande av värdefull livsmiljö.
Potential
Möjlighet till utblickar över Vättern och Jönköping för tågresenären.

Nyckelfaktorer
• Stadskärnans strategiska läge
• Industristaden
• Den till branterna anpassade bebyggelsen
• En krans av tjänstemannaherrgårdar
• Industrihistoriska lämningar och bebyggelse kopplat till järnframställningen
• Tätortsnära jordbrukslandskap
• Vätterns fornlämningsrika sydspets
• Ädellövskog samt ekologiska samband och livsmiljöer för arter knutna till
ädellövträd
• Sammanhängande barrskogar och stora myrmarker i stadens
omgivningar
• Långa siktlinjer
• Höga branter som är exponerade mot sjön och staden

Figur 5.35 Vy från Hovslätt mot Jönköping.
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5.14 Högre liggande myr- och barrskogsterräng söder
och väster om Jönköping
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Området ligger i den landskapstyp som betecknas storskaligt böljande
och innefattar det högre liggande och flacka skogs- och myrområdet som
möter Vätternsänkan söder- och västerut. Denna karaktär behåller landskapet fortsatt söderut utanför utredningsområdet.
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5.14.1 Karaktär och funktioner
Karaktärsområdet skiljer ut sig som mer skogsdominerat, flackt, gles
bebyggt. Framför allt är det rikt på mossmarker. Terrängen ligger cirka
220 till 250 meter över havet, vilket är drygt 150 meter över Vättern.
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Bergsplatån är huvudsakligen moränklädd. Svagt sluttande moränryggar
delar de stora mossarna i huvudsakligen nordost–sydvästlig riktning.
Längs moränryggarna går vägarna och längs dessa ligger bebyggelse och
odlingsmarker. Området tillhör dock det mest glesbefolkade inom hela
utredningsområdet och bebyggelsen består främst av spridd lantbruks
bebyggelse.
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Området tillhör det nederbördsrika höglandet i sydvästra Sverige.
Gagnaryds mosse nordost om Angerdshestra och i synnerhet Dumme
mosse är vidsträckta, till stor del trädfria, högmossar. Vatten tillförs
endast via regn. Mossarna har en tät bottenmatta av vitmossa och har
efterhand välvt sig över omgivningen, därav begreppet högmosse. Genom
Dumme mosse löper stora dräneringsstråk med torrare strängar. Mellan
dem går tydliga vidsträckta blöta dråg. Blöta höljor och torra tuvor ger
en mosaikartad växtlighet med dominans av vitmossor och starr. Inom
myrkomplexet finns också ett stort mosaikartat område med en blandning
av tallskog, barrsumpskog och myr. Mossområdet sluttar svagt mot norr
och avvattnas till Vättern via Domneån, Dunkehallaån och Tabergsåns
biflöden, medan de västra delarna avvattnas mot Nissan. Trädfattiga delar
av Dumme mosse som delvis är tillgängliga för friluftslivet via anlagda
stigar och spänger skapar stora landskapsrum med vida utblickar. Södra
Vätternleden från Jönköping passerar området i höjd med Gagnaryds
mosse där den fortsätter vidare mot Bottnaryd. Viltet kan röra sig fritt
över större delen av området. Undantag från detta gäller nordsydliga
rörelser som avskärmas effektivt av riksväg 40.
Väg 40 delar Dumme mosse i en nordlig och en sydlig del. Vägtrafiken
medför viss bullerpåverkan och påverkar även hydrologin lokalt. Även
flygbuller från Jönköpings flygplats påverkar området. Väg 40 följer den
historiska landsvägens sträckning från västkusten till Jönköping, men
har genomgått flera rätningar och breddningar och saknar tydliga kulturhistoriska uttryck. Även vägen mot Angerdhestra har utgjort en historisk
landsväg, vilket flera milstenar vittnar om.
Den del av karaktärsområdet som ligger söder om Jönköping, mellan
Barnarp och Tenhult, är skogsdominerat och tätortsnära och används
bland annat som friluftsområde. Söder om vägen mellan Tenhult och
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Ett mäktigt stråk av isälvsmaterial täcker delar av bergsplatån i öster,
vilket bildat flacka och väldränerade marker. Exploateringar som
Jönköpings flygplats vid Axamo i områdets nordöstra del och Torsviks
verksamhetsområde öster om Taberg hittar vi i dessa delar.
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Figur 5.36 Karaktärsområde Högre liggande myr- och barrskogsterräng söder och väster om Jönköping (XIV).
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Barnarp kan området ha ett lägre attraktionsvärde då en avfallsanläggning
och bergtäkt är lokaliserade här.
Karaktärsområdet är stort och har ingått i flera socknar. Kyrkbyn
 ngerdshestra är den enda orten i området och har idag cirka 400 invånare.
A
Sockenkyrkan utgörs av en för området typisk timrad 1600-tals kyrka.
Även historiskt har området varit glesbefolkat. Ett stort antal platser för
järnframställning och kolning och andra lämningar kopplade till skogsbruket ligger runt Axamo och vid områdets östra gräns mot Tabergsdalen.
I övrigt utgörs fornlämningsbilden till största delen av fossila åkrar och ett
relativt stort antal järnåldersgravar.

5.14.2 Utvecklingstendenser
Vid Torsvik öster om Taberg och i anslutning till flygplatsen Axamo, finns
transportrelaterade kluster. Hedenstorps industriområde, strax väster om
Jönköping, genomgår en omvandlingsprocess och växer kraftigt. Dessa
båda områden är utpekade i översiktsplanen och planeringsstrategin som
viktiga större exploateringsområden.

5.14.3 Känslighet och potential
Känslighet
Området är en nationellt utpekad värdetrakt för barrsumpskogar. I området förekommer förhållandevis stora partier med sammanhängande lite
äldre talldominerade barrskogar vilket ger goda förutsättningar för skogsfåglar. Den biologiska mångfalden i dessa miljöer är känslig för fragmentering och biotopomvandling.
Mossens är känslig för ändrade hydrologiska förhållanden, om än lokala.

Nyckelfaktorer
• Öppna myrmarker och storskaliga landskapsrum
• Stora sammanhängande barrskogsområden i flack terräng

Området är känsligt för visuella barriärer i de öppna delarna av mossmarkerna eftersom de stora trädfria landskapsrummen är en del av upplevelsen.

• Oexploaterat och glesbebyggt
• Störningskänslig fågelfauna

Området uppfattas som relativt ostört i de delar som inte störs av trafik- och
flygbuller. Framförallt friluftslivet är känsligt för ytterligare en bullerkälla.
Den stora koncentrationen av tidiga järnframställningsplatser och skogsbrukslämningar väster om Axamo är representativa för området och kopplade till Dumme mosse. Områden med stora koncentrationer är känsliga
för utradering vid direkta intrång.

