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Natur och rekreation
Strandområde
Hela Sallhagaudden och en smal remsa längs stranden vid Södra Bergundasjön kan
betraktas som intressant ur rekreations- och naturvärdessynpunkt. Vid en byggnation kommer
dessa marker att få en ännu större besöksfrekvens. Det är positivt att fler människor ges
möjlighet att med lätthet komma ut i naturen men det ger också ett ökat slitage på
naturvärdena. För att de nya invånarna i området skall känna att de bor nära stranden och se
sjön kan krav dyka upp att vegetationen längs stranden skall röjas och gallras. Detta torde då
medföra att de naturvärden som finns längs stranden går till spillo. En kompromiss kan då
vara att på några få platser rensa stranden från vegetation för att göra sjön tillgänglig och
bevara naturvärdena. På dessa platser kan båtbrygga, badbrygga och grillplats anläggas.
Badplatsen
kan
anläggas
antingen i anslutning till
Petersburg
eller
på
strandsträckan
söder
om
Sallhagaudden.
Sker
en
bebyggelse nära stranden kan
risken finnas att en badplats i
direkt anslutning till bebyggelsen
kan kännas privat. Då kan det
vara fördel att anlägga den vid
Petersburg där det redan bedrivs
fritids-aktiviteter. Även vid
anläggande av grillplatser och
båtbryggor måste detta ske så att
de inte ger sken av att vara
privata.
Strandskydd
För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser som
regleras i miljöbalken (MB). Avståndet för strandskyddet är runt Södra Bergundasjön 100
meter från strandlinjen. Inom strandskyddsområdet får inte byggnader uppföras eller vissa
andra åtgärder vidtas utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens.
Den plats som i Vikaholm skulle kunna exploateras inom strandskyddsområdet är den
rekreationsvänliga granskog (4) som är belägen söder om Sallhagaudden. Exploateras hela
eller delar av övriga granskogen förloras ändå helheten av ett stort rekreationsområde.
Granskogens känslighet för starka vindar gör också att det är svårt att spara små partier med
granskog utan att den blåser ner. Markförhållande på platsen gör också att det är möjligt
exploatera denna del av strandskyddsområdet. Placeringen av bebyggelsen och utformning av
tomterna i närheten av sjön är av betydelse för hur det kvarlämnade strandområdet kan
utnyttjas om en byggnation sker inom strandskyddsgränssen. Sker utformningen av platsen så
att strandsträckan känns privat kan det innebära att tillgängligheten till sjön minskar.
Utformas stranden istället med strövstigar och grillplatser kan sjön kännas mer tillgänglig för
allmänheten. Promenadstigen längs sjön kan också kännas säkrare om bebyggelsen ligger i
anslutning till denna. Det kan också vara viktigt att väga strandskyddet mot övriga
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naturvärden i till exempel hagmarken. Att utnyttja en del av strandremsan kan därför vara
bättre både ur rekreations- och naturvärdessynpunkt än att bygga på hagmarken.
För hela den ytan som inte exploateras längs stranden och på Sallhagaudden måste det
utarbetas en skötselplan samtidigt som en detaljplan utarbetas så att framtida konflikter om
skötsel och utsiktsmöjligheter har beaktats på ett tidigt stadium i processen.
Sallhagahöjden
På höjden norr om torpet Sallhagen växer ett litet område med öppen tall- och lövskog (6)
som kan ses som lämplig för rekreation.1 Sparas denna skog finns möjlighet att naturligt knyta
ihop ett grönstråk från torpet Petersburg vidare över ängsmarken och skogen som gränsar till
denna vidare ner mot Torpa fornlämningsområde. Marken i detta blandskogsområde vetter till
stora delar mot norr och är ur den synpunkten mindre lämpligt för bostadsbebyggelse men här
är fastmark vilket gör det lätt att bygga här. På hela sträckan väster om grusvägen invid torpet
Sallhagen växer till största delen produktionsskog (7) som ur rekreations- och
naturvårdssynpunkt har ringa värde vilket gör att den är möjlig att exploatera. Marken är dock
i de norra delarna relativt sank, vilket gör att det är mer svårproducerat för byggnation. Vill
man bevara ett helt grönstråk ner mot hagmarken och Torpa måste delar av området bevaras.
För att skapa ett trevligare grönstråk kan
produktionsskogen huggas ner och en
självföryngring av lövträd kan skapa en
behagligare miljö. Granskogen (11) ligger i
en för detta odling som är omgiven av
stenmurar. Närmast sjön är området endast
svagt sluttande och marken ter sig
lättexploaterad. På hela området växer
produktionsskog som inte har så stort värde
ur naturvärdessynpunkt. I stort sett hela den
mark som är mest lämpad för exploatering
ligger dock inom strandskyddsgränsen på
100 m.

