Förutsättningar
Detta kapitel innehåller en beskrivning av hela kommunen
och dess verksamhet. Den kommunala verksamheten och hur
kommunen ser på sin framtida utveckling utgör själva grunden
för det förslag som presenterades i föregående del. Kapitlet är
indelat i sex olika tematiska områden för att underlätta orienterbarheten i hela dokumentet. De sex olika temaområdena
består i sin tur av två eller i vissa fall tre delar som kommunen
anser har en nära inbördes koppling. Samtliga tematiska
områden har inbördes kopplingar med övriga temaområden
vilket har gjort att indelningen i tematiska områden inte är
oproblematiskt. T.ex. finns kopplingar till vattenkvalitet,
klimatpåverkan eller hälsa inom samtliga temaområden. Vissa
rubriker skulle kunna ligga under flera temakapitel men för att
dokumentet inte ska bli alltför omfattande har vi begränsat oss
till ett ställe. Antalet hänvisningar mellan olika kapitel är också
begränsade men ambitionen är att dokumentet i sin helhet ska
vara så lättöverskådligt och logiskt upplagt att överflödiga
hänvisningar inte blir nödvändiga. För att få en övergripande
bild av kommunens verksamhet och framtida viljeinriktning
bör dokumentet läsas i sin helhet.
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KOMMUNALA MÅL

REGIONALA MÅL

Kulturlandskapet på södra Öland har unika
värden som ska bevaras för att inte förlora sin
särart. Landskapets värden ska ligga till grund
för kommunens utveckling. Kultur i alla former
berikar människor och bidrar till
samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun ska
bli en ledande kultur- och naturkommun.

- Mål: Bibehålla och förbättra värdefulla
biotoper, miljöer och landskap samt göra det
möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för
folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion.
(RUS - Miljö i balans)

- Stimulera möjligheter till boende utanför
kommunens tätorter

- Mål: Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer
ska bevaras, användas och utvecklas.
(RUS - Kultur och upplevelser)

- Se landskapet, och särskilt kustområdena,
som en resurs vid utveckling av södra Öland
- Skapa ett informationscenter för världsarvet
- 2025 eller tidigare vara Sveriges ledande
kultur- och naturkommun

FÖRUTSÄTTNINGAR - LANDSKAP - KULTUR / NATUR / UPPLEVT

- Grönområden och allmänna platser med god
standard
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- God kultur- och naturvård
- Verka för en god arkitektur som är
framåtblickande och förankrad i platsens särart

NATIONELLA MÅL

EU:s MÅL

- Kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer skall tas till vara
och förstärkas.

- Stärka ekologiska strukturer och kulturella
resurser som ett mervärde inom utveckling.
(Sex prioriteringar för den utvecklingsinriktade
rumsliga planeringen, Territoriella agendan,
2007)

- Allas förståelse, delaktighet och
ansvarstagande för den egna kulturmiljön
(Raä och Arkitekturmuseet)
- Den biologiska mångfalden och natur- och
kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart.
(Sveriges miljömål, Generationsmålen, SOU:s
hemsida, http://www.sou.gov.se/sb/d/17400/
nocache/true/a/213502/dictionary/true)
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LANDSKAP - KULTUR
Inledning
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Kulturlandskapet på södra Öland är unikt för regionen, för
Sverige och för hela världen. Södra Ölands odlingslandskap är
upptaget på Unescos lista över världsarv och hela kommunen
är full av spår efter tidigare och nutida mänsklig aktivitet. Det
unika arv som vi idag har fått i uppgift att förvalta är det som
gör Mörbylånga kommun så speciellt och utgör en betydande
del av dess attraktionskraft för såväl boende som besökare.
Kommunen vill därför fortsätta att bevara, lyfta fram och
utveckla bl.a. kulturmiljön på ett sätt som går hand i hand med
utvecklingen av boende och lantbruk som är själva grunden
och ursprunget för kulturlandskapet och dess utformning. De
riksintressanta kulturmiljöerna ska vara och upplevas som
levande miljöer att bo och verka i. Den mänskliga närvaron går
som en röd tråd genom Ölands kulturhistoria. I landskapet är
det tydligt hur människan och hennes förhållningssätt till sin
omgivning har stått i fokus genom århundranden av utveckling.
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För att förvalta sitt historiska arv ska kommunen värna om
och arbeta för att lyfta fram övergripande strukturer och
sammanhang, såsom bebyggelsens koppling till öns geologi,
strandvallar och vattentillgångar i sin planering. Kompletterande av befintliga strukturer genom tillkommande bebyggelse
i ett kulturlandskap med så stark särprägel som det öländska,
ställer stora krav på utformning och placering. Befintliga
natur- och kulturvärden måste därför alltid beaktas och hänsyn
tas till landskapsbild och sammanhang. I Mörbylånga kommun
innebär det bl.a. att spridning av bebyggelse mycket sällan är
förenligt med landskapsbilden.
Det är viktigt att ta hänsyn till både sammanhang och enskilda
exempel där kulturmiljön är särskilt intressant eller tydlig. I
samband med omfattande exploateringsprojekt som exempelvis
förbifart Färjestaden eller utvidgning av täktverksamhet är det
också viktigt att befintliga kulturmiljövärden särskilt beaktas.

världsarvet på södra Öland. Kontinuitet av traditionell
markanvändning gör odlingslandskapet på södra Öland unikt.”
(Riksantikvarieämbetet)
Världsarvet ”Södra Ölands odlingslandskap” instiftades till
stor del tack vare det lantbruk som bedrivits i området under
lång tid. Framtiden för odlingslandskapet och utvecklingen för
de gröna näringarna är därför en knäckfråga för den framtida
utvecklingen av världsarvet. Kommunens förhållningssätt är
att brukandet av marken och tillvaratagandet av naturgivna
resurser måste kunna fortgå i samklang med världsarvet även
framöver. Världsarvet ska beaktas och finnas med som en parameter i samband med den fysiska planeringen av kommunens
mark- och vattenområden. Förändringar inom området för
världsarvet gör att frågan ofta lyfts och inte sällan i debatter
som rör utveckling av bebyggelse, jordbruk och vindkraft.
I den avsiktsförklaring som togs fram i samband med världsarvsansökan av kommunen, Länsstyrelsen och Lantbrukarnas
Riksförbund lyftes följande punkter fram:
- Södra Ölands odlingslandskap ska vara ett levande
landskap och inte relikt
- Turism, lantbruk och övrig näringsverksamhet ska
utvecklas i samverkan och med ömsesidigt hänsynstagande
Kommunen står fast vid sin avsiktsförklaring och avser, bl.a.
genom den översiktliga planeringen, säkerställa att dessa
intressen beaktas på ett sätt som gör att de harmonierar med
utvecklingen av världsarvet.
Världsarvsråd

Kommunen sitter med som en part i världsarvrådet tillsammans
med Regionförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och
Länsstyrelsen. Rådet är ansvarig för framtagande av förvaltningsplan för världsarvet. Den gällande planen gäller fram till
2015 och ska därefter revideras eller göras om.
Information

Världsarvet – Södra Ölands odlingslandskap
Unesco och dess världsarvslista är en del av FN. Världsarvskonventionens syfte är att skydda de kultur- och naturarv
som finns runt om i världen. Sverige skrev på konventionen
1985 och tog därmed på sig ett ansvar för att värna om landets
världsarv för all framtid. Ett världsarv är en angeläget för hela
mänskligheten. Södra Ölands odlingslandskap upptogs på
Unescos världsarvslista 2000.
Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där bl.a. lantbruket är en förutsättning för att
det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.
Världsarvskommitténs motivering:
”Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria
och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form
av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt
exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna
på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.”
”Geologin och klimatet har bestämt hur ölänningarna använt
sitt landskap. Sedan stenåldern har markanvändningen inte
förändrats mycket. Åkerbruk och boskapsskötsel är fortfarande
den dominerande näringen. Radbyar, inägojorden och betesmarkerna (sjömarkerna och alvarmarken) bildar tillsammans
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Information är en viktig del i utvecklingen av världsarvet,
Kommunen ska därför verka för att bredda synen på detsamma
genom att vända sig till invånare och besökare, men också internt som exempelvis till skolan. Som en del av arbetet med att
lyfta världsarvet prioriterar kommunen upprättandet av ett informationscenter för världsarvet. Centret bör lokaliseras inom
världsarvets område och företrädesvis på en plats där världsarvets essens tydligt återspeglas i de kringliggande strukturerna, i
landskapet och bebyggelsen. Informationscentret skulle kunna
uppföras i kombination med annan verksamhet, för att lyfta
fram unika kultur- och naturmiljöer som utgör ett stort värde
för kommunen. Det är önskvärt att byggnaden ger uttryck för
en framåtblickande arkitektur som är väl förankrad på platsen
och i kulturmiljön. Kommunen ska också arbeta med entréerna
till världsarvet för att synliggöra landskapet. Lämpliga platser
för ett världsarvscenter redovisas i förslagsdelen.

Riksintresse för kulturmiljövård
”En riksintressant kulturmiljö är ett område där landskapet är
så särpräglat av sin historia att kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de kulturhistoriska
värdena därför särskilt tungt vid en avvägning mellan olika
intressen. Här ska kulturmiljön vara både tongivande och en
inspiration vid förändringar.” (Riksantikvarieämbetet)

Att peka ut områden för kulturmiljövården innebär att dessa
miljöer ska bevaras och utvecklingen i dem ska förenas med
den befintliga miljöns värden. Kulturmiljön är på så sätt en
resurs och en tillgång. De utpekade områdena är en signal om
att kulturmiljöns värden är så höga och viktiga att de anses gå
före andra motstående intressen. Kulturmiljöerna anses också
värdefulla för hela landet, och ibland även ur ett internationellt
perspektiv. Kulturmiljön är ofta attraktiv att vistas i och
besöka, eftersom den ofta är unik då den har en stark historisk
och geografisk förankring.
Det är staten, genom Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen
som tar fram underlag om riksintressena. Länsstyrelsen i
Kalmar län har arbetat fram ett underlag för bedömning av
vad som ska anses vara av riksintresse för kulturmiljö. Kommunens ansvar är att behandla kulturmiljön i den kommunala
planeringen och Länsstyrelsen har ansvar för att kulturmiljön
beaktas i den kommunala planeringen.
De riksintressanta kulturmiljöerna skyddas i Miljöbalken, där
man i 1 kap 1§ kan läsa att de ska skyddas och vårdas. Vidare
kan man läsa i 3 kap 6 § att den riksintressanta kulturmiljön
”skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön”.
I kommunen finns 15 områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården. De riksintressanta kulturmiljöerna
är jämnt fördelade över hela kommunen och kan ses på
kulturkartan. Kulturmiljöerna namnges: Ås (Ås och Ventlinge
socknar), Sebberneby (Ventlinge sn), Eketorp (Gräsgård sn),
Gräsgård-Segerstad (Gräsgårds och Segerstads snr), Albrunna-Vickleby (Södra Möckleby, Smedby, Kastlösa, Mörbylånga,
Resmo och Vickleby snr), Gösslunda (Hulterstad sn), Hulterstad-Stenåsa (Hulterstad, Sandby och Stenåsa snr), Eriksöre
(Torslunda sn), Kalkstad-Lenstad (Torslunda sn), Dröstorp
(Torslunda sn), Ekelunda (Sandby sn), Skarpa Alby-Gårdby
(Norra Möckleby och Gårdby snr), Gråborg (Algutsrum sn)
och Algutsrum-Ryd (Algutsrum och Glömminge snr). Flera
av socknarna ovan samlas numera i församlingen Sydöland,
men de äldre sockennamnen ger en värdefull information om
geografiskt läge.
Till alla riksintressanta kulturmiljöer hör motivering, skydd,
hot, åtgärdsförslag och områdesbeskrivning. Motiveringen
bakom riksintresseområdet Hulterstad-Stenåsas är t.ex. ”Öppet
odlingslandskap med många radbyar med malmbebyggelse
och betade sjömarker samt fornlämningsmiljöer.” Som hot
anges igenväxning av landskapet. Att kulturmiljön är beroende
av brukning av marker, såsom bete och odling, talar för att
kulturmiljön ska vara en levande bygd där människor kan
både leva och verka, hand i hand med miljön. Ett öppet
odlingslandskap förutsätter att människor kan bo och vara en
del av det. Bebyggelsen i radbyarna är starkt knuten till hela
landskapet och beaktandet av radbyarnas rumsliga kvalitéer är
väsentligt. Radbyarnas bebyggelse utgör också stora delar av
kulturmiljön.
Översyn av riksintresset

