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KOMMUNALA MÅL

NATIONELLA MÅL

- Värna om de etablerade företagen

- En god tillgång till kommersiell och offentlig
service för medborgare och näringsliv i alla
delar av landet.
(Tillväxtverket och Tillväxtanalys)

- Uppmuntra utvecklingen av jordbruket och
dess synergieffekter, till ett ”Nordens Provence”
- Utveckla besöksnäringen – attrahera
nya besöksgrupper
- Stimulera framväxten av kreativa näringar

- Målen för de areella näringarna är bland annat
att ha en hållbar produktion av livsmedel och
andra biologiska produkter och att de gröna
näringarna är miljö och resurseffektiva.
(Jordbruksverket och Skogsvårdsstyrelsen)

- Uppmuntra olika aktörer till samverkan
- Samarbeta om marknadsföring med andra
varumärken i regionen

FÖRUTSÄTTNINGAR - VERKSAMHETER / AREELLA NÄRINGAR

- Erbjuda kreativa mötesplatser för förnyelse
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REGIONALA MÅL

- Ett rikt odlingslandskap
(Sveriges nationella miljömål, nr 13)
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
(Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet)

EU:s MÅL

- Mål: Internationaliseringen i länets företag ska
öka. (RUS - Växande näringsliv som bidrar till
hållbar utveckling)

- Att förbättra livskvaliteten i
landsbygdsområden och främja en diversifiering
av landsbygdens ekonomi. (EU:s strategiska
riktlinjer för landsbygden - 