1

Utsikt över Södra Bergundasjön

Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002
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Gransumpskog
I östra delarna av planområdet ligger ett område med gransumpskog (8) som i norr gränsar
till en 80-årig grandominerad skog. (9) I naturinventeringen betraktades detta som relativt
värdefullt både ur rekreation- och naturvärdesynpunkt. 2 Kan gransumpskogen bevaras om
bebyggelsen kryper närmare in på denna eller innebär exploateringen att marken torrläggs
eller kan detta motverkas genom att leda ner dräneringsvattnet mot sumpskogen? Granskog är
mycket känslig för förändringar i vattentillgången. Dessutom är granskogen känslig för
vindexponering och blåser lätt omkull om den friställs.3 Bevaras den 80-åriga granskogen ges
invånarna i omgivningen möjlighet att ströva omkring i en vacker gammal granskog.
Granskogen som inte har så lång omloppstid har uppnått avverkningsbar ålder vilket gör att
den inom en inte alltför avlägsen framtid kommer skördas, om de ekonomiska värdena skall
tas tillvara. Om skogen avverkas för exploatering eller bara för att ta tillvara skogsvärdet
kommer mossvegetationen att förstöras. Alternativet är att bevara skogen för att låta den
utvecklas fritt. Sydost om gransumpskogen växer ett stort stycke med en 80-årig
talldominerad skog (10). Tallskogen har möjlighet att uppnå en betydligt högre ålder än
granskogen och kan ur rekreationssynpunkt på sikt vara minst lika värdefull som granskogen.
Denna skog har dock inte så
välutvecklat mosskikt vilket gör
att den inte är så värdefull ur
naturvärdes-synpunkt.
Dessa
områden ligger alla tre i gränsen
för planområdet och kan ur ett
kortare perspektiv betraktas som
mindre värda ur rekreationssynpunkt i och med att den
anslutande marken inte är
exploaterad och därmed kan vara
ett
alternativ
som
rekreationsområde.

Närrekreation
Stora delar av skogsområdet som gränsar till befintlig bebyggelse i Teleborg kan ur estetisk
synpunkt inte betraktas som attraktiva för rekreation. Däremot gör närheten till befintlig
bebyggelse att området naturligt används som motionsområde och för rastning av hundar
vilket det stora antalet vältrampade stigar tyder på. Sker en exploatering av den närbelägna
skogsmarken innebär detta att motionärerna måste hitta nya alternativa områden på längre
avstånd från bostaden vilket kan ses som negativt för dessa. På lång sikt kan även dessa
skogsområden bli estetiskt tilltalande om skötselåtgärderna utformas på rätt sätt. Sker en
exploatering av skogsmarken i direkt anslutning till befintlig bebyggelse är risken att
invånarna som bor i direkt anslutning kan känna det som att de blir utsatta för ett intrång, då
deras närskogsområde bebyggs.

2
3

Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002.
Isling Bengt Saxgård Tomas Tänk efter före – landskapsanalys för bostadsområden. Byggforskningsrådet 1982.
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Ängsmarken
Ängsmarken centralt i området betraktas som viktig för naturvärden och rekreation Det är
framförallt den ohävdade blomsterängen (A) längst i söder och den örtrika beteshagen (E) i
väster som enligt naturinventeringen har störst värden. Den övriga hagmarken förutom ett
mindre område centralt måste dock även betraktas som värdefulla för natur och rekreation.
Kan de stora naturvärdena bevaras om bara delar av området sparas eller måste allt sparas för
att kunna bevara helheten. Skogsområdet (F) som gränsar till hagmarken betraktas i
inventeringen som viktig för insekterna i området då här finns en del död ved som för vissa
insekter är viktiga. Om stora delar av skogsmarken exploateras kommer hagmarken att tappa
lite av sin status. Skogsmarken här är dessutom relativt sank vilket gör den mer svåranvändbar
för exploatering. I den tätortsnära naturen finns speciella möjligheter för bevarande och
gynnande av växter och djurarter som är hotade i högproduktiva jord- och
skogsbrukslandskapet. Tätortens natur och parker eller ett gammalt kulturlandskap kan
användas som ”fristad” för växt och djurarter som inte längre passar in i
produktionslandskapet. Ett områdes markanvändningshistoria är då av avgörande betydelse
för många växt- och djurarter. Att bryta en markanvändning som har lång kontinuitet är ofta
negativt för den biologiska mångfalden. Lång kontinuitet i markanvändningen är en
nyckelfaktor för många arters överlevnad vilket gör att vissa biotoper kan vara omöjliga att
ersätta om de försvinner.4
Marken i beteshagen är täckt med gräs och örter vilket gör att vegetationen är slitagetålig5.
Genom att dra några få stigar igenom beteshagen kan här enkelt skapas ett förträffligt lek- och
parkområde. Det är bara på de ytor som kommer att skötas intensivare, till exempel ihållande
klippning av en bollplan eller på lekplatser och boulebanor där sandområde tillskapas som
vegetationen behöver påverkas i någon
negativ större omfattning.
På	
   omgivningarna	
   runt	
   beteshagarna	
  
bör	
   det	
   kunna	
   skapas	
   ett	
   behagligt	
  
boende	
   med	
   en	
   stor	
   närhet	
   till	
   både	
  
natur-‐	
   och	
   kulturvärden.	
   Tillgängligheten	
  
till	
   parker	
   och	
   natur	
   är	
   viktig.	
  