Figur 5.37 Dumme mosse med Vättern i bakgrunden. Väg 40 går över mossen till vänster i bilden.
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Potential
Söder om mossarna finns möjlighet att stärka spridningssamband för
hasselmus som kan komma att trivas i buskmarker som kan komma att
etablera sig utmed en höghastighetsbana.

Figur 5.38 Högt liggande gården Olsbo öster om Bottnaryd.

Området ligger i övergången mellan åslandskapet Hökensås i norr och
det storskaligt böljande söderut. Det angränsar också till det storskaliga
sprickdalslandskapet som kännetecknar landskapet västerut. Framförallt
är området präglat av mäktiga isälvsavlagringar som ligger i nordsydliga
stråk i området.

Bankerydsleden tillgängliggör östra delen av karaktärsområdet för friluftslivet.

Fagerhult

Linköping
Tida n

5.15 Hökensås sydliga delar

5.15.2 Utvecklingstendenser

Hökensås

Haboskogen

Broholm

Vindkraftsutbyggnad planeras och pågår.

Jönköping
Borås

Gustav Adolf

5.15.3 Känslighet och potential
Området som är mer kuperat än det som möter söderifrån rymmer vissa
karaktärsskillnader. Ett böljande jordbrukslandskap med mellanstora
samlade enheter och flera herrgårdar kännetecknar den östra delen medan
den västra också är böljande men mer glesbefolkad och barrskogsklädd.
Morän, men framförallt isälvsavlagringar, täcker berggrunden. Ett kamelandskap, vilket kännetecknas av kraftiga åsryggar och djupt nedskurna
raviner präglar områdets sydöstra del mot Axamo.
I karaktärsområdet östra och norra utkanter löper järnvägen JönköpingFalköping, kring vilken ett flertal samhällen har vuxit upp. Väg 26 mot
Mullsjö går i östvästlig riktning i områdets norra del. De östra delarna av
karaktärsområdet utgörs av sammanhängande och öppna odlingsmarker
som delvis är kopplat till herrgårdslandskapen kring Järstorp, Björneberg,
Tokeryd vilka samtliga ligger öster om karaktärsområdet. Den västra
delen av området domineras istället av småskaliga odlingslandskap som
öppnar sig som öar i skogslandskapet. Fornlämningarna ligger jämnt fördelade över karaktärsområdet och utgörs till största delen av fossila åkrar
och järnåldersgravar.
Området, som ligger 200-300 meter över havet, avvattnas huvudsakligen
österut till Vättern. Domneån, som avvattnar delar av Dumme mosse via
Domneådammen ligger i de östra delarna av karaktärsområdet. Domneådammen är mycket fågelrik med både häckande och rastande fågel. De
västra delarna avvattnas österut mot Stråken i Tidans avrinningsområde.

Känslighet
Kamelandskapet i området kring Axamo är känsligt för terrängomvandlingar som inte anpassas till de naturliga formerna.

Stråken

Furusjö

De barrskogsklädda höjderna i västra delen är viktiga viltstråk i nord–sydlig. Dessa är känsliga för barriäreffekter.
Järnvägsdragning genom de östra delarna kan medföra risk för barriär
effekter som kan komma att drabba lokalt verksamma jordbrukare negativt.

Nykyrka

Mullsjö

Habo
Tid a
n

5.15.1 Karaktär och funktioner

Habo

Det öppna odlingslandskapet i områdets östra delar är kopplat till de
många herrgårdarna runt Jönköping, och känsligt för såväl barriäreffekter
som dominerande storskaliga anläggningar.

Nyckelfaktorer
• Nordsydliga faunastråk
• Herrgårdspräglad odlingsbygd
Stråken

• Topografiskt varierat område med isälvsmaterial

område

Järstorp
Dumme mosse

Bottnaryd

Axamo

Jönköpings flygplats

Hovslätt

Ryd

sjön

Norrahammar

Mulseryd

Taberg

Taberg

Angerdshestra

Månsarp

0

Figur 5.39 Domneådammen.

5 km

Figur 5.40 Karaktärsområde Hökensås sydliga delar (XV).
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5.16 Nissadalen och Stråken
Området präglas av Nissadalens kraftiga sprickdal i nordsydlig riktning.
Karaktärsområdet ligger sålunda i landskapstypen storskaligt sprickdalslandskap. Sprickdalen har under isavsmältningen fyllts med mäktiga lager
av sandigt isälvsmaterial.

högt upp i systemet och omges mestadels av barrskog. Själva vattendraget
är därför inte karaktärsskapande utan snarare topografin och vegetationen.
Nissan präglas i dessa delar av det skogsdominerade avrinningsområdet
som också är rikt på myrar och mossar, vilket färgar åns vatten brunt av
humusämnen.

Linköping
Fivlered
Svarteskogen

Jönköping

Landskapet i Stråkendalen kan karaktäriseras som en stor kamebildning.
Sand- och grusavlagringar, som terrasser, platåer och kullar varierar i
storlek, form och mäktighet vilket gör området mycket speciellt.
Avlagringarna avslutas i söder vid Mulseryd med den tämligen flacka och
sjörika isälvsavlagringen Bottnarydsfältet. I detta område finns ett par
grustäkter.
Nissan rinner ner i dalgången österifrån och följer därefter sprickdalen
söderut där den blir allt smalare. Ån är relativt liten och oansenlig så här

Kölingared
Brängen

Nissastigen (väg 26), följer Nissadalen ända ned mot Halland och utgör,
tillsammans med Ätrastigen och Lagastigen, några av de historiskt viktigaste kommunikationslederna från södra och västra Sverige och upp mot
Väster- och Östergötland. Ett större antal milstenar visar på vägens kontinuitet som landsväg. Längs med kommunikationsstråket ligger strödd
bebyggelse och begränsat med uppodlad mark.
På sluttningar och höjder längs med Nissans dalgång finns en rik fornlämningsbild med fossila åkrar, gravrösen och boplatser. Söder om Mulseryd
finns ett stort antal skogsbrukslämningar och flera järnframställningsplatser. Öster om sjön Stråken löper en gammal färdväg med gravar intill.
Runt sjöarna finns stenkammargravar och lösfynd av stenredskap från
stenåldern. Även gravar från bronsålder i form av rösen samt stensättningar och gravfält med domarringar från äldre järnåldern ligger i området. Vallgårda, söder om Mulseryd, utgör en för länet ovanligt samlad
fossil odlingsmiljö med terrasserade, fossila åkertegar, bandparceller.