Genom uppdrag från Riksantikvarieämbetet pågår ett arbete
där Länsstyrelsen i Kalmar län ser över riksintresset för
kulturmiljövården på Öland och i hela länet. Länsstyrelsen för
i detta arbete en dialog med kommunerna. Utgångspunkten är
att undersöka om hela Öland kan pekas ut som riksintresse för
kulturmiljövård, genom att man lyfter fram s.k. värdekärnor
som illustrerar en helhet; hela Öland. Värdekärnorna som

man valt ut för att illustrera helheten är: radbyarna, malmbebyggelsen, odlingslandskapet, alvarmarkerna, sjömarkerna,
sockencentrumen, stenbrotten och väderkvarnarna.

Värdefull kulturmiljö
Kommunen ser det som viktigt att de områden som pekas
ut som riksintresse för kulturmiljövård tillåts utvecklas med
sin samtid och med bibehållen karaktär. Riksintresset får
dock inte utgöra ytterligare en restriktion som försvårar för
verksamhetsutövare i kommunen. Kommunen vill noga
understryka hur viktigt det är att en utökning av riksintresse för
kulturmiljövården inte kommer att innebära att utvecklingen i
exempelvis radbyarna riskerar att hämmas.
Generella riktlinjer för alla radbyar i kommunen har arbetats
fram i denna översiktsplan. Riktlinjernas syfte är att trygga en
positiv utveckling och bevarande av radbyarna. Några av de
aspekter som riktlinjerna avser ta fasta på är bl.a. hur bebyggelse och markanvändning förhåller sig till geologin.
Kommunen har för avsikt att inventera och prioritera åtgärder
för kulturmiljöerna i ett vidare arbete genom att ta fram ett s.k.
kulturmiljöprogram.

Byggnadsminnen
Ett byggnadsminne kan vara t.ex. en byggnad eller en park som
utgör en viktig del av vår gemensamma kulturmiljö. I Kulturmiljölagen (som ersätter Kulturminneslagen fr.o.m. 2014) kan
man läsa: ”En byggnad som är synnerligen märklig genom
sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt
synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som
byggnadsminne av Länsstyrelsen.”
Det finns två typer av byggnadsminnen, de som skyddas enligt
Kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen.
Byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (enskilda)

Det är Länsstyrelserna som beslutar om en byggnad eller
anläggning ska förklaras som byggnadsminne. Vem som helst
kan väcka frågan till länsstyrelserna om att en byggnad, miljö
eller anläggning bör byggnadsminnesförklaras och skyddas.
Länsstyrelserna har tillsynsansvar över de enskilda byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider
mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne
har möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader
som kan uppstå vid till exempel restaurering. Det finns nära
2 200 byggnadsminnen i Sverige och skyddet av dem finns
reglerat i 3 kap Kulturmiljölagen (1988:950).
I Mörbylånga kommun finns två enskilda byggnadsminnen;
Flyttfågelmuseet i Ottenby nere vid Ölands sydspets och
en stubbväderkvarn som är flyttad till dess plats, strax intill
Algutsrums kyrka.
Flyttfågelmuseet står i ett öppet, betat landskap nere vid Ölands
södra udde. Byggnaden smälter samman med omgivande landskap, både exteriört och interiört. Byggnaden är en lätt träbyggnad och har liggande, blå träpanel exteriört och ett mycket lätt,
flackt och utskjutande sadeltak. Byggnaden består av ett rum,
vars väggar står vinklade och nästan fritt i landskapet. Mellan
de vinklade väggarna som fungerar som utställningsskärmar
sitter fönstren. Byggnaden är ritad av arkitekten Jan Gezelius,
som också är arkitekten bakom bl.a. Fiskarens hus i Böda på
ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24
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norra Öland och Eketorps utställningsbyggnad. Gezelius själv
har beskrivit byggnaden som en flyttfågel som just landat i
det vidsträckta landskapet. Byggnaden beställdes av Sveriges
ornitologiska förening och stod klar år 1961. Byggmästare för
projektet var Oscar Johansson från Torngård. Flyttfågelmuseet
hålls öppen för allmänheten sommartid och står självklart blå i
landskapet. Byggnaden förklarades som byggnadsminne 1999.
Den vanligaste kvarntypen i det öländska landskapet är den
s.k. stubbväderkvarnen. En stubbväderkvarn är uppbyggd
kring en central, stark ekstubbe, runt vilken hela kvarnen kan
rotera. Stubbväderkvarnen i Algutsrum stod ursprungligen
vid Gråborg i Mittlandsskogen innan den år 1947 flyttades till
sin nuvarande plats, strax intill Algutsrums kyrka. Kvarnarna
på Öland är lös egendom och står ofta på platser med annan
ägare än kvarnens, varför de ofta flyttats runt i landskapet.
Kvarnen är troligen byggd under 1800-talets början och blev
byggnadsminneförklarad 1957.
Statliga byggnadsminnen

FÖRUTSÄTTNINGAR - LANDSKAP - KULTUR / NATUR / UPPLEVT

De statliga byggnadsminnena ägs av staten och utgör viktiga
berättelser om Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige,
såsom kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader,
försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer.
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Det är regeringen som beslutar om en statlig byggnad eller
anläggning ska skyddas som statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet lämnar, efter samråd med de statliga förvaltarna förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar även
för tillsynen av dem. De statliga byggnadsminnena är skyddade
enligt förordning (2013:558).
I Mörbylånga kommun finns två statliga byggnadsminnen;
fyren Långe Jan och Ottenby Kungsladugård, båda belägna vid
Ölands sydspets.
Fyren Långe Jan är idag öppen för allmänheten. Långe Jan är
42 meter hög, vilket gör den till Skandinaviens högsta fyr. 197
steg upp från marken kan man blicka ut över stora delar av
södra Ölands öppna marker, över Ottenby Lund, strandängarna,
havet och de sydligaste radbyarna. På landskapsnivå är fyren
ett självklart riktmärke och öns högsta byggnad. I kommunen
ges storslagen utsikt från relativt få platser, vilket beror på det
svagt lutande landskapet och en låg bebyggelse. Från några
enstaka fågel- och utkikstorn, den västra landborgen och
Långe Jan ges däremot vid utsikt. Långe Jan uppfördes mellan
1784-1785 och är byggd av sten från det medeltida kapellet
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S:t Johannes, som låg bara en kilometer norr om sydspetsen
och fyren innan det revs under reformationen. S.t Johannes har
troligen gett namn till fyren. Ursprungligen eldades Långe Jan
med stenkol, men sedan 1700-talet har byggnaden genomgått
flera större ombyggnationer och moderniseringar. Under
mitten av 1800-talet vitputsades byggnaden och under slutet av
1800-talet målades en röd ring runt tornet, som senare målades
över med en svart. 1948 elektrifierades Långe Jan och är idag
obemannad. Fyren, tillsammans med de andra publika byggnaderna nere vid Ölands sydspets och det unika landskapet utgör
ett mycket populärt besöksmål för ölänningar och turister.
Långe Jan är skyddat som byggnadsminne sedan 1935.
Ottenby kungsladugård ligger i ett öppet landskap med
närheten till Ottenby lund. De öppna markerna utgörs av åkeroch betesmarker. Betesmarkerna, vid namn Schäferiängarna
är kända för sin rika flora och fauna. Före 1527 var Ottenby
kungsgård ett kloster- och frälsegods, men blev 1527 indraget
av Kronan. I norr avgränsas godsets marker av en nästan fem
kilometer lång och rak kalkstensmur från 1650-talet, Karl X
mur. Muren sträcker sig från öster till väster, tvärs över hela
öns bredd. Till kungsgården hör ett stort antal ekonomibyggnader och en ståtlig vitputsad tegelbyggnad från 1804, ritad
av CF Sundvall. Ottenby kungsladugård ägs idag av Statens
fastighetsverk och arrenderas ut som lantbruksfastighet. Sedan
1935 är en del av godsets marker och samtliga byggnader
skyddade som statligt byggnadsminne.
(Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen)
Fler byggnadsminnen

För att bibehålla värden hos värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer vill Mörbylånga kommun verka för att fler
byggnader skyddas som byggnadsminnen. Idag är endast fyra
byggnader skyddade som byggnadsminnen i kommunen, vilket
är relativt lite med tanke på omfattningen av kulturhistoriskt
intressant bebyggelse som finns i kommunen. Dialog bör hållas
med Länsmuseet i Kalmar, enskilda fastighetsägare m.fl. för att
skydda fler miljöer, anläggningar och byggnader.
I kulturmiljöprogrammet som kommunen avser ta fram, kan
man ge förslag på vilka ytterligare byggnader, parker osv som
skulle kunna byggnadsminnesförklaras. I kommunen kan t.ex.
stenkällare, malmstugor, kringbyggda gårdar i laga läge och
radbyarnas samfällda brunnar vara intressanta att skydda.