Tillgänglighet	
   gäller	
   inte	
   bara	
   avståndet	
  
utan	
   kan	
   även	
   gälla	
   terrängförhållande,	
  
barriärer	
  eller	
  känslomässiga	
  hinder.	
  Vad	
  
avståndet	
   beträffar	
   finner	
   man	
   att	
   redan	
  
vi	
   50	
   meters	
   promenad	
   minskar	
   Vy över norra delen av hagmarken
användandet	
   med	
   5%	
   och	
   vid	
   100	
   meter	
  
med	
   18%	
   och	
   vid	
   500	
   meter	
   med	
   56%	
   jämfört	
   med	
   den	
   park	
   som	
   ligger	
   i	
   direkt	
  
anslutning	
  till	
  bostaden.6	
  
Ur	
   exploateringssynpunkt	
   är	
   hela	
   hagmarken	
   lätt	
   att	
   exploatera	
   då	
   marken	
   är	
   fast	
   och	
  
i	
   stort	
   sett	
   slät.	
   Här	
   kunde	
   då	
   skapas	
   ett	
   bostadsområde	
   på	
   ca	
   8	
   ha.	
   Det	
   är	
   bara	
   på	
   de	
  
platser	
  där	
  byggnader	
  uppförs	
  och	
  där	
  gator	
  och	
  övrig	
  teknisk	
  försörjning	
  skall	
  dras	
  som	
  
markarbete	
  måste	
  ske.	
  Den	
  övriga	
  marken	
  kan	
  till	
  stora	
  delar	
  användas	
  som	
  tomtmark	
  
utan	
  att	
  några	
  schaktningsarbeten	
  eller	
  utfyllnader	
  behöver	
  utföras.	
  Om bara den västra
4

Tallhage Lönn Iréne, Gröna områden i planeringen, Boverket Stadsmiljöavdelningen 1999..
Isling Bengt Saxgård Tomas Tänk efter före – landskapsanalys för bostadsområden. Byggforskningsrådet 1982.
6
Stadens parker och natur, Rapport 1994:12. Boverket 1994.
5
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delen av hagmarken exploateras finns möjlighet att behålla största delen av den långsträckta
hagmarken längs hela skogsträckan. Det är en yta på ca 3 ha som i så fall skulle exploateras
men då går helheten av det stora hagmarksområdet förlorad. Likaså förstörs det örtrika7
området som i naturvärdesinventeringen betraktas ha ett mycket stort värde för både
rekreation och ur naturvärdessynpunkt.
Lämnas skogs- och hagmarken till stora delar intakt möjliggörs att en grön korridor kan
bevaras ända från Petersburg ner till Torpa. Skapas bebyggelse väster om hagmarken kommer
korridoren att behöva brytas för att klara trafiken till området vilket inte behöver innebära att
kvaliteterna som grönområde går förlorat men däremot kommer det att innebära att
motionärerna kommer att få ta hänsyn till trafiken. Sker en exploatering över hela eller stora
delar av ängsmarken medför detta att exploateringskostnaden per bebyggelseenhet minskar då
mindre sträckor för vägar och övriga tekniska system blir kortare.
För hela den ytan som lämnas kvar av hagmarken måste det i likhet med stranden utarbetas
en skötselplan samtidigt som en detaljplan utarbetas så att natur- och rekreationskvaliteterna
kan bevaras för framtiden. För	
   att	
   långsiktigt	
   kunna	
   behålla	
   områdets	
   karaktär	
   som	
  
hagmark	
   måste	
   vissa	
   åtgärder	
   vidtas.	
   Marken	
   måste	
   med	
   jämna	
   mellanrum	
   slås	
   eller	
  
betas	
  och	
  vissa	
  träd	
  och	
  buskar	
  kan	
  behöva	
  huggas	
  bort	
  och	
  blommande	
  träd	
  och	
  buskar	
  
bör	
  gynnas8.	
  	