Jogen
Tida n

Stråken avvattnas norrut mot Vänern via Tidan medan Nissan rinner i
sydvästlig riktning mot havet. Sjön Stråken, som är cirka två mil lång
hindras från att avrinna söderut till Nissan av några flackt liggande
berghällar. Även sjöarna, Brängen och Nässjön, i västra delen av området avvattnas via Tidan mot norr. Stråken har stora djupvariationer med
åtskilliga grunda delar, främst bestående av sand. Största djupet är 37
meter. Både Stråken och de andra sjöarna i området är relativt näringsfattiga.

Den sandiga jorden gynnar tallen på flera håll utmed områdets västra kant.
I övrigt förekommer det mest gran i denna trakt. Ädellövträd förekommer
nästan uteslutande i anslutning till små odlingsmarker och största koncentrationen återfinns kring sjöarna Svansjön, Nässjön och Brängen i
nordvästra delen av området.

Tid a
n

5.16.1 Karaktär och funktioner

Nykyrka

Lönern

Borås

Dalgången har en påtagligt nord-sydlig riktning med branta sidor framförallt på västra sidan. Nivåskillnaden mellan dalgångsbotten och omgivande toppar uppgår på flera ställen till mer än 100 meter. Djupa lager
av isälvssediment fyller sprickdalen ända ned mot Mulseryd. Dessa har
ovanligt goda uttagsmöjligheter av grundvatten. Sjöarna i landskapet är
starkt rumsbildande. Sprickdalen gör också att den nord-sydliga riktningen tydlig framförallt i landskapet kring Stråken.

Stråken

Bjurbäck

Nässjön

Liared

Stråken
Svansjön

Gullered

Strängseredsjön

mosse

Strängsered

Bottnaryd
Torhult

Byar och mindre samhällen som Ryd, Mulseryd och Bottnaryd ligger
utmed eller i anslutning till kommunikationsstråket. Träkyrkor från
1600-talet är landmärken i sockencentrumen Bottnaryd och Mulseryd.
Dessa kyrkor är typiska för Västergötlands södra delar.
Ryd

Komosse naturreservat

sjön
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Björnsjömossen

Köttkulla
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Figur 5.41 Mulseryd i Nissadalen sett mot söder.
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Figur 5.42 Karaktärsområde Nissadalen och Stråken (XVI).

5 km

Orterna har vuxit fram kring en tillverkningsindustri. Bottnaryd gynnades
under mellankrigstiden av den järnväg som då passerade orten. Denna
järnväg mellan Borås och Jönköping (BUJ) lades ner redan på1960-talet.
Delar av den används idag för vandringsleden Södra Vätternleden. Strax
söder om Bottnaryd ligger herrgården Gunillaberg, på under 2000-talet
fått nytt liv genom trädgårdskonstnären Tage Andersen.

Potential
Anlagda ytor med buskmarksstråk kan länka samman spridningssammanhang.

Nyckelfaktorer
• Barrskogsdominerad och smal dalgång längs Nissadalen
• Tydlig nordsydlig riktning längs sjön Stråken
• Branta sluttningar på västra sidan av dalgången
• Stråken viktig för friluftslivet

5.16.2 Utvecklingstendenser

• Sandig, platt och lite bredare dalbotten

Brukandet av öppna marker har här minskat i omfattning sedan länge och
nu återstår endast ett mycket litet antal lokalt verksamma bönder.

• Få och spridda gårdar

5.16.3 Känslighet och potential

• 1600-tals träkyrkor

Känslighet
Stråken med sin tydliga nordsydliga riktning har en viss storslagenhet
genom sin längd som är känslig för en korsande struktur. Den södra delen
av Nissadalen är smal och skogbeklädd, och ur visuell synpunkt relativt
okänslig för en ny anläggning.

• Rikligt med fornlämningar från stenålder till äldre järnålder längs
Nissastigen

• Glesbebyggt (Mo härad)

• Viktiga äldre kommunikationsstråk (Nissastigen och väg 40)

Byar och sockencentrum är knutna till det historiskt viktiga kommunika
tionsstråket och är känsliga för en närliggande och storskalig struktur.
Kulturmiljövärden kopplade till vägmiljön längs med väg 26 är känsliga
för utradering genom intrång.
Stora höjdskillnader kan kräva såväl broar som djupa skärningar. Landskapet i norra delen bedöms som känsligare för sådana ingrepp.
Stora lager av grundvatten i isälvsavlagringar är känsliga för dränerande
åtgärder som skärningar.
Barrskogslevande arter har här förhållandevis goda möjligheter att sprida
sig genom landskapet. Känsligt för nya barriärer.

Figur 5.43 Bottnaryds kyrka.

Figur 5.44 Stråken sedd mot norr.
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5.17 Komosse
Området ligger i den landskapstyp som betecknas storskaligt böljande och
innefattar en höjdplatå med flacka skogs- och myrområdet mellan Nissan
och Ätrans dalgångar.

5.17.1 Karaktär och funktioner

Kölingared

Ätran

Brängen

Böne
Jönköping
Borås
Jogen

Knätte

Området är glesbebyggt och skogsrikt. Bebyggelsen och vissa byar som
Strängsered och Köttkulla ligger i ett dalstråk längs Jälmaån, som är ett
biflöde till Ätran. Dalgången mellan dessa byar är fylld av dränerande isälvsmaterial. Strängsered invid Strängseredssjön har kopplingar till både
Gullered och Hössna. Föregångaren till väg 40 band samman dessa byar.
Den gamla vägsträckningen genom Strängsered passerar ett ålderstiget
odlingslandskap som fortsätter längs vägen norrut runt Strängseredssjön.
Dagens väg 40 ligger norr om Strängsereds by och delar i vissa avseenden
bygden.