Kyrkomiljöer
Sedan medeltiden finns en kyrka i varje socken på Öland och
bara i Mörbylånga kommun finns 17 kyrkobyggnader. Svenska
kyrkans kyrkomiljöer med kyrkobyggnader, kyrkogårdar och
inventarier skyddas i Kulturmiljölagens fjärde kapitel.
Kyrkan, byn och landskapet

Kommunens kyrkor ligger tätt i landskapet, vilket beror på att
byarna och kyrkorna är många. Kyrkorna ligger integrerade i
byarna, och följer likt övrig bybebyggelse de östra strandvallarna på östra sidan och landborgens rygg på västra. På västra
sidan ligger endast kyrkorna i Glömminge och Mörbylånga
nedanför landborgen.
På många platser man kan se två kyrktorn samtidigt eftersom
de reser sig från övrig bebyggelse och vegetation. Byggnaderna
reser sig upp ur landskapet och skvallrar på så sätt om byarnas
lägen, vilket ger en värdefull orientering ute i landskapet. Få
andra byggnader inom kommunens gränser har sådan vertikal
dominans i landskapet som kyrkorna.
Byns mittpunkt

Kyrkan med tillhörande kyrkogård och bebyggelse utgjorde
länge byns självklara mittpunkt. Kring kyrkan eller i dess närhet samlades ofta skola, handelsbod, fattigstuga, marknadsplats
och traktens bensinmack, tillsammans med byns gårdar. Trots
att flera av dessa samhällsfunktioner försvunnit från många
byar och samhällen med åren i kommunen, kan dessa f.d.
sockencentrum leva vidare som öppna plaster för möte, likt
mindre torg. De öppna platserna kring kyrkorna är också ofta
värdefulla pauser i de annars mycket tätt bebyggda byarna.
Byggnaden

Under vikingatiden var de öländska kyrkorna byggda i trä. Så
småningom ersattes dessa träkyrkor av stenkyrkor, uppförda
av murad kalksten. Byggnationen av stenkyrkorna pågick fram
till 1100-talet. Av de medeltida kyrkorna finns idag endast spår,
eftersom de under 1800-talet genomgick kraftiga ombyggnationer eller helt revs för att ersättas av nya. De omfattande
ombyggnationerna och rivningarna berodde främst på befolkningsökningar. Idag är det främst 1800-talets ombyggnationer
och byggnadsideal som kännetecknar kyrkorna på Öland
och i kommunen. Spår från medeltiden kan däremot finnas i
form av återvunna byggnadsdelar. Resmo kyrka är en av få
kyrkor i kommunen som ännu har en utformning som till stor
del är bevarad från 1100-talet. För att följa kyrkomiljöernas
utveckling över tid, spelar historisk och modern konst samt
illustrationer en viktig roll.
På samma sätt som övrig bebyggelse i byn omringas ofta
kyrkan och dess gård av kalkstenmurar. Murarna håller såväl
vind som betesdjur utestängda från gården, samtidigt som de
definierar plats och ägoförhållanden. Tack vare kyrkobyggnadernas kvalitet i fråga om arkitektur är de än idag fungerande
byggnader samtidigt som de ger värdefulla inblickar i dåtiden.
Kyrkobyggnaderna med kyrkoinventarier samt tomterna/
kyrkogårdarna och begravningsplatserna skyddas i Kulturmiljölagens fjärde kapitel.
Kommunen vill att hänsyn ska tas till kyrkornas vertikala
dominans i landskapet. Dessa få och tongivande byggnaders
plats i landskapet ska i första hand inte utmanas. Landskapet

är flackt och tål få vertikala element. Det flacka landskapets
värden är bl.a. fri horisont och vidder där hav och land upplevs
smälta samman, ett öländskt landskap som är både berömt
och karaktäristiskt. Kyrkorna bidrar dessutom till en värdefull
orientering och är riktmärken i landskapet, eftersom de berättar
om byarnas lägen.

Europeiska landskapskonventionen
Landskapet är en gemensam tillgång som berör oss alla i hög
grad eftersom vi lever i- och av det. Landskapet berör olika
intressen och värden. Värderingar och synsätt ställs emot
varandra då olika intressen måste kompromissa exempelvis
då det gäller hur marken ska användas. Huvudmålet med
Europeiska landskapskonventionen är att fler ska bli delaktiga
och engagera sig i utformningen av landskapet. Med landskap
menas såväl stadslandskap som landsbygd. Den Europeiska
landskapskonventionens definition av landskap är följande:
”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan
naturliga och/eller mänskliga faktorer.”
Sverige skrev under och godkände den Europeiska landskapskonventionen år 2011. Det betyder bland annat att konventionens intentioner ska arbetas in i politik och lagar, men också att
man förbinder sig att arbeta för att skydda, förvalta och planera
utifrån konventionens demokratiska avsikt där allmänheten är
delaktig. (Riksantikvarieämbetet)
Mörbylånga kommun vill implementera Landskapskonventionens synsätt i sitt arbete genom att uppmuntra initiativ som
kommer underifrån, från medborgarna själva. Redan idag finns
ett antal projekt som arbetar med den typen av perspektiv, bl.a.
projektet drömfångaren som hjälper unga att förverkliga egna
idéer och kulturprojekt. Ett annat sätt att uppmuntra initiativ
från medborgare och föreningar kan vara att stötta föreningar
som vill söka t.ex. LONA-bidrag. I de fallen kan kommunen
fungera som en samarbetspartner för lokala naturvårdssatsningar.

Fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesregister
finns det fler än 5500 registrerade fornlämningar i Mörbylånga
kommun. Registret som uppdateras kontinuerligt innehåller
såväl kartor som beskrivningar över samtliga av landets
registrerade fornlämningar. De äldsta spåren av forna tiders
mänskliga verksamhet på Öland härrör cirka 10 000 år tillbaka
i tiden då de första människorna kom till ön. Exempel på
vanliga fornlämningar i kommunen är husgrunder, hägnader,
gravar, runstenar, skeppsvrak och fornborgar. Fornborgarna är
ovanligt många på Öland, i relation till andra delar av landet.
Flera av borgarna utgör dessutom populära besöksmål för
turister. Eketorps Borg i södra delen av kommunen är en av
kommunens största turistattraktioner som lockar cirka 30 000
besökare om året.
Koppling till geologin

Det finns en kontinuitet i att bygga och bosätta sig på samma
platser sedan lång tid tillbaka, vilket kan utläsas även i dagens
bebyggelsestruktur. Till stor del handlar bebyggelsens och
vägarnas lokalisering om att man under alla tider har anpassat
sig till och dragit nytta av öns geologi, såsom naturliga höjder,
väldränerade sandmarker, tillgången till vatten osv. Detta
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bidrar till att många fornlämningar ligger utmed vägar och
andra platser som är lättillgängliga för besökare än idag. En
betydande del av fornlämningarna finns på eller i direkt anslutning till landborgen på västra sidan och strandvallarna på östra.
Till dessa naturliga höjder som sträcker sig genom landskapet
i nord- sydlig riktning är de viktigaste transportlederna knutna.
Det är därför inte ovanligt att t.ex. gravfält ligger varvat med
bebyggelsen i kommunens byar.
Marina fornlämningar

FÖRUTSÄTTNINGAR - LANDSKAP - KULTUR / NATUR / UPPLEVT

I huvudsak finns de flesta fornlämningarna på land, men
några t.ex. ett flertal skeppsvrak är belägna ute i vattnet.
Utanför Ölands kust och inte minst i det vattenområde som
hör till Mörbylånga kommun, finns en mängd olika lämningar
av gamla förlista skepp av varierande storlek och historisk
betydelse. Ett av de större och kanske mest kända av dessa är
Regalskeppet Kronan som sjönk i samband med ett slag den 1
juni 1676 utanför Hulterstad på sydöstra Öland. Kronan var ett
av världens största fartyg under sin tid och drog med sig över
800 människor ner i djupen i samband med förlisningen. Över
30 000 föremål har hittills tagits upp och konserverats från
skeppet. Föremålen förvaras idag främst på Kalmar Läns museum på Kvarnholmen i Kalmar. Synliggörande av fornlämningar
i allmänhet och inte minst de marina ses av kommunen som
ett viktigt led i arbetet att nå målet om att bli landets ledande
natur- och kulturkommun. Också fornborgarna och i synnerhet
Sandby Borg är en fornlämning som förtjänar att lyftas fram.
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Upptäckten av tidigare icke registrerade fornlämningar görs av
regel i samband med arkeologiska utredningar eller fältinventeringar. En fornlämning skyddas ofta genom att även området
runt omkring den också bär samma skydd. Det är t.ex. förbjudet att täcka över, ta bort, skada eller förändra ett fornminne och
dess fornlämningsområde. I lag är fornlämningarna skyddade
i Kulturmiljölagen. Fornlämningarna i kommunen kan ses på
kulturkartan.

Kulturarvets framtid
Samspelet mellan marker, bebyggelse och öns geologi samt
klimat är unikt och ska tas tillvara i utvecklingen för att bevara
miljöns och enskilda exempels särart. En hållbar utveckling ska
värna om de lokala förutsättningarna och det som gör Öland
och kommunen unik. Kulturhistoriska miljöer och enskilda
exempel ska bevaras och utvecklas ur sin tradition och med sin
samtid. Till stor del handlar kulturarvets framtid och utveckling
om att utveckla och bygga vidare på den lokala traditionen
som har lång kontinuitet och är platsbunden. Ett konkret
ställningstagande som översiktsplanen lyfter är ”spridning av
bebyggelse i landskapet är i strid med befintliga strukturer och
ska inte tillåtas”. Samspelet mellan samlad bebyggelse och
öppna marker hänger tätt ihop och är ett samspel som såväl
invånare som besökare uppskattar och värdesätter. Ett annat
ställningstagande är att kulturvärden och det byggda områdets
karaktär alltid ska beaktas och utnyttjas vid nybyggnation.
Både odlingslandskapet och Mittlandsskogen är sammanhang
inom vilka det finns många intressanta delar som är viktiga
för helheten. Som delar av helheten kan t.ex. stenkällarna,
väderkvarnarna, högsuleladorna, stenbrotten, skiftesverken och
skiftesgränserna nämnas.

ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

Kulturmiljöprogram

För att säkra kulturmiljön har Mörbylånga kommun för avsikt
att upprätta ett kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram
bör både identifiera, synliggöra och öppna upp möjligheter för
framtiden där allmänhet, invånare, besökare m.fl. är införstådda
i arbetet.
Kommunalt arkitekturpris

Ett sätt att uppmuntra till en hållbar bebyggelseutveckling
och tillvarandetagande av landskapet är att lyfta fram kreativa
och intressanta arkitekturprojekt genom ett kommunalt arkitekturpris. God nutida arkitektur som understryker stads- och
landskapsbilden kan också fungera som goda exempel, väcka
nyfikenhet och öppna upp för diskussion.
Skydd i Plan- och bygglagen

”Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För all bebyggelse
gäller även varsamhetskravet som innebär att bebyggelsens
”särart” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid ändring eller
underhåll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört
och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.”
(Riksantikvarieämbetet)
I PBL ges flera möjligheter att bevara och främja en positiv
utveckling av bebyggelse, mark och miljöer som helhet. I PBL
står det bl.a. att: ”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan” (2 kap 6
§).
I PBL finns möjligheten att bilda s.k. områdesbestämmelser
(PBL 2 kap 41-43 §) för att reglera värdefulla byggnader och
miljöer. Idag omfattas Skärlövs Hamn, Södra Bruket i Degerhamn och fyra fastigheter i anslutning till kusten i Sandbergen
av områdesbestämmelser. I PBL ges också möjlighet att i detaljplaner skydda värdefulla byggnader genom q-bestämmelser
som är ett mycket starkt skydd mot förvanskning.
Kulturreservat

Länsstyrelsen utreder om Borgs By med fornborgen Gråborg
ska bli kulturreservat. Kulturreservaten infördes som skyddsinstrument i samband med Miljöbalken 1999. Kulturreservaten
ska motsvara naturmiljöernas naturreservat och möjliggöra
vård och bevarande av värdefulla kulturlandskap. Kulturreservatens skydd kan omfatta ett helt områdes värden, där såväl
marker som byggnader och andra anläggningar kan ingå.
Riktlinjer för radbyarna

Radbyarna är unika ur ett nationellt och internationellt
perspektiv, vilket betyder att de har ett stort allmänt och enskilt
intresse. Radbyarna utgör en mycket viktig del av det öländska
landskapet och de som ligger inom världsarvsområdet utgör
även en viktig del av det.