  
Petersburg
Friluftsfrämjandet som för nuvarande har Petersburg som sin bas kommer vid en
exploatering av Vikaholm få mindre mark till sin verksamhet. Framförallt om exploateringen
sker i närheten av torpet. Sparas ett grönstråk ner mot hagmarken och vidare ner mot Torpa
samtidigt som strandremsan och Sallhagaudden bevaras bör det även i fortsättningen finnas
möjlighet att bedriva verksamhet här. Kontinuiteten av ett helt skogsområde kommer dock att
försvinna i och med att området kommer att genomkorsas av gator.
Torpet Petersburg är byggt innanför gränsen på 100 meter som gäller för strandskyddet.
Skall en exploatering ske runt torpet kommer detta till stora delar ske innanför
strandskyddsgränsen. Söder om Petersburg ligger en före detta odling (11) omgiven av
stenmurar som också ligger innanför strandskyddsgränsen. Denna är idag planterad med
produktionsskog av gran och kan i framtiden utvecklas till en attraktiv plats för
fritidsaktiviteter både för friluftsfrämjandet och för allmänheten om skogen avverkas.
Granskogen kan alternativt behållas för friluftsfrämjandets verksamhet och istället avverkas i
ett senare skede
Betesmarken	
  längst	
  upp	
  i	
  nordväst	
  intill	
  flerbostadsområdet	
  går	
  att	
  exploatera	
  men	
  då	
  
bryts	
   hela	
   den	
   naturremsa	
   som	
   löper	
   längs	
   Södra	
   Bergundasjön	
   abrupt	
   av	
   och	
   den	
  
blandning	
  av	
  olika	
  naturtyper	
  som	
  är	
  möjlig	
  att	
  uppnå	
  i	
  ett	
  helt	
  stråk	
  från	
  Petersburg	
  till	
  
Torpa	
  fornlämningsområde	
  går	
  delvis	
  förlorad.	
  Ur	
  trafiksynpunkt	
  ter	
  sig	
  detta	
  område	
  
mindre	
  lämpligt	
  att	
  exploatera	
  då	
  trafiken	
  antingen	
  måste	
  ledas	
  förbi	
  Torpaskolan	
  eller	
  i	
  
en	
  slinga	
  ner	
  mot	
  Vikaholm	
  och	
  vidare	
  ut	
  på	
  Torpavägen.	
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8

Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002
Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002
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Fornminnen
Hela västra delen av planområdet betraktas av Smålands museum som utredningsområde
och måste vid en eventuell byggnation av området undersökas grundligare. Detta på grund av
att det förväntas finnas flera fornminnen i området eftersom det bara är de väl synliga som har
dokumenterats. De flesta fornminnen som är kartlagda ligger i anslutning till ängsmarken och
kan därför ses som naturliga att bevara, i och med att denna mark betraktas som
bevarandevärd ur rekreation- och naturvärdessynpunkt. Kombinationen av olika fornminnen
såsom fossil åkermark och gamla husgrunder gör att området har en lång kontinuitet som
försvinner om stora delar av området bebyggs. Bevaras dessa går det också att behålla
sambandet som finns ner mot Torpa fornminnesområde. Samtidigt måste det beaktas att om
det sker en bebyggelseutveckling i väster kommer kanske dessa att behöva genomkorsas av
vägar vilket bryter helheten i fornlämningsområdena. Runt torpet Sallhagen finns flera
fornminnen och ett litet fornminnesområde som antingen måste integreras i bebyggelsen eller
kan man bevara stora områden runt omkring. De fornminnen som ligger i västra delen av
området bör kunna integreras med bebyggelsen vilket skapar en helt ny fornminnesmiljö och
är detta i så fall acceptabelt? Fornminnen ligger ofta placerade på marker som är lämpliga för
exploatering. Tidigare bosättare har varit förståndiga och valt platser med fastmark som har
varit lättast att inta för bosättningar. Problemet är att dessa platser av naturliga skäl
fortfarande är lättast att exploatera vilket ställer till med konflikter om fornminnen skall
bevaras.
Det finns ett flertal stenmurar som under
stor möda har blivit lagda runt omkring de
båda torpen och på några ställen i
hagmarken. Stenmurarna och fornminnena
synliggör tillsammans för invånarna i
Vikaholm att de bosätter sig på en plats med
lång kontinuitet Skall dessa bevaras krävs
att stor försiktighet tas när vägar och
bebyggelsen anläggs. Det gör också att det
på vissa ställen kan bli svårt att dra fram
gator för att inte skada murarna.
”Sallhagen saknar inte bevarandevärden
men de är inte av den arten att
Stenmur inbäddad i granskogen
landsantikvarien anser sig kunna motsätta
sig en exploatering av området.” Den större skålgropsförekomsten och gravarna bör lämnas
kvar med omgivande skyddsområden vid en exploatering. 9 För att kunna vårda fornminnen
bör dessa hållas fria från träd och buskar. Det är viktigt att framhäva och göra varje
anläggning tydlig för att understryka sambandet mellan olika

9

Krantz Karl Johan, Kulturhistoriskt underlag inför ÖP:arbete söder Växjö, Smålands Museum 2001.
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