Tida n

Inom myrkomplexet Äramossen, i västra delen av området, finns såväl
öppna som trädklädda mosseplan samt laggkärr. Den nordvästra delen
av Äramossen dräneras mot nordväst via en liten bäck som betraktas som
Ätrans källflöde. Högplatån som Komosse är belägen på utgör vattendelare mellan Nissan och Ätran. De norra och östra samt till viss del även de
södra delarna av mossekomplexet avvattnas till Nissan medan de västra
delarna avvattnas till Ätran.

n

De vidsträckta öppna landskapsrum, som ligger inom de stora mossekomplexen, kan upplevas från vissa vandringsleder, men också vintertid

Linköping

Dalum

ra
Ät

Myrområdet är relativt högt beläget, i utkanten av Sydsvenska höglandet,
och omges av barrskogsområden. Den rika förekomsten av sumpskogar
och storslagna myrar gör trakten unik för landet. Barrskogarna är här
grandominerade till skillnad från området kring Dumme mosse (karaktärsområde 14) där det i stället förekommer mycket tall. Komosse har
stora interna höjdskillnader i jämförelse med andra högmossar. Mellan
mossens högsta och lägsta punkt är det cirka 30 meter. Som högst når
mossen 348 meter över havet. Området är så gott som oexploaterat och
rymmer en mångfald av olika slags våtmarker och naturskogar ute på fastmarksholmar. Mosseplanet får sin vattenförsörjning endast genom direkt
nederbörd. Därmed blir näringshalten och pH-värdet mycket låga.

av skidåkare. Omgivande landskap som öppnar sig i mindre åkerlyckor
upplevs som småskaligt.
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Strängsered
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Torhult
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Röshult
Björnsjömossen

Köttkulla

Rånnaväg

Trehörningen
Elsabosjön

Grönahög

Jä

lm

ån

Komosse

Ölsremma

remma Öls-

Dalstorp

N Unnaryd

Ljungsarp

0
Nittorp

Figur 5.45 Öppna delar av Ko mosse norr om Trehörningen.
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Figur 5.46 Karaktärsområde Komosse (XVII).

5 km

Viltrörelserna är tämligen obegränsade inom stora delar av området. Dock
är de nordsydgående storkskaliga rörelserna kraftigt begränsade genom
riksväg 40.

5.17.2 Utvecklingstendenser
Brukandet av öppna odlingsmarker håller här helt på att försvinna.

5.17.3 Känslighet och potential

Området är känsligt för visuella barriärer i de öppna delarna av moss
markerna eftersom de stora landskapsrummen är en del av upplevelsen.
Stängsered sockencentrum har utgjort ett av områdets centrala platser
historiskt, och är känslig för en närliggande och storskalig struktur.

Nyckelfaktorer
• Storslagen högmosse med vidstäckta öppna delar
• Mosaik av myrar omgärdade av stora sammanhängande granskogs
områden
• Störningskänslig fågelfauna
• Oexploaterat och glesbebyggt
• Viss bebyggelse i dalstråk med isälvavlagringar

Sandhem

Borås

Humla

Fivlered

Blidsberg

Lönern

Landskapet har tydliga och relativt storskaliga landskapsrum vid sjöarna.
Lönern har en tydlig riktning vilket de andra sjöarna saknar.

Kölingared

Dalum
Ätran

Vegetationen i området är granskogspräglad men kring sjöar och i dalstråk är lövinslaget relativt stort. I hagmarkerna och i anslutning till
gårdar återfinns en hel del grova ädellövträd. Öppna och 0ftast relativt
småskaliga odlingsbygder, som bryter av i skogslandskapet, förekommer
i hela området. Trakten kring Liared och utmed Tidans dalgång utgör,
liksom trakten kring Gullared är karaktärsområdets mest utpräglade
jordbruksbygder. Längs med Tidans dalgång sträcker sig den uppodlade
marken längs med sluttningarna av en höjdsträckning öster om dalgången.
Karaktärsområdet är relativt glesbefolkat, och den samlade bebyggelsen
återfinns i kyrkbyarna Gullared och Liared. Liared klassades fram till 2010
som småort, men befolkningen har nu minskat till under 50 personer.
De båda kyrkbyarna har utgjort sockencentrum sedan medeltiden.
Kyrkorna ligger högt i öppna landskap och utgör viktiga landmärken
utmed vägstråken. Gullered ligger på en isälvsavlagring strax söder om
Nordsjön. Terrängen är böljande och faller norrut mot sjön. Maderna
närmast sjön är uppodlade i mindre tegar. Sydväst om Gullered ligger
Galtåsen 362 meter över havet och utgör Västergötlands högsta punkt.
Liared ligger högt på sluttningen ned mot dalstråket mellan Strängseredssjön och Jogen. Kyrkbyn ligger samlad kring en korsningspunkt av mindre
landsvägar. Karaktärsområdet har, särskilt i sin norra del, historiskt haft
en relativt hög andel frälsejord och ett flertal säterier finns. Årås säteri
utgör det största av dessa, och ligger mellan sjöarna Jogen och Vållern.
Lönnarp säteri vid den södra delen av Lönern och den herrgårdsliknande
gården Skeppsholmen norr om Liared ger också prägel åt landskapet.
Årås säteri förvaltas av bygdeföreningen och hålls öppen för allmänheten.
Lönnarps säteri är känt som ”Änglagård” i filmen med samma namn.
Vandringsleden Änglaleden passerar tillsammans med Vildmarksleden
Årås säteri.
Tidans dalgång blev tidigt uppodlad och koloniserad och i anslutning till
dess odlingslandskap finns ett välbevarat fossilt odlingslandskap. Det
finns speciellt runt sjöarna även många stenålderslämningar, vilket visar
att trakten har en lång kontinuitet. I östra delen finns även lämningar
efter torp och blästbruk. Typiskt för regionen är ensamliggande gravar
från brons- och järnåldern som även kan vara placerade i små grupper på
höjder och bergsklackar inom den ålderdomliga odlingsmarken.

Brängen

Böne

Jogen

Knätte

Tida n

Känsligt för ingrepp som påverkar de hydrologiska förhållandena i våtmarken.

Solberga

Trädet
Jönköping

n

Området är en ostörd miljö där såväl natur- som friluftsliv är känsligt för
bullerpåverkan.

Topografin är varierad i området. I områdets östra del går en nordsydlig
sprickdal från Strängseredssjön via Liared mot sjön Jogen. Detta är
Tidans upprinningsområde. Isälvsmaterial täcker dalgången, vilket
på sina håll har bildat en flack jordbruksbygd längs med vattendraget.
Riktningen i landskapet är här tydlig. En annan påtaglig sprickdal utgörs
bland annat av sjön Lönern i norra delen av området. Denna sjö och så
även Nordsjön norr om Gullered är, till skillnad från Jogen, förbunden
med Ätran.

Börstig

ra
Ät

Känslighet
Nationellt utpekad värdetrakt för barrsumpskogar. En miljö som hyser
flera arter som är känsliga för förändringar i skogsmiljön.

5.18.1 Karaktär och funktioner

Vistorp

Linköping

n

Karaktärsområdet har en relativt gles fornlämningsbild. Spritt inom hela
karaktärsområdet finns trots det gravfält med stensättningar ofta i kombination med fossila åkrar. Här finns fornlämningsmiljöer bestående av
gravhögar, rösen och stensättningar. Intill Komosse finns även lämningar
efter kolning och järnframställning.