I den här översiktsplanen har riktlinjer för samtliga radbyar
i kommunen arbetats fram (se förslagsdelen). Syftet med
riktlinjerna är att både bevara och främja en positiv utveckling
i radbyarna. Utgångspunkten är att radbyarnas generella rumsliga kvalitéer ska tillvaratas och synliggöras i bevarande och
utveckling. Före framtagandet av riktlinjerna saknade samtliga
radbyarna inom kommunen reella skydd och riktningar för
framtiden.
Riktlinjer för fritidshusområden

Flera fritidshusområden i kommunen har rumsliga kvalitéer
(däribland en småskalighet och rik grönska) samt kulturhistoriska värden som ska lyftas fram och bevara för framtiden.
Många av öns och kommunens fritidshusområden berättar om
en relativt samtida turismhistoria på Öland som ett av Sveriges
populäraste semesterlandskap. Många fritidshusområden är
idag under förändring eller utsätts för ett för bebyggelsetryck
som riskerar att utarma miljöernas värden. Generella riktlinjer
har därför arbetats fram för fyra fritidsområden i kommunen
(se förslagsdelen). Idag planläggs inte längre för nya fritidshusområden.
Informationscenter för världsarvet

Ett informationscenter för världsarvet kan ha stor betydelse för
bl.a. landskapets och bebyggelsens utveckling i kommunen. Ett
center kan både väcka nyfikenhet, sprida kunskap och vara en
aktiv plats för diskussion och möte i frågor som rör världsarvet.
Resmo ligger inom världsarvsområdet och där har en plats
pekats ut som möjlig för uppförande av ett informationscenter
för världsarvet (ä1), se förslagsdelen för mellersta kommundelen med tillhörande beskrivning.
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Mellankommunala intressen
Bevarande och utveckling av värden kopplade till Ölands natur
och kultur är ett mellankommunalt intresse som berör de båda
kommunerna på Öland i lika hög utsträckning. Bevarande
och utveckling är även viktigt och en stor angeläget sett ur
ett nationellt och internationellt perspektiv. Att stora delar av
kommunen och ön är utpekat som världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap samt att stora delar av kommunens yta
omfattas av olika riksintressen, talar för att både myndigheter
och enskilda har ett gemensamt ansvar för värdena kopplade
till världsarvet etc.
Riksintresse för kulturmiljövård är ett mellankommunalt
intresse. Idag finns områden som sträcker sig över kommungränsen till Borgholms kommun och en översyn pågår också
av riksintresset för kulturmiljövård där hela Öland på sikt kan
komma att omfattas. Översynen sker i dialog med de båda
Ölandskommunerna.
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Stora Ören

LANDSKAP – NATUR
Inledning
Öland är i förhållande till sin storlek Sveriges artrikaste
landskap. Växt- och djurlivet präglas av det varma och torra
klimatet, den stora kalkrikedomen, odlingslandskapet och
närheten till havet.
Inom Mörbylånga kommun finns stora områden med mycket
höga och för Sverige helt unika naturvärden. Några vanligt
förekommande och betydelsefulla natur- och landskapstyper är
alvarmarkerna, ädellövskogarna, våtmarkerna, strandängarna
samt ängs- och hagmarkerna.
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De mest kända landskaps- och naturområdena i kommunen
är Stora Alvaret och Ottenby, som båda ingår i världsarvet
Södra Ölands odlingslandskap. Stora Alvaret är den största
sammanhängande betesmarken i Europa. Alvaret är en unik
miljö med sin flacka hällmark och biologiska mångfald. Här
finns arter som inte finns någon annanstans i världen. Ottenby
och Ölands södra udde är känt som en av Sveriges populäraste
fågellokal, med ett stort antal noterade fågelarter varje år. Vid
fågelstationen i Ottenby bedrivs omfattande fågelforskning och
ringmärkning av flyttande fåglar, en verksamhet som funnits
här sedan starten 1946.
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Förutom Ottenby och Stora Alvaret, finns många andra områden med ett rikt och varierat växt- och djurliv i kommunen.
Beijershamn, Vicklebyskogen, Albrunna Lund, Eckelsudde och
Ölands Östra Sjömarker är bara några andra kända exempel.
I Norra kommundelen finns dessutom norra Europas största
sammanhängande lövskogsområde; Mittlandsskogen samt
sandmarker med planterad tallskog, vilka har ett stort värde för
bl.a. insektslivet. Också i mer bebyggda delar av kommunen,
såsom i Grönhögen och Mörbylånga, kan ett rikt fågelliv
uppmärksammas.
För att bevara och utveckla kommunens höga naturvärden är
stora arealer skyddade genom olika former av skydd. Ett stort
antal naturreservat finns inom kommunen. Stora områden har
också pekats ut som skyddsvärda genom Natura 2000 och
klassats som riksintressen enligt Miljöbalken. Utöver dessa
skydd, finns bl.a. djurskyddsområden, biotopskyddsområden,
naturvårdsavtal och Ramsar-områden (grunda vegetationsmiljöer).
Kommunen har i denna översiktsplan valt att uppmärksamma
vissa områden med höga natur- och parkområden som idag
saknar skydd. Utpekandet innebär att kommunen ser naturvärdena eller rekreationsvärdena som prioriterade i de områden
som anges med grön skraffering i förslagskartorna. I tätorterna
är det i första hand de rekreativa värdena som kommunen vill
värna om, medan det i naturområden utanför tätorterna oftast
handlar om viktiga naturvärden som av någon anledning inte
har något annat skydd.

Riksintresse för naturvård
Ett område som är utpekat som riksintresse för naturvård är ett
område som är ovanligt och angeläget för hela landet. Syftet
med att peka ut olika områden är att det nationella intresset
ska hävdas i den fysiska planeringen i förhållande till andra
intressen. Naturvårdsverket menar att områdena ska:
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
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betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.” (Miljöbalken
3 kap 6 §)
Det är Naturvårdsverket som pekar ut vilka områden som är
av riksintresse för naturvård och som därmed ska skyddas
enligt Miljöbalken 3 kap 6 §. Större delen av kommunens yta
är idag skyddad som riksintresse för naturvård, däribland Stora
Alvaret, Östra Ölands Sjömarker och Mittlandsskogen för att
nämna några.
Stora Alvaret

Stora Alvaret är världens största alvarsmark. Det är ett 37
kilometer långt och 15 kilometer brett område som upptar
huvuddelen av kommunens centrala markareal. Alvar är en
landskapstyp som består av ett mycket tunt jord- och växtlighetslager på en ytligt liggande berggrund, bestående av ordovicisk kalksten som ofta går i dagen. Alvarsmarken är oftast en
trädlös hedmark eller med mindre träddungar. Alvaret har en
mycket rik och helt unik sammansättning av arter. Avgörande
för att många av dessa arter trivs just här är betesdriften, kalkrikedomen och de speciella klimatförhållandena. Långa hårda,
blåsiga vintrar, heta somrar samt begränsad nederbörd under
större delen av året, gör att många arter tvingas anpassa sig till
en kort period med gynnsamma växt- och fortplantningsvillkor
genom exempelvis förhöjd fotosyntes. De arter som trivs
bäst i Stora Alvarets karga levnadsmiljö har lyckats utveckla
överlevnadsstrategier gentemot stressfaktorer som extrema
temperaturer, näringsbrist och uttorkning. Ett flertal endemiska
arter finns ute på Stora Alvaret, arter som endast trivs i de
öländska alvarsmarkernas svåra förhållanden. Ett av hoten mot
Stora Alvaret är igenväxning genom minskat bete.
Östra Ölands Sjörmarker

Östra Ölands Sjömarker sträcker sig från Böda på norra Öland
(Borgholms kommun) ned till sydligaste Öland och Ottenby
i Mörbylånga kommun. Sjömarkerna längs den östra kusten
karaktäriseras av öppna, tuviga och örtrika gräsmarker, som
betats kontinuerligt sedan cirka 2000 år tillbaka. På de östra
sjömarkerna finns ett av Europas mest värdefulla fågelområden
som är helt beroende av dessa markers unika förutsättningar.
Östra Ölands Sjömarker präglas av en mångfald av arter och ett
stort individantal av bl.a. häckande och rastande fåglar.
Mittlandsskogen

Mittlandsskogen sträcker sig från Skogsby i norra delen av
Mörbylånga kommun och in i södra delen av Borgholms
kommun. Mittlandsskogen är ett skogsområde som är skyddat
som riksintresse för naturvård. Skogsområdet klassas som
norra Europas största sammanhängande lövskogsområde söder
om fjällkedjan. Skogsområdet utgör ungefär 14 000 hektar,
varav cirka 10 000 hektar är produktiv skog. Skogsområdet
utgörs av ädellövskog, hassellundar och planterad barrskog
med inslag av kärr, fuktiga och torra gräsmarker, mindre alvar
och åkermarker. Bland dessa marker finns ett fåtal mindre
byar. Eftersom Mittlandsskogen består av en mångfald av olika
naturtyper finns också en rik flora och fauna samt hundratals
rödlistade arter där. Långbensgrodan är en utrotningshotad
art som i Sverige har sin största utbredning på Öland, och
framförallt i just Mittlandsskogen. Det största hotet mot

Mittlandsskogens höga naturvärden och biologiska mångfald
är igenväxning. Under de senaste decennierna har kunskapen
om Mittlandsskogen ökat, vilket huvudsakligen beror på fler
inventeringar av både Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och
ideella aktörer/föreningar.
Kommunens hållning

En intressekonflikt mellan befintligt riksintresseområde
för naturvården (del av Mittlandsskogen) och Algutsrums
industriområde, kan komma att uppstå i samband med en
eventuell utbyggnad av industriområdet. Kommunen är mån
om att bevara de värden som finns i området som är knutna till
den ädellövskogsbevuxna delen av Mittlandsskogen. I samband
med eventuell kommande exploatering och detaljplaneprocess,
vill kommunen värna riksintresseområdet och arbeta för att
spara vad som finns kvar av den gröna tungan av intresset som
går söderut, mot befintligt industriområde. Värt att notera i området är att vissa delar av riksintresset ligger på hårdgjorda och
till viss del redan bebyggda ytor, ett faktum som bör beaktas i
samband med en eventuell framtida revidering av riksintresset
för naturvård i området. Samtidigt är området av stor betydelse
för den framtida utvecklingen i kommunen, eftersom läget för
industrietableringar är exceptionellt gynnsamt med tanke på
läge, möjliga skyddsavstånd och befintlig kommunal service.
I övrigt är kommunen positiv till riksintresset för naturvård för
att skydda de höga naturvärden som finns i inom kommunens
yta. Bl.a. i Strandskogen föreslår kommunen ett större område
(n2 i förslaget för Algutsrum/Glömminge) som på sikt skulle
kunna bli riksintresse.