Området ligger inom landskapstypen det storskaliga sprickdalslandskapet.
Genom området som präglas av sjöar och vatten går en vattendelare där
västra delen avvattnas mot Ätran och den östra mot Tidan.

ra
Ät

Från vägen mellan Köttkulla österut når man badsjön Trehörningen och
vandringsleden Björnöleden som leder ut på Komosses öppnare delar.
På Lilla Björnön (vid Björnsjön – ett par km norr om sjön Trehörnignen)
finns en grupp stenar, ”Femstenaröset”, som markerar gränsen mellan
Västergötland och Småland.

5.18 Sprickdalslandskapet mellan Ätran och Nissan

Liared
Hössna

Gullered

Strängseredsjön

Strängsered
Äramossen

Torhult

Komosse naturreservat
Röshult
Köttkulla

Rånnaväg

Björnsjömossen

Trehörningen
Elsabosjön

Grönahög

0

5 km
Komosse

Figur 5.47 Karaktärsområde Sprickdalslandskapet mellan Ätran och Nissan (XVIII).
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5.18.2 Utvecklingstendenser

5.19 Ätradalen och Hössnadalen

En negativ befolkningsutveckling med en åldrande befolkning.

De båda dalgångarna ligger i landskapstypen det storskaliga sprickdalslandskapet. Dalarna åtskiljs av ett högre liggande bergslandskap. Ätra
dalen fortsätter norrut mot Åseda där ett mosaiklandskap tar vid.

Större andel fritidsboende i den äldre bebyggelsen.

Linköping

Börstig

5.18.3 Känslighet och potential
Känslighet
Barriäreffekter kan komma att få avgörande effekter för de lokalt verksamma jordbrukarna och hagmarkernas biologiska mångfald.
Tidans dalgång och bebyggelsemiljöerna runt Liared är småskaliga och
känsliga för närliggande storskaliga strukturer. Även det öppna odlingslandskapet runt Gullared och herrgårdsmiljön kring Årås säteri är känsliga för nya storskaliga strukturer.

Nyckelfaktorer

• Äldre bygder längs dalstråken och sjöarna

Hössnadalen utgör upprinningsområde för Ätran. Från Hössna och norr
ut till Böne är dalgången bred och flack. Tidigare torvrika madmarker i
dalbotten har till största delen utdikats och uppodlats, men bär fortfarande namnet ”Maderna”. Ätran är även rätad på denna del. Dalsidorna
täcks av morän och issjösediment, och längs dalens västra sida ringlar en
rullstensås som ofta antar formen av kullar. Utmed dalsidorna ligger även
gårdsbebyggelse omgiven av lövträd och steniga hagmarker. Moränen och
gruset är kalkhaltigt vilket ger förutsättningar för en ovanligt artrik flora
i dalgången med många sällsyntheter knutna till det äldre odlingslandskapets naturtyper som torrängar, rikkärr, fuktängar och hagmarker med
grova ädellövträd. I kanterna av jordbruksmarkerna finns relativt stort
inslag av lövskog.
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• Herrgårdspräglat där framförallt Årås säteri utmärker sig i området

Borås

I de båda jordbrukspräglade dalgångarna rinner Ätran, men från Hössnadalen rinner ån mot nordost mot Lönern för att sedan vända söderut norr
om Åsarp, drygt 15 km norr om Dalum, genom det som betecknas Ätradalen. Hössnadalen ligger därmed högre, cirka 80 meter, än Ätradalen.
Dalgångarna åtskiljs av ett bergigt och moränklätt höjdparti.

ra
Ät

• Småskaligt landskap där sjöarna ger vidare utblickar

5.19.1 Karaktär och funktioner

Jönköping

Knätte
Ätr an

Natur- och kulturturism under utveckling där bygdens eget folk är enga
gerade.

Hössnadalen präglas av jordbruksbebyggelse och ett lokalt brukande av
marken. Hössna är en by med kyrka, skola och idrottförening. Knätte
kyrka ligger endast fyra kilometer norrut, och de små socknarna vittnar
om att dalgången historiskt varit en tätt bebodd bygd.

Hössna

Landskapet upplevs som mycket variationsrikt på grund av topografin och
markanvändningen. Småskaligheten är som störst i kanten av Hössna
dalen där själva gårdsbebyggelsen ligger. Större landskapsrum bildas i den
öppna flacka dalgången.

Gullered

Ulricehamn

Ätradalen norr om Ulricehamn är istället en markant sprickdalgång. I
Ätradalen är höjdskillnaden mellan dalen och omgivande berg så stor att
det skapar både dramatik och en viss storskalighet. Den nord–sydliga
riktningen i dalstråket uppfattas tydligt och förstärks av väg 46:s räta
linjedragning.
Där dalen är djupast nedskuren närmast Ulricehamn är dalsidorna branta
och barrskogsklädda. Höjdskillnaden på över hundra meter mellan berg
och dal på västra sidan av dalgången har tagits till vara i skidanläggningen
Ulricehamns Skicenter. Längre mot norr är dalgången flackare med
uppodlade eller lövskogsklädda dalsidor. Jordarterna i dalgången utgörs
av issjömaterial och mot dalsidorna morän. Området mellan Ulricehamn
och Dalum präglas helt av mäktiga finsediment (sand och mo) avsatta i
en issjö (Forn-Åsunden). Jordarterna i dalgången är kalkhaltiga och har
transporterats av inlandsisen från Falbygdens kambrosiluriska bergarter.
På grund av kalkinnehållet har åsarna, kullarna och terrassbrinkarna en
artrik flora.

Figur 5.48 Årås kvarn - en mötesplats i området. Foto Joakim Claesson.
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Ätran har i dessa lager skurit ut meanderslingor och avsnörda korvsjöar.
Biflöden till Ätran har skurit ut bäckraviner. Att Ätrans fåra har fått vara
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Figur 5.49 Karaktärsområde Ätradalen och Hössnadalen (XVIII)

Grönahög

5 km

intakt med bland annat omfattande meandring innebär att vatteneko
systemet också är relativt opåverkat. Även vattenkvaliteten är i stort sett
god. Det finns dock flera vandringshinder i form av dammar i ån.
Ätrans dalgång är i högre grad urbaniserad än Hössnadalen. I anslutning
till väg 46, också kallad Ätrastigen, mellan Ulricehamn och Falköping
ligger ett band av mindre tätorter. Från tidigt 1900-tal sträckte sig även
västra centralbanan (Falköping-Landeryd) genom dalgången, och dess
täta stopp bör ha påverkat framväxten av dalgångens småorter. Ätran har
även nyttjats för vattenkraft, och ett flertal industrier och kraftverket i
Dalum har bidragit till en småskalig urbanisering av dalgången.
Timmele och Dalum har en positiv befolkningsutveckling och gynnas
troligen av närheten till Ulricehamn. I båda orterna finns skolor. Verksamhetsområden kopplade till väg 40 ligger på västra sidan av väg 46
mellan Ulricehamn och Timmele samt vid väg 40 söder om Hössna.
Karaktärsområdet i sin helhet utgör en tidigt koloniserad och komplex
kulturmiljö med lång kontinuitet och är ett viktigt kommunikationsstråk mellan Västkusten och det inre av Västergötland. Trakten är rik på
fornlämningar framförallt från yngre järnålder. Byarna längs Ätrastigen
har förhistoriska namnformer. I hela dalgången finns även ett stort antal
lämningar efter färdvägar och hålvägar, vilka knyter an till dalgångens roll
som viktigt kommunikationsstråk.