Natura 2000-områden
Natura 2000-områden är värdefulla naturområden med arter
eller naturtyper som är av stor betydelse att skydda ur ett
europeiskt perspektiv. Områdena är viktiga livsmiljöer för
hotade arter och målet är att hejda utrotning av olika arter och
livsmiljöer. Natura 2000-områden är särskilt skyddsvärda och
ska även betraktas som riksintressen. Många Natura 2000-områden är också skyddade som naturreservat eller nationalparker,
vilket ger dem ett fullständigt skydd. I lag skyddas Natura
2000-områdena i Miljöbalken.
I kommunen finns idag 23 Natura 2000-områden och ett av
dem är Stora Alvaret som är den största sammanhängande
och kulturpräglade alvarmarken i världen. Stora Alvaret är ett
flackt område med tunna jordar på kalkstensbergrund, vars
geologiska uppbyggnad i kombination med låg nederbörd,
växlande vattentillgång och en tusenårig beteshävd har gett
upphov till en mångfald av naturtyper med en specialiserad
djur- och växtvärld.
Ett annat Natura 2000-område i kommunen är Gillsättra
som ligger strax söder om radbyn Gillsättra och öster om
Glömminge. Området är en del av Mittlandsskogen och även
skyddat som naturreservat. Natura 2000-området överlappar
också med ett större område som är skyddat som riksintresse
för naturvård. Gillsättra Natura 2000-område karaktäriseras av
lövskog, ett rikt fågelliv samt en mycket unik flora och fauna
(både sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv). Här
finns t.ex. hotade marksvampar och sällsynta lavar. Inom området finns också ett stort antal fornlämningar från järnåldern.
Andra exempel på Natura 2000-områden i kommunen är ädellövskogsområdena i bl.a. Albrunna, Vickleby och Västerstad,

sandstäpperna i Åby och Gårdby samt det unika landskapet i
Ottenby som utgör habitat för ett rikt växt- och djurliv.
Natura 2000 är ett skydd som kommunen ser som viktigt för
bevarandet av värdefulla naturmiljöer. Skyddet är instiftat
senare än de flesta övriga riksintressen, vilket gör att det är
aktuellt och relevant att arbeta efter.

Naturreservat
Under de senaste 50 åren har människan förstört olika
naturmiljöer i en mycket snabb takt, sett ur ett längre historiskt
perspektiv. Miljöbalken anger ett flertal skäl till varför ett
naturreservat kan bildas:
- bevarande av biologisk mångfald
- vårdande och bevarande av värdefulla naturmiljöer
- att tillgodose behovet av områden för friluftslivet
- skyddande, återställande och nyskapande av värdefulla
naturmiljöer och skyddsvärda arter
På senare tid har det blivit allt vanligare att bilda marina naturreservat. Vanligtvis beslutar Länsstyrelsen om bildande om
naturreservat, men även kommunen har den möjligheten. Varje
reservat har sin egen skötselplan med mål, syfte och en plan för
hur det ska förvaltas för att dess värden ska kunna leva vidare.
Skötsel kan bl.a. innebära bete, slåtter eller selektiv avverkning
av träd. Det är ofta markägare och lokala företagare som står
för skötseln i naturreservaten. Idag finns 43 naturreservat i
Mörbylånga kommun (Länsstyrelsen). Några av dem beskrivs
nedan. Samtliga naturreservat finns beskrivna på Länsstyrelsen
i Kalmars läns hemsida.
Gammalsby Sjömarker

I östra Gammalsby, norr om Gräsgårds Hamn, ligger naturreservatet Gammalsby Sjömarker. Gammalsby Sjömarker utgör
en liten del av Ölands Sjömarker på den östra sidan. Området
består av betes- och slåttermarker och här finns många parallella stenmurar som visar gårdarnas historiska indelningar. Till
naturreservatet hör också fågelön; Gammalsbyören. Markerna
är mycket öppna vilket är extra gynnsamt för markhäckande
fåglar och Gammalsbyören är en fristad för fåglar. I området
kring Gammalsbyören finns även ett område som är med på
listan över svenska våtmarker av internationell betydelse.
Gammalsby Sjömarker är förutom naturreservat, även en del av
Natura 2000-området Östra Ölands Sjömarker och riksintresse
för naturvård.
Karlevi Norra och Södra Alvar

Naturreservaten Karlevi Norra och Södra Alvar är en del av
Stora Alvaret. I området finns en enorm mångfald av växter
och djur. Markerna är hårt betade, vilket ger upphov till en
kortbetad vegetation och växter som är beroende av mycket
solljus.
Beijershamn

Naturreservatet Beijershamn utgörs bland annat av en
igenslammad hamn från mitten av 1800-talet, där vass och säv
har tagit över. I området finns också strandängar, vattenytor,
holmar och en lövskog med Ölands största fjärilsbestånd.
Området vid Beijershamn är dessutom en mycket rik fågellokal
med cirka 300 olika observerade fågelarter.
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Albrunna Lund

Biotopskyddsområde

Albrunna Lund är ett av de naturreservat i kommunen som
består av blandädellövskog, en naturtyp som numera är ovanligt förekommande i svenska skogar. I lunden finns ekar i olika
åldrar, askar, lundalmar, lönnar och lindar. I lunden finns också
ett par slåtterängar. Dessutom finns ett antal ovanliga fjärilar,
lavar, svampar samt en rik häckfågelfauna. Lunden ligger på
sydvästra Öland, mellan Stora Alvaret, radbyn Albrunna och de
odlade åkermarken.
Jordtorpsåsen

Naturreservatet Jordtorpsåsen ligger i den sydvästra delen av
Mittlandsskogen. Jordtorpsåsen är en strandvall och har en
öst- västlig sträckning i landskapet. Under järnåldern användes
åsen som gravplats, vilket avslöjas av de omkring 90 gravar
som man har hittat här. Området är en öppen betesmark med en
artrik gräsmarksflora och sandiga jordar, vilket gör att många
insekter trivs här (såsom vildbin och trollsländor). Skogen vid
Jordtorpsåsen utgörs av hassel med inslag av björk. Området är
också hem för den ovanliga långbensgrodan.
Kommunen ser naturreservaten som viktiga att skydda,
eftersom de är värdefulla naturmiljöer. I första hand ser kommunen det som Länsstyrelsens uppgift att upprätta och sköta
naturreservaten med kommunen som samarbetspartner.

FÖRUTSÄTTNINGAR - LANDSKAP - KULTUR / NATUR / UPPLEVT

I skogsmarkerna är Skogsstyrelsen ansvarig myndighet att peka
ut och avgränsa biotopskyddsområden, övriga områden ansvarar Länsstyrelsen för. Brandfält, ravinskogar, äldre naturskogsartade lövbestånd, alkärr, äldre hassellundar och urskogsartade
barrskogsbestånd är exempel på värdefulla naturtyper som kan
skyddas genom biotopskydd. (Skogsstyrelsen)
Kommunens biotopskyddsområden hittar man i Mittlandsskogen. Ett av dem ligger vid Dörby och utgörs av hassellundar
och hasselrika skogar.
Generellt är livsmiljöer som stenmurar, alléer, åkerholmar,
odlingsrösen, källor med omgivande våtmarker, pilevallar
och småvallar per automatik skyddade i jordbruksmarkerna.
(Länsstyrelsen)

Våtmarker och Ramsar-områden

Djurskyddsområde
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Mindre vatten- och markområden som är viktiga livsmiljöer
för hotade eller skyddsvärda djur- och växtarter kan vara
skyddade som biotopskyddsområden. Ett biotopskyddsområde
är i regel inte större än 20 hektar. Regeringen är ansvarig för
utpekandet av biotopskyddsområdet direkt i gällande förordning. Länsstyrelsen är ansvarig för att pröva frågor angående
dispens från skyddet. Kommunen har möjlighet att själva bilda
biotopskyddsområden.

Ett djurskyddsområde skyddar djurarter genom förbud att fiska,
jaga, beträda eller på annat sätt störa djuren. Ett djurskyddsområde kan gälla tillfälligt och under en viss period av året, i syfte
att t.ex. skydda fåglarna under häckningstiden. Ett djurskyddsområde kan införas av både kommun och länsstyrelse. I lag
skyddas djurskyddsområden enligt Miljöbalken 7 kap 12 §.
Inom kommunen finns ett tiotal djurskyddsområden,
framförallt för att skydda fågel och säl längs kusterna. Ett av
de djurskyddsområden som finns i kommunen är Eckelsudde.
Enligt årliga räkningar vid Eckelsudde finns här runt 50-80
knubbsälar och antalet har ökat ytterligare under senare år.
Här finns också ett fåtal gråsälar och ett rikt fågelliv. Området
omfattas också av andra skydd såsom Natura 2000-område
och riksintresse för naturvård. Under stor en del av året är det
t.ex. förbjudet att uppehålla sig eller medföra hund i området.
(Länsstyrelsen)

Naturminne
Särpräglade och värdefulla träd, flyttblock eller liknande kan
skyddas som naturminne enligt 7 kap § 10 i Miljöbalken. De
flesta naturminnena är enskilda objekt, men det kan också
vara mindre områden på mindre än ett hektar. De flesta
naturminnen i kommunen är stora och äldre träd, vanligast är
ek och lundalm. För naturminnen gäller samma skydd som
för naturreservat. Kommunen bedömer skyddet som viktigt,
eftersom naturminnena är av stor betydelse för den biologiska
mångfalden och landskapsbilden. Från Färjestaden och norrut
till Stora Rör, finns de flesta av kommunens naturminnen.
Mörbylånga kommun ställer sig positiv till att fler objekt i
kommunen klassas som naturminnen. Idag finns alla klassade
objekt inom ett begränsat geografiskt område i nordvästra delen
av kommunen. Kommunen anser dock att skyddsvärda objekt
finns på många flera håll i kommunen och att en revidering och
utökning av antalet naturminnen därför vore lämplig.
, antagandehandling 2015-03-24