Dramatiska och exponerade branter ned mot dalgången känsliga som är
visuellt känsliga.
Turistvärdet bygger på natur- och kulturupplevelsen som kan vara känsligt för direkta intrång i den småskaliga miljön.
Potential
Möjligheter till utblickar över landskapet för tågresenären.

Nyckelfaktorer
• Hössnadalen jordbrukspräglad med flack uppodlad dalbotten längs
vattendrag och gårdsbebyggelse utmed dalsidorna
• Många lokala brukare i framförallt Hössnadalen
• Hagmarker med rik flora och fauna
• Meandrande vattendrag och korvsjöar i Ätradalen skapar höga kvaliteter
för både land och vattenmiljöer
• Branta och höga bergsluttningar ned mot Ätradalen vilka ger landskapet
en tydlig riktning
• Ätradalen mer präglad av verksamheter (gynnade av järnvägen)
• Äldre kommunikationsstråk (hålvägar, borglämningar, runstenar)
• Fornlämningsrikt (sten-, brons och järnålder) monumentala

Dalumsleden och Redvägsleden är två vandringsleder som ligger i skoglig
terräng i sidorna av Ätradalen. Gamla järnvägsbanken från ”Västra
Centralbanan” mellan Ulricehamn och Åsarp är idag ombyggd till en
cykelled. Lederna tillgängliggör kulturbygden väl.

• Dalgångsbygd med täta komplexa kulturmiljöer (lång kontinuitet)
• Flertaliga kyrkomiljöer längs med vattendragen

5.19.2 Utvecklingstendenser
Verksamhetsområden med god tillgänglighet från väg 40 förläggs i anslutning till trafikplatserna.

5.19.3 Känslighet och potential
Känslighet
Här finns det ännu förhållandevis många lokalt verksamma bönder som
dessutom håller sig med boskap. Barriäreffekter som försvårar för bruk
andet kan komma att få stora konsekvenser för både näringen i sig och
den biologiska mångfald som är knuten till ängs- och hagmarker.
Karaktärsområdets fornlämningsrika odlingslandskap är känsligt strukturer som inverkar visuellt på det öppna odlingslandskapet, för barriäreffekter för jordbruket och för utradering av delar av miljön. Kantzonerna är
ofta känsliga miljöer dit såväl bebyggelse, fornlämningsmiljöer och ängsoch betesmarker är lokaliserade.
Ätrans meandrande gång i dalbotten och till vattnet anknutna industri
anläggningar är karaktärsskapande för området, och kan vara känsliga för
en passage på tvärs.
Vägmiljön och lämningar efter tidigare färdsystem är utmärkande för
dalgången, och känsliga för omdragning, förändring av vägkroppen eller
för utradering av lämningarna.
Figur 5.50 Hössnadalen.

Figur 5.51 Ätradalen.
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5.20 Sjölandskapet söder om Ulricehamn

Möne
Murum

Linköping

Ligger inom landskapstypen det storskaliga sprickdalslandskapet och
omfattar även Ulricehamn och höjdryggen mellan Ätradalen och Hössnadalen. Området är uppdelat i ett nät av sprickdalar som skapat ett sjölandskap med omgivande kulturmarker.
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Sprickdalen för Åsunden går över sjöarna Yttre Åsunden och Torpasjön
mot småsjöarna runt Vassgården i sydväst. Sprickdalen avsnörs norr om
Svenljunga och vattnet söker sig vidare mot Ätrans dalgång genom ett par
bergspass. Öster om Yttre Åsunden ligger även Sämsjön som avvattnas via
en dalgång som går rakt söderut mot Limmared och Tranemo. Genom läget
i sprickdalen är sjöarna djupa och har ett klart vatten. Vassgårdenområdet
strax utanför utredningsområdet, mellan Hillared och Länghem, omfattar
en stor sammanhängande isälvsavlagring med ett vackert åsnätsområde.
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5.20.1 Karaktär och funktioner
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Sjön Åsunden omges av bergsbranter i norra delen och själva sjön har
likaså en brant strandlinje och djup på upp till 40 meter. Längre söderut
har sjön flackare stränder som på långa sträckor är bevuxna med ädellövskog. På Åsundens västra sida, i höjd med Ulricehamn, ligger två stora
grönstensberg Åsakullen och Kråkeboberg med blockrika, lövskogsdominerade sydsluttningar. Bergen avtecknar sig även på håll med karaktäristiska silhuetter.
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Området har i inlandsisens avsmältningsskede påverkats av en issjö
(Forn-Åsunden), som avsatte mäktiga sedimentlager av sand och mo.
Kalkhaltiga mineral, som transporterats från Falbygden med Ätran ger
ställvis en påfallande rik flora. Det förekommer även områden med grönstenar som har en näringskrävande flora. Berggrunden består i övrigt av
näringsfattiga gnejser.
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Landskapet kring de södra sjöarna har herrgårdsprägel med ett påtagligt
inslag av grova ekar och andra ädellövträd. I karaktärsområdet finns ett
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Figur 5.52 Utblick mot Sämsjön från drumlinformationen vid Toarp.
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Figur 5.53 Karaktärsområde Sjölandskapet söder om Ulricehamn (XX)
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tiotal herrgårdar från olika tider. Flera av dessa ligger i exponerade lägen
i anslutning till sjöarna. Torpa stenhus, som ligger vackert beläget vid
Torpasjön, är ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet.
Området runt Åsunden drabbades annars svårt av krigen med danskarna
under 1500-talet och har flera lämningar från tiden. De stora sjöarna
skapar barriärer för de stora viltrörelserna som blir begränsade till
passager få passager mellan sjöarna.
Kännetecknande för trakten runt de södra sjöarna är också drumlinformationer. Dessa åsbildningar av morän är ofta vattendelare. Vägar och bebyggelse följer karaktäristiskt dess krön. Exempel finns bland annat mellan
Sämsjön och Bystadssjön vid Toarps herrgård och öster om Dalstorpssjön.
Fornlämningar ligger i riklig mängd på dessa uppodlade åsryggar.

i Sjuhäradsbygdens ”knalleland”, och textilproduktion i olika former
har varit en viktig näringsgren från 1600-talet och framåt. Gällstad har
byggt vidare på den textila traditionen och erbjuder ett flertal butiker
med outletförsäljning. I Dalstorp är tillverkningsindustrier som MASTEC
Components och Svedbergs förlagda. Länghem ligger i Tranemo kommun
och har cirka 1000 invånare. I orten finns tillverkningsindustrier bland
annat Länghems Kök. Alla dessa fyra orter har trots ett fungerande
näringsliv en negativ befolkningstillväxt.

Herrgårdslandskapen runt Torpasjön, Yttre Åsunden, Sämsjön och Bysjön är karaktärsskapande för området. Herrgårdsmiljöernas öppna och
hierarkiskt ordnade landskapsrum med huvudbyggnadens ofta monumentala placering och öppna siktaxlar över sjöarna gör landskapet känsligt för
konkurrerande storskaliga strukturer. I utkanten av inägorna ligger i vissa
fall bevarade torpmiljöer som utgör en viktig komponent i herrgårdens
ekonomiska system. Stora krav på lokalisering och utformning krävs.

5.20.2 Utvecklingstendenser
Det äldre odlingslandskapet växer igen då allt mindre areal mark brukas
av lokalt verksamma brukare.

5.20.3 Känslighet och potential
Runt sjön Åsunden finns rikligt med gravar och fossila åkrar, vilket är
kännetecknande för hela regionen. I östra delen av karaktärsområdet,
invid Jälmån, ligger röjningsrösen och talrika gravar. I ett område mellan
Sämsjön och Gällstad i utkanten av odlingsbygden, ligger tätt belägna
lämningar efter åkrar, gravar och rösen.
Ulricehamns stad, som har medeltida anor, ligger vid mötet mellan
Ätradalen och Åsundens norra spets. Ulricehamns tillväxt historiskt har
i viss mån varit kopplad till Borås handelsverksamhet, men staden har
snarast präglats av att vara en herrgårdsbetonad trakt där man utvecklade
kurortsverksamhet till förmån för industrier. Ulricehamn har idag en viss
befolkningsökning.

Känslighet
I trakten runt Gällstad finns flera aktiva jordbrukare på lokal nivå vars
näringsverksamhet kan komma att försvåras av de barriäreffekter en järnväg genom landskapet kan medföra.
Näset som avskiljer Åsunden från Sämsjön och Yttre Åsunden är fornlämningsrikt och herrgårdstätt, och här finns även fritidsbebyggelse i anslutning till vattnet. Det smala näset är känsligt för visuella och direkta intrång.

Sjöarnas storlek och närheten till flera större tätorter samt de kulturhistoriskt rika omgivningarna gör området attraktivt för olika typer av friluftsliv
såsom bad, fiske och vandring. Det finns även turbåtar som trafikerar sjön.
Öster om sjöarna ligger ett flertal småorter, varav Gällstad, Marbäck och
Dalstorp är de största. Den södra delen av karaktärsområdet har ingått

Figur 5.54 Torpa stenhus.

Figur 5.55 Vy österut mot Ulricehamn och Åsunden med bergen Åsakullen och Kråkeboberg i förgrunden.
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Figur 5.56 Karaktärsområde Sprickdalslandskapet öster om Borås (XXI).
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5.21 Sprickdalslandskapet öster om Borås
5.21.1 Karaktär och funktioner
Området består av en högt liggande uppsprucken bergsplatå med toppar
på 300 meter över havet. Terrängen sänker sig dock söderut i området till
cirka 170 meter över havet. Berggrunden är kraftigt uppsprucket i större
sprickdalar, huvudsakligen i riktningen nordost-sydväst. Inom karaktärsområdet är det Toarpsdalen, som sträcker sig från Gånghester upp mot
Rångedala och Finnekumla, och sprickdalen längs sjön Tolken, som är de
mest framträdande. Skillnaden mellan dal och höjd kan vara upp emot
hundra meter.
Med sina 1000 mm regn per år tillhör Borås kommun ett av de mer nederbördsrika områdena i Sverige och uppvisar en hel del myrar i det höglänta
skogslandskapet.
Det finns även ett annat tydligt system, om än mindre påtagligt, som går i
öst-västlig riktning. Där dessa spricksystem möts utbildas ett topografiskt
mönster med dalgångar och mellanliggande höjdområden om vartannat.
Framförallt i södra delen blir fenomenet tydligt med de olika sprick
systemen och hur de samverkar. Små platåer och sprickdalar bildar ett så
kallat rutplatålandskap. Sjön Såken är genomkorsad av sprickdalar i olika
riktningar, vilket återspeglas i den oregelbundna formen med vikar och
sund.

Tolken är både källsjö och den största sjön i Viskans vattensystem. Sjön
kallas även Ås-Tolken för att skilja den från andra sjöar med samma
namn. Tolken är djup och har ett klart vatten, vilket gör att det bland
annat finns öring och sik i sjön. Från Tolken rinner Viskan först norrut
mot Hökerum och viker sedan av västerut mot Öresjö som ligger norr om
Borås tätort. Flera mindre vattendrag, till exempel Rångedalaån, rinner
i de nord-sydliga sprickdalarna och ansluter till det större vattendraget.
Öster om Dalsjöfors ligger vattendelaren mellan Viskans och Ätrans
huvudavrinningsområde och sjön Såken avvattnas således till Ätran.
Terrängen nordost om Borås stiger kraftigt. Centrala delar av Borås ligger
cirka 130 meter över havet medan landskapet norr om Brämhult ligger på
cirka 250 meter med toppar 300 meter över havet. Jordbruksbebyggelsen
i denna del ligger undantagsvis på moränklädda höjder. I övrigt är det
sprickdalarna som varit lämpligare att odla upp.
Såväl väg 40 som väg 41 och vägen mot Gånghester ut från Borås ligger
i mindre sprickdalar. Landskapet runt staden är varierat med många
tätortsnära naturområden med rekreationsvärden. Sjuhäradsleden korsar
genom området och det finns ett omfattande, finmaskigt nätverk av vand-

ringsleder i landskapet mellan Såken och Tolken samt i skogsområdena
närmare Borås.
Norr om Rångedala ligger ett kuperat landskap med isälvsmaterial, där
kullar och dalar förekommer om vartannat med mjukt välvda former.
Sjuhäradsbygden dominerades förr av omfattande betesdrift som till
största del utgjordes av hagar och ljungmarker med inslag av små åkrar
och ängar. I början av 1600-talet karaktäriserades landskapet av stora
lövskogsområden. Mycket av detta kan skönjas än idag. Mängden bönder
som bedriver jordbruk och som alltjämt håller sig med betande djur är
dock större i områdets norra delar. Längre söderut har tidigare jordbruksmark i större utsträckning omvandlats till skog och en mycket stor andel
av de öppna markerna som finns kvar i de sydligare delarna utnyttjas
idag som bete för hästar. Skogarna är här mosaikartade och intilliggande
bestånd varierar påtagligt i trädslagsammansättning. Här finns rena granskogar, trivialövskogar, blandskogar och ganska mycket bokskog. Däremot
förekommer det mycket lite tall området. Viltets storskaliga rörelser i
landskapet struktureras både av vart broar förekommer under befintlig
infrastruktur och av de stora sjöarna.