Våtmarker är grunda vattenmiljöer som har stor betydelse för
den biologiska mångfalden då det gäller både djur och växter.
De är även viktiga för att hindra näringsläckage från t.ex. jordbruket, eftersom de bidrar till sedimentering av näringsämnen
och förhindrar läckage av exempelvis kväve och fosfor till
vattendrag och hav. Områdena har betydelse för att motverka
den pågående övergödningen av Östersjön som idag är ett av
kommunens mest allvarliga miljöproblem
Genom utdikning har våtmarkerna i landet kraftigt minskat i
utbredning och antal sedan framförallt 1800- och 1900-talen.
För att bevara våtmarkerna och de biologiska värden som är
kopplade till grunda, vegetationsrika, vattenmiljöer, undertecknade Sverige år 1974 den internationella Ramsarkonventionen.
Genom konventionen pekas värdefulla våtmarksområden
ut för att bevara de biologiska värden kopplade till dem. I
Mörbylånga kommun finns två Ramsar-områden; Ottenby och
Ölands ostkust. Ramsar-området Ottenby omfattar Ölands
södra udde med bl.a. grunda vattenområden och tångdriftvallar
som gynnar rastande änder och vadare. Ölands ostkust utgörs
av tre delområden, av vilka området Stora Ören – Gammalsbyören ligger i Mörbylånga kommun. Området utgörs av
betesmark som kontinuerligt översvämmas.
Restaurering av våtmarker

Restaurering av historiska våtmarker har bl.a. gjorts av
Triberga-Alby mosse genom Länsstyrelsen, och anläggning
av nya våtmarker i bl.a. Mörbylånga och Färjestaden genom
kommunen. De grunda vattenmiljöerna har utöver sina
biologiska värden även betydande estetiska kvaliteter kopplade
till upplevelse och att de bidrar till ett varierat landskap. I kommunen anläggs också mindre våtmarker av enskilda markägare
i syfte att motverka just näringsläckage ut i Östersjön eller
översvämningar på åkrar. Vissa vattenområden kan även ha fler
positiva konsekvenser och fungera som bevattningsdammar
inom jordbruket, vilket bidrar till en bättre hushållning med
vatten. (Länsstyrelsen)

Övriga skyddsvärda områden
Utöver de områden som redan idag är skyddade för sina höga
naturvärden, vill kommunen lyfta fram ytterligare ett antal
områden som kommunen anser vara viktiga, antingen för
sina naturvärden och/eller som rekreationsområden. Ofta är
det områden som ligger i nära anslutning till bostadsområden
eller vägar och som används av människor närboende eller
förbipasserande. Mörbylånga kommun ser generellt ett ökat
behov av att värna om de parker och grönområden som finns
samt att intensifiera skötseln för områden med höga värden för
natur och rekreation.
Kustnära lövskogar

De kustnära lövskogarna utgör en typ av natur som kommunen
anser är värd att bevara. Ofta är de kustnära skogarna gamla,
med flera vegetationsskikt och med ädellövträd i trädskiktet.
I första hand handlar det om skogsområden i norra delen av
kommunen. Från Stora Rör till Strandskogen och Saxnäs och
vidare ner till Ölandsbron norr om Färjestaden, finns kustnära
skogsområden som är värda att bevara. Även söder om Färjestaden och ner till i höjd med Eriksöre, finns områden med
ädellövskog som bör utredas och inventeras innan eventuell
exploatering.
Sandmarker

Från Algutsrum i söder och ända upp till Borgholms kommun
finns ett antal sandmarksområden som har exceptionellt höga
naturvärden, enligt inventeringar gjorda för bl.a. sandbin,
steklar och svamparter. Flera av områdena med höga naturvärden, ligger i Strandskogen (strax intill Glömminge) där det på
många håll finns behov av riktad skötsel för att hålla marken
helt eller delvis öppen. Många av de bevarandevärda arterna
är kopplade till just behovet av öppna sandmarker. Även på
östra sidan, kring Gårdby och Södra Sandby finns omfattande
sandmarker med höga naturvärden. Gårdby Sandhed är ett
relativt nybildat naturreservat och i Strandskogen finns planer
på att skydda delar som riksintresse för naturvården.
Utomhuspedagogik

Väster om Torslunda kyrka, bland åkermarkerna ligger ett
sammanhängande skogsområde som kallas Haget, Tors Lund
eller Lunden. Skogsområdet utgörs av flerskiktad vegetation
och stora gamla ekar i trädskiktet. Skogen används flitigt av de
boende i Torslunda och Skogsby samt av förskolan i Skogsby.
I området finns idag ett klassrum för utomhuspedagogik.
Kommunen vill värna om skogsområdet samt uppmuntra och
stimulera barns och ungdomars naturintresse och inlärning.
Kommunen ser gärna fler initiativ till utomhuspedagogik och
är positiv till att skol- och förskoleverksamheten vill använda
sig av kommunens naturområden i inlärningsprocessen.

Nunnedalen. Nunnedalen är ett skogsområde som är ett par
kilometer långt, beläget utmed landborgskanten mellan Resmo
och Vickleby. Skötseln av området görs idag ideellt av Resmo
Hembygdsförening. Hembygdsföreningarna är generellt viktiga
samarbetspartners till kommunen tack vare deras stora engagemang i många natur- och kulturmiljöer. Ett annat exempel
på ett tätortsnära naturområde som också har betydelse som
när-rekreationsområde är Bergstigen i Degerhamn, en led som
Södra Möckleby Hembygdsförening tagit fram och ansvarar
för. Utöver ovan nämnda rekreationsområden bör även Stora
Alvaret, sjömarkerna och Mittlandsskogen nämnas.
Parker

Kommunen ser generellt ett ökande behov av att värna om
parker och grönområden (naturmark och gräs) i tätorterna.
Krav på ökad tillgänglighet kommer att ställas på tätortsnära
naturområden, vilket kommer innebära en högre skötselintensitet för vissa platser/områden. Genom att ta fram en
grönstrukturplan för Färjestaden, vill kommunen göra en
bedömning av vilka platser, stråk osv. som man bör satsa på för
en intensifierad skötsel. Färjestaden bedöms som den tätort där
behovet av en grönstrukturplan är som störst idag, pga. ortens
höga utbyggnads- och förändringstakt.

Mellankommunala intressen
Naturvården på en ö som Öland är självklart ett mellankommunalt intresse. Växter och djur lever i sina habitat och helt utan
hänsyn till människans administrativa gränser. På Öland finns
ett antal naturområden som sträcker sig över kommungränsen
och in i Borgholms kommun, och Mittlandsskogen är ett av de
största och mest välkända av dem. Mittlandsskogen är också
ett exempel på ett område som är utpekat som riksintresse för
naturvården. Ölandskommunerna har mycket att vinna på ett
samarbete kring naturområdena och på att gynna det gemensamma växt- och djurlivet i mellersta Öland.
Ölands Fåglar är ett exempel på ett pågående LONA-projekt
som drivs av Ölands Ornitologiska Förening, ÖOF med stöd
av de två Ölandskommunerna och Länsstyrelsen i Kalmar.
Projektets syfte är bland annat att redogöra för olika fågelarters
förutsättningar, miljöer och trender. Projektet kommer bland
annat att resultera i en bok.

Grönstruktur i tätort

Färjestaden är en starkt växande ort där kommunen också vill
skydda ett antal viktiga gröna stråk och områden som ligger
centralt belägna. Kommunen vill säkra vissa centralt belägna
stråk och arbeta för en intensifierad skötsel inom och kring
dem, för att säkra de gröna miljöernas framtid i Färjestaden.
Rekreationsområden

Ett viktigt rekreationsområde som ligger utanför tätorterna
och som har en viktig funktion som just rekreationsområde är
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Riksintresse friluftsliv, förslag utökning

Riksintresse rörligt friluftsliv

Riksintresse 4kap. 3 §

Riksintresse 4kap. 2 §

LANDSKAP – UPPLEVT
Inledning
Ölands och kommunens höga natur- och kulturvärden samt
de upplevelser som dessa genererar är en stor attraktionskraft
som lockar till sig en stor skara besökare varje år. Värdena har
också stor betydelse för ölänningarna själva. Landskapet med
sina långa smala skiften i ost-västlig riktning kopplade till de
radbyar som kantar de östra strandvallarnas och den västra
landborgens vägar, ger en speciell karaktär med långa utblickar
och en upplevelse av kulturhistoriskt sammanhang. Att säkra
friluftslivets allmänna intressen är en betydelsefull del av kommunens arbete. Utvidgat strandskydd och riksintressen som
omfattar hela kommunens landområde underlättar kommunens
arbete och ambitionen att säkra de allmänna intressena.
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Riksintresse friluftsliv
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Ett rörligt friluftsliv innebär att man skapar förutsättningar
för utomhusvistelse och rekreation, välbefinnande och
fysisk aktivitet. Ett område kan pekas ut som riksintresse för
rörligt friluftsliv tack vare sina höga natur- och kulturvärden,
tilltalande utsiktspunkter, utflyktsmål och god åtkomlighet
till området för den breda allmänheten, t.ex. genom närhet
till goda kommunikationer. Ofta är natur- och kulturvärdena
knutna till en visuell helhet eller landskapsbild inom vilken
det finns en mångsidighet och en vidd av naturtyper. Området
anses med andra ord som tilltalande för många och attraktivt
för allmänheten såväl i landet som internationellt. En del av
attraktionen ligger också i att området bör vara relativt stort
och ostört.
Betandet är viktigt

Skötseln av områden av riksintresse för rörligt friluftsliv i
odlingslandskapet innebär många gånger hållande av betesdjur
på markerna. Som regel får brukaren miljöersättning för detta
arbete. De riksintressanta områdena för rörligt friluftsliv är
skyddade i Miljöbalken 3 kap § 6. Genom skyddet ska området
så långt som möjligt skyddas från åtgärder som kan skada
kultur- och naturmiljön.
Länsstyrelsen arbetar under 2013 med att se över utpekade områden i syfte att uppdatera kunskapen om dem och eventuellt
föreslå nya. Ansvariga för denna översyn är Naturvårdsverket
samt Havs- och vattenmyndigheten.
På Öland finns sex områden som är utpekade som riksintresse
för rörligt friluftsliv, varav fyra finns i Mörbylånga kommun.
Områdena är Gråborg-Jordtorpsåsen, Beijershamn, Stora
Alvaret (norra och mellersta delen) och Ottenby. Samtliga av
dessa är mycket viktiga friluftsområden för såväl ölänningar
som besökare från hela världen. Stora Alvaret ligger dessutom
överst på listan över vad människor oftast associerar Öland
med.

år. Här finns även flyttfågelmuseum, naturum, forskningsstation med ringmärkning, restaurang och Skandinaviens högsta
fyr; Långe Jan. Området överlappas också av andra skyddsområden, såsom djurskyddsområde, Ramsar-område (värdefullt
våtmarksområde), naturreservat, Natura 2000-område samt
riksintresse för kultur- och naturvård. Detta innebär att delarna
Schäferiängarna, södra delen av Ottenbylund och Västrevet
inte får beträdas under årets känsliga perioder, trots att de även
ingår i området för riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom
de känsliga områdena finns det dock markerade slingor som
besökaren får beträda året runt. (Länsstyrelsen)
Kommunen anser att hela Stora Alvaret bör omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. Den södra delen av Stora Alvaret
har enligt kommunens sätt att se de, motsvarande värde för det
rörliga friluftslivet som den norra delen har.