I Toarpsdalen har stora mängder isälvsmaterial avsatts och bildat ett
landskap av åsar, kullar och terrasser. Likaså har isälvsmaterial avsatts
i sprickdalen söder om Tolken. Området öster om Tolken är däremot
bergigare och mer skogsklätt än västra delen, som till stora delar är ett
sammanhängande men omväxlande odlingslandskap. Terrängen på västra
sidan sluttar ned mot Tolken och det öppna landskapet medger vida
utblickar över sjön. Även den trängre delen av dalgången söderut från
Tolken är kantad av jordbruksbebyggelse med ett stort inslag av hagmarker.

Figur 5.57 Exempel på rutnätsplatåer i söder om Gånghester (lila område). Rött symbolise
rar berg i dagen, ljusblå morän och grönt isälvsmaterial.

Figur 5.58 Mosaikartade skogar i trakten kring Målsryd.
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Borås har, genom sitt läge, med närhet till såväl Göteborg och Jönköping
som till Varberg, sedan 1800-talets senare hälft varit något av en knutpunkt för såväl väg som järnväg. Väg 40 passerar centralt genom staden
och genom karaktärsområdets norra del. Vägen är ett högfrekventerat
bilstråk mellan Göteborg och Jönköping och vidare mot Stockholm. Väg
27 förbinder Borås med Kalmar och parallellt med denna följer Kust till
kustbanan genom ett antal mindre samhällen.
Landskapet kring Borås präglas av den för regionen typiska textilindustrin
som i olika former dominerat näringslivet från 1600-tal och framåt. Flera
av småorterna öster om Borås har vuxit upp i anslutning till textilindustri
grundad under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Även järnvägen
(Göteborg-Borås-Alvesta) har, från och med dess öppnande 1902, gett
upphov till en rad tätorter. Dalsjöfors är ett exempel på bruksort kring en
textilindustri, vilket en samlad industribebyggelse centralt i orten vittnar
om. Dalsjöfors fabriker är stort område med äldre industriarkitektur som
idag är företagspark. Idag har Dalsjöfors drygt 3000 invånare. Dalsjöfors
guld och smyckeoutlet och Dalsjöfors kött är två företag på orten.

men genom de industrier som finns i och nära orten är många också
sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Längs de gamla vägsträckningarna i karaktärsområdet, som mellan Varnum och Hökerum påträffas
bebyggelselämningar, fossila åkrar och rösen i småskalig odlingsbygd,
något som också är kännetecknande för regionen i stort. I trakten kring
Rångedala finns ett område med talrika stenålderslämningar. Även yngre
gravar i form av stensättningar från järnåldern finns här.

Det sammanhängande odlingslandskapet på sluttningen mot Tolkens
västra sida är känsligt för avskärmande bankar som döljer utblickar mot
Tolken.

5.21.2 Utvecklingstendenser

Faunastråk som kan störas av en fysisk barriär.

Borås växer, men tätorterna utmed Kust till kust banan utan station har
en negativ befolkningsutveckling. Det är framförallt orterna i närheten av
Borås som växer eller har en stabil befolkningsutveckling.
Jordbruket har sedan lång tid tillbaks kommit att spela allt mindre roll
och de öppna markerna har omvandlats till skog. Igenväxningstakten har
på senare tid avtagit genom att tidigare åkermark och hagar nu i allt större
utsträckning nyttjas för hästbete.

5.21.3 Känslighet och potential
Längs med Kust till Kustbanan ligger ett pärlband av mindre tätorter,
vilka ofta är tillkomna kring en tekoindustri som i vissa samhällen lagts
ned men i vissa finns kvar om än i annan skala. Gånghester, Målsryd,
Aplared och Hillared är exempel på detta. Bebyggelsen i Gånghester består
mest av villor. Eton har sitt kontor och viss tillverkning i orten. I Hillared
tillverkas arbetskläder hos Berendesen. I Målsryd ombesörjde bolaget
ortens offentliga anläggningar. Fabriken lades ned under 1970-talet, men
såväl fabriksbyggnader som disponentsvillor och järnvägsstation med
mera finns kvar. Tåget stannar inte längre på någon av dessa orter och
flera av dessa har en negativ befolkningstillväxt.
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Känslighet
Dalgångsbygden som sträcker sig över Fristad-Nitta-Hökerum i väst–
östlig riktning utgörs av ett fornlämningsrikt, samlat odlingslandskap.
Dalgången är känslig för passager som går längs med dalens riktning.
De flertal småorter med ofta tydlig industriprägel som återfinns öster om
Borås kan vara känsliga för närliggande passager. Utformning och lokalisering är viktigt.
Dalstråken med bebyggelse/natur- och kulturvärden är visuellt känsliga.

Längs Viskans dalgång i norra delen av området ligger Hökerum med
cirka 700 invånare och Nitta med drygt 300 invånare. Orterna ligger i
en kulturbygd där sysselsättningen domineras av jord- och skogsbruk,

Branta och höga sluttningar och stora höjdskillnader kan innebära djupa
skärningar eller höga bankar och broar. Utformningen och skalfrågan är
viktig.

Figur 5.59 Storgatan i Dalsjöfors sedd mot tidigare Dalsjöfors fabriker.

Figur 5.60 Norra delen av sjön Tolken.

Småskaligt sprickdalslandskap i södra delen. Tätbefolkat med många
små samhällen. Landskapets struktur och skala känsligt för en storskalig
järnvägsanläggning.

Nyckelfaktorer
• Nordsydliga sprickadalar med stora höjdskillnader och tydliga riktningar
• Småskaliga jordbruk med betesdrift i framförallt norra delen
• Rutplatålandskap i södra delen skapar en småskalig landskapsstruktur
• Odlingslandskap med mycket hagmarker väster och söder om Tolken
• Mosaikartad skog med växlande trädslagsammansättning
• Industrimiljöer kring textilindustrin längs järnvägen