4 kap. 2 § i Miljöbalken
Hela Öland är ett av de områden i Sverige som omfattas
enligt 4 kap. 2 § i Miljöbalken. Inom de områden som pekas
ut i denna paragraf ska turismen och det rörliga friluftslivet
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Exempel
på andra områden som omfattas av 4 kap. 2 § i Miljöbalken är
hela Gotland, kustområdet i Halland och Bohusläns skärgård.
Utpekande av riksintresse har i stort sett bara betydelse om
markanvändningen ändras och påverkar inte den pågående
markanvändningen i ett visst område.

4 kap. 3 § i Miljöbalken
4 kap. 3 § i Miljöbalken hänvisar till anläggningar som
inte får komma till stånd någonstans på Öland. Några av de
anläggningar som nämns är bland annat; anläggningar för att
bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas
för framställning av kärnbränsle, anläggningar för kärnteknisk
verksamhet enligt lagen (1984:3).

Landskapsbildskydd
Landskapsbildskyddets syfte är att skydda landskapets visuella
upplevelsevärden och att skydda det från större påverkan eller
förändringar. Skyddet föreskriver att det krävs tillstånd för att
utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Beslut med föreskrifter finns för respektive område med
stöd i lag (1998:811 om införande av Miljöbalken). Åtgärder i
områden som annars inte innebär bygglovsplikt, kan ha föreskrifter enligt landskapsbildskyddet som innebär att tillstånd
måste ges från Länsstyrelsen.
I Mörbylånga kommun är det främst stora delar av Stora
Alvaret, de Östra och Västra Sjömarkerna och delar av Mörbylångadalen som omfattas av landskapsbildskydd. Även vissa
åkermarker omfattas av skyddet. Se kartan Landskap - Upplevt
för att se skyddets geografiska utsträckning.

Ottenby

Visuella värden

Ottenby nere vid Ölands sydspets är till stor del skyddat som
riksintresse för rörligt friluftsliv. Markerna som finns här
är betesmarker, lövträdslundar och slåttermarker. Ottenby
är känt för sitt rika fågelliv och är en betydande rast- och
häckningsplats. Ottenby räknas som ett av de mest välbesökta
naturområdena i hela Sverige med runt 200 000 besökare varje

Mörbylånga kommun är positiv till landskapsbildskyddet
som ett komplement på platser där landskapsbilden är känslig
och inga andra skydd finns. Kommunen gör bedömningen att
landskapsbildskyddet kan fylla en viktig funktion då det gäller
att skydda visuella värden kopplade till landskapet. De delar
som omfattas av landskapsbildskyddet har av regel en karaktär
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som är mycket typisk för södra Öland. Rymd och utblickar
över ett storskaligt och öppet lätt sluttande landskap är typiska
karaktäristika för bl.a. de östra sjömarkerna. I samband med
utbyggnad av VA-nätet till östra sidan av kommunen förväntas
en ökad exploatering i bl.a. Gårdby och flera av de byar som
ligger runt omkring. Landskapsbildskyddet kan här komma att
fungera som ett bra komplement till andra skydd då det gäller
att skydda de visuella värden som är knutna till landskapet.
Landskapsbilden är ofta extra känslig i många av de områden
som omfattas av skyddet och kommunen vill därför lyfta fram
detta skydd och vikten av att landskapsbildens värden så att de
beaktas i samband med framtida planering och exploatering.

Strandskydd
Strandskydd gäller 100 meter från strandkant, både in mot
land och ut i vattnet. Strandskyddet gäller för samtliga stränder
vid havet, insjöar och vattendrag och oavsett storlek. Bestämmelserna omfattar strandområden i både tätort och glesbygd.
I de tätorter som ligger i direkt anslutning till kust är däremot
strandskyddet begränsat till att bara gälla i vattenområdet.
Strandskyddet har som syfte att trygga allmänhetens tillgång
till strandområdena och att värna dessa kustmiljöer för
växt- och djurlivet. Inom strandskyddet är det t.ex. förbjudet
att gräva, fälla träd, gödsla, uppföra nya anläggningar och
byggnader eller ändra deras användning. Det är också förbjudet
att på andra sätt försämra allmänhetens tillgång till och i
kustzonen om området annars omfattas av allemansrätten samt
att försämra för de djur och växter som lever i det skyddade
området. För att kunna upphäva strandskyddet i ett område
krävs särskilda skäl och att åtgärden inte motverkar syftena
med skyddet. Bestämmelserna om strandskyddet finns i
Miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kapitel. (Strandskydd en skrift
om det nya strandskyddet från Boverket)
Utökat strandskydd

Längs Ölands kust har strandskyddet haft en omfattning av 300
meter sedan mitten av 1960-talet. I samband med den översyn
av strandskyddet i kommunen som avslutades under 2011 kom
Länsstyrelsen fram till att det utökade strandskyddet skulle
ligga kvar. Strandskyddet som i dag gäller, omfattar området
från strandkanten och 300 meter in mot land och lika långt
ut i vattnet. Vissa justeringar av det utvidgade strandskyddet
gjordes vid avgränsande faktorer som exempelvis vägar, tät
bebyggelse och i områden där det saknas värden som motiverar
det utökade strandskyddet.
Den totala kuststräckan i kommunen är ungefär 13 mil. Ett
utökat strandskydd på 300 meter gäller generellt i kommunen,
men justeringar på land har gjorts i de kustnära områdena som
är detaljplanelagda.
Kommunen ställer sig positiv till det utvidgade strandskyddet
som har för avsikt att bevara de särskilda natur- och friluftslivsvärden som finns på södra Öland. Även i detaljplanerade
områden och tätortsnära miljöer där strandskyddet inte gäller,
månar kommunen om att säkra allmänhetens tillgång till
kustområdena genom t.ex. allmänna passager utmed vattnet.
Upphävande av strandskyddet i ÖP

Översiktsplanen föreslår ett upphävande av strandskyddet
på ett par platser, bl.a. i föreslaget utvecklingsområde för
bostäder i Össby och i Årsvik (norr om befintlig bebyggelse
i Degerhamn). I Össby menar kommunen att upphävandet av

strandskyddet i det föreslagna området inte skulle motverka
strandskyddets syfte, eftersom det föreslagna utvecklingsområdet med bebyggelse redan är avskuret från kuststräckan av den
befintliga bebyggelsen. I Årsvik, norr om Degerhamn hänvisar
kommun till att det föreslagna området innebär en utveckling
av Degerhamns tätort. Ett behov finns av att kunna erbjuda
attraktiva lägen även i kommunen sydliga delar för att stimulera till inflyttning och utveckling i hela kommunen. Området för
det föreslagna upphävandet av strandskyddet skulle innebära
en utvidgning av Degerhamns tätort norrut och på ett naturligt
sätt binda samman Degerhamn med den bebyggelsen i Årsvik.
För att säkerställa att strandskyddets syfte uppfylls, ska en passage (mer än 50 meter bred) utmed vattnet bevaras. Passagen
ska trygga allmänhetens tillgång till kuststräckan väster om det
föreslagna området för bebyggelse. Det finns brist på möjliga
utvecklingsområden för bebyggelse och bostäder i Degerhamn.
Denna brist beror bl.a. på att stora delar av den mark som inte
är bebyggd i Degerhamn är kraftigt sluttande samt är värdefulla
kultur- och rekreationsområden. Viss planberedskap finns i
närliggande Södra Möckleby.

Kust- och havsområden
En stor del av Ölands attraktionskraft är kopplat till kust- och
havsområdena. Var man än befinner sig i kommunen så är
man alltid nära havet. Förnimmelsen av havet är påtaglig i
nästan hela kommunen, undantaget är delar av norra delen av
kommunen, i Mittlandsskogen. Kustområdena är de områdena i
kommunen där fastighetspriserna och trycket på att bosätta sig
är som högst. Kommunen vill stimulera möjligheterna till ett
havsnära boende, genom att utveckla områden i kustområdena.
Utanför gränsen för det utökade strandskyddet på 300 meter,
ser kommunen stora utvecklingsmöjligheter för en utveckling
av bostadsområden, verksamheter och tillgänglighet för
besökare. Ett av de kustområden där trycket är som högst i
dag är sträckan mellan Mörbylånga och Färjestaden. På sikt är
ambitionen att de båda orterna ska kunna närma sig varandra
geografiskt och att kopplingarna mellan dem ska bli starkare.
Kommunen ser en utveckling av Färjestaden söderut, via Runsbäck och söderut, i höjd med Eriksöre samt att Mörbylånga
ges möjlighet att växa norrut via Norra Viken och Kleva.
Den cykelväg som stod klar år 2010 mellan Mörbylånga och
Färjestaden är ett viktigt steg i denna länk.
Kuststräckan används flitigt av besökare och för olika
idrottsaktiviteter, fågelskådning osv. Badsäsongen är lång och
vattnet värms upp tidigt, tack vare många soltimmar och den
grunda botten. Algblomningen kan dock periodvis ställa till det
för badarna under badsäsongen och framförallt på östra sidan.
Vind- och kitesurfing anses ha förutsättningar som är bland de
bästa i hela landet och dessutom håller de ha hög internationell
nivå. Detta är möjligt tack vare de kraftiga vindarna och
begränsade geografiska avstånden mellan olika platser. Denna
typ av besöksnäring, kopplad till naturliga förutsättningar, vill
kommunen stötta och lyfta fram.

Tystnad
Tystnad är en kvalitet som håller på att försvinna och som
blir allt ovanligare. Allt fler flyttar in till städer och tätorter
där miljöerna är mer bullerutsatta. Trafikbuller är kanske
den mest påtagliga ljudföroreningen i Mörbylånga kommun.
Landskapet i Mörbylånga kommunen är till stor del öppet och
därmed känsligt för buller som kan sprida sig långa sträckor
utan hinder. Kommunen har samtidigt exceptionellt stora
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sammanhängande områden som är helt oexploaterade och som
är skyddade av flera riksintressen. Framför allt är stora delar av
Stora Alvaret helt befriade från buller.
De tysta områdena som finns i kommunen kommer också
fortsättningsvis ha funktionen som stora tysta områden. Av
den anledningen, ser inte kommunen något behov av att peka
ut ytterligare tysta områden eller stora opåverkade områden
(enligt 3 kap 2 § MB).

Vandrings- och cykelleder

FÖRUTSÄTTNINGAR - LANDSKAP - KULTUR / NATUR / UPPLEVT

Mörbylånga kommun är ett välbesöks utflyktsmål för cykeloch vandringsturister. Ölandsleden och dess gula skyltar är
en redan välkänd cykelled som gör det möjligt att färdas runt
hela kommunen med cykel. Idag är det ännu stora delar av
leden, speciellt i södra delen av kommunen, som går utmed
bilvägar. Det pågående cykelturismprojektet ”Fyr till Fyr” är
tänkt att skapa förutsättningar för att man på sikt ska kunna ta
sig runt hela Öland på enskilda cykelvägar utan störning från
biltrafiken.
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I kommunal regi finns cirka elva mil vandringsled, varav en
sammanhängande, cirka åtta mil lång led från Färjestaden
till Ottenby. Leden passerar genom flera av Ölands specifika
landskaps- och naturtyper. Dessutom finns det leder också
tvärs över Stora Alvaret. Ambitionen är att iordningsställa en
vandringsled som sträcker sig från norra till södra delen av
Stora Alvaret och att det i anslutning till denna skall finnas ett
antal vandringsslingor av olika längd och upplevelseinnehåll.
Cirka två mil av den gamla järnvägsbanken ute på Stora
Alvaret används idag som cykel- och/eller vandringsled. Leden
tvärs över Stora Alvaret (mellan Kastlösa och Skärlöv) ger en
enorm naturupplevelse, också tack vare ledens positiva hastighetsbegränsning och friktion. Ledens friktion gör besökaren
uppmärksam och mottaglig för det storslagna landskapet.
Utöver de kommunalt hållna lederna, finns också ett antal leder
som sköts av ideella krafter, i första hand av hembygdsföreningar. Nunnedalen (Resmo-Vickleby) och Bergstigen (Degerhamn) är exempel på leder genom naturområden, vilka sköts av
Resmo respektive Södra Möckleby Hembygdsföreningar.

Natur- och kulturkommun
En betydande del av besöksnäringen i kommunen är kopplad
till natur- och kulturvärdena. En hållbar utveckling av
natur- och kulturarvet i kombination med drivna och kreativa
företagare blir avgörande för att stimulera besöksnäringen
på södra Öland. Många besöker Mörbylånga kommun, tack
vare de goda förutsättningarna för friluftslivet, såsom sol,
bad, camping, cykling, fågelskådning, segling, kite- och
vindsurfing, ridning och vandring, men också tack vare utbudet
av olika natur- och kulturplatser. Varje vår och höst kommer ett
stort antal ornitologer för att ta del av och uppleva fågellivet
på ön. Framför allt Ottenby vid öns sydspets är en välbesökt
fågellokal. Varje år beräknar man att cirka 200 000 människor
besöker Ottenby. Turism kopplat till kulturhistorien är också
vanligt förekommande. Ett stort besöksmål är bl.a. Eketorps
Borg på södra Öland med cirka 30 000 besökare årligen. Andra
betydande besöksmål är t.ex. Ölands djur- och nöjespark,
Ölands Museum Himmelsberga (Borgholms kommun), konsthantverksskolan Capellagården, radbyarna, golfanläggningarna
och hamnarna.
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Stora och välbesökta evenemang på Öland och i kommunen är
bl.a. Skördefesten i september och Öland Spirar i maj. Båda
evenemangen har fokus på lokala livsmedel, råvaror, konst och
konsthantverk. Skördefesten innehåller den populära konstnatten, då otaliga konstnärsateljéer öppnas upp för besökare.
Öland Spirar är en relativt ny händelse på ön. Framförallt
Ölands Skördefest har bidragit till att förlänga besökssäsongen
och uppmuntrar till en längre säsong, utöver det korta och intensiva sommarhalvåret. Evenemangen har också stor betydelse för framförallt byarna som under båda evenemangen lever
och öppnas upp. I kommunen och på ön, finns en stor mångfald
av konstnärer, hantverkare, olika föreningar och verksamheter
som tillsammans bidrar till evenemangens attraktivitet.
Andra viktiga verksamheter och evenemang som lockar
besökare är de många större och mindre kulturevenemang
som ordnas av lokala föreningar och eldsjälar. Hit hör t.ex.
reggaefestivalen i Sandbergen, filtfestivalen i Färjestaden och
hamnfestivalen i Bläsinge Hamn, för att nämna några.
Badplatser

Det finns många platser att bada på i kommunen, varav
åtta badplatser drivs i kommunal regi; Borgmästarviken
och Lökenäs (Glömminge), Färjestadens hamn, Kalvhagen
(Mörbylånga), Mörbylånga hamn, Klevabadet, Näsby och
Parboäng (Grönhögen). Badplatsen i Färjestadens hamn är
tillgänglighetsanpassad med ramp.
Campingar

Flera campinganläggningar finns av varierande storlek och
karaktär i kommunen; Saxnäs, Möllstorp, Eriksöre, Haga
Park, Mörbylånga, Stenåsa, Sandvik och Ottenby. I centrala
Färjestaden finns en campingplats som är under omvandlande
till stugområde. Några av campingarna är koncentrerade till
tätorter, medan andra ligger på landsbygden. Campingarna
bedöms som viktiga alternativ till privatägda fritidshus.
Rastplatser

Ett antal rastplatser finns som är öppna och fria att användas av
allmänheten. I anslutning till rastplatserna som ligger i Seby,
Skärlöv, Gunnarstorp, Klovenhall, Karlevi mo, Penåsa och
Hjulbo finns som regel vindskydd för övernattning, vedförråd,
torrtoa och eldstad. Flertalet av rastplatserna ligger i anslutning
till cykel- och vandringsleder.
Gästhamnar

Gästhamnarna är en viktig verksamhet för kommunen.
Hamnarna bidrar till en levande kustmiljö och stimulerar
näringar och folkliv i flera byars och tätorters hamnområden
och centrala delar. Hamnarna är ofta viktiga in- och utposter
samt populära besöksmål, både för besökare som kommer
landvägen och för de som kommer vattenvägen. Kommunen
vill arbeta för allmänhetens tillgänglighet av hamnområden och
gästhamnplatser, samt stimulera möjligheten för verksamheter
att starta eller utvecklas i kommunens hamnområden. Från och
med 2015 måste kommunen även kunna ta emot toalettavfall
från fritidsbåtar.
Utökad besökssäsong

Kommunen ser en stor potential i att öka satsningen på
nischade grupper av besökare som vill till kommunen p.g.a.

dess potential. Många av de nischade besöksnäringarna har en
längre säsong eller en säsong som inte är helt synkroniserad
med den ordinarie besökssäsongen. Därmed kan de nischade
grupperna bidra till att förlänga besöksnäringens säsong i
kommunen. Fågelskådarna är en redan befintlig grupp. Andra
potentiella grupper som upplever speciella möjligheter i
Mörbylånga kommun är bl.a. kitesurfare och havsöringsfiskare.

olika platser på ön. Kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas för
att bli bättre anpassad till Ölands olika besöksmål. Redan idag
finns ett samarbete kring en gemensam turistbyrå, vilken ligger
under kommunalförbundet.

Parker och grönområden

En stor del i arbetet med att lyfta kommunen som en natur- och
kulturkommun sker i miljöer utanför tätorterna. Kommunen
vill också lyfta fram och satsa på utveckling av parker och
grönområden inne i orterna. Det är en viktig del i satsningen att
bli en natur- och kulturkommun att även de gröna strukturerna
i bebyggelseområdena håller hög kvalitet och ör tillgängliga
för boende och besökare.
Tillgängligheten till naturområden och kusten är en väsentlig
fråga för att stimulera besöksnäringen. Tillgängligheten hänger
nära samman med standarden på vägar och leder för att ta sig
ner till havet, samt att dessa hålls öppna för allmänheten. På
vissa håll går det att förbättra möjligheterna att ta sig ner till
kusten. Fyr till Fyr projektet och dess tänkta sträckning blir en
del i arbetet med att tillgängliggöra kusterna för allmänheten.
Badturister och fågelskådare är grupper som vill ha tillgång
till bl.a. kustmiljöer och strandängar. Fågelskådarna är en
grupp besökare som kommunen kan arbeta mer riktat emot,
eftersom denna grupp är stor och har en längre säsong än den
övriga besöksnäringen. Bl.a. behövs fler parkeringsplatser
och boendemöjligheter i anslutning till attraktiva miljöer och
kustområden.

Mellankommunala intressen

Bå
B
åtlt iv
i i Fär
ä jje
est
stad
den
e , fo
fo
oto
to
o Ant
nton
on
n Kla
ackka

Mörbylånga kommun har flera mellankommunala intressen
med framför allt Borgholms kommun då det gäller besöksnäring och friluftsliv. Inte minst måste alla besökare som tar
sig till Borgholms kommun bilvägen passerar en betydande
del av Mörbylånga kommuns område. Borgholms planer på
exploatering av bostäder i området kring Rälla i nära anslutning till kommungränsen, kommer att ställa ökade krav på de
anläggningar som finns i norra delen av Mörbylånga kommun.
Det kan förväntas bli en ökad belastning på badplatser och
uthyrning av boenden i den delen av kommunen som ligger
strax söder om Stora Rör. Av den anledningen ser kommunen
ett ökande behov av att skapa möjligheter för utveckling
av såväl verksamheter som bostäder i nordvästra delen av
kommunen.
Det finns ett antal cykel- och vandringsleder som är gemensamma för ölandskommunerna. Bl.a. cykelleden Ölandsleden
som går på cykelvägar och mindre bilvägar runt hela ön.
Ölandsleden är en etablerad led vars gula skyltar kan ses övre
hela ön. Fyr till Fyr projektet är ett pågående mellankommunalt
projekt för skapandet av cykelvägar på Öland och för att
stimulera näringslivet i anslutning till cykelvägarna. Projektet
är ett viktigt led i det gemensamma arbetet att stimulera besöksnäringen på Öland och att locka hit fler cyklister. Det finns
också ett antal leder som sträcker sig över kommungränsen in i
Borgholms kommun, bl.a. i Mittlandsskogen finns leder.
Kollektivtrafiken är ett mellankommunalt intresse som till
stor del påverkar besöksnäringen och möjligheten för att olika
grupper ska kunna ta sig runt på och ges möjlighet att besöka
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STÄLLNINGSTAGANDEN
KULTURLANDSKAPET
- Spridning av bebyggelse i landskapet i strid
med befintliga strukturer ska inte tillåtas.
- Ett informationscenter ska lokaliseras till en
plats som väl illustrerar världsarvet och
förstärker dess identidtet.
- I samband med ny bebyggelse ska befintliga
kulturvärden samt den bebyggda områdens
karaktär alltid beaktas och utnyttjas.
- För att långsiktigt skydda kulturmiljövärdena
ska områdesbestämmelser upprättas för de
mest värdefulla miljöerna.

FÖRUTSÄTTNINGAR - LANDSKAP - KULTUR / NATUR / UPPLEVT

- Kulturmiljövårdsprogram ska tas fram.
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- Kulturmiljöer i form av våtmarker och
jordbruksmark ska prioriteras med
i stort sett bibehållen areal.
NATURLANDSKAPET
- I samband med planering av nya- eller
förtätning i befintliga bebyggelseområden ska
behovet av spridningskorridorer och
grönområden beaktas för att gynna den
biologiska mångfalden samt för att ge utrymme
till närrekreation.
- Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid
all planläggning. En inventering av
bevarandevärda träd ska alltid göras.
-I de fall områden med höga naturvärden
försvinner ska kompensationsåtgärder vidtas.
DET UPPLEVDA LANDSKAPET
- Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i
den fysiska miljön, kommunen ska verka för en
öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram
och tillgängliggöra befintliga vattenområden.
- Kommunen ser det som viktigt att riksintresse
för vindbruk inte inkräktar på natur och
kulturmiljöer. Vindbruksanläggningar hänvisas
därför till de områden som finns utpekade i
kommunens vindkraftsplan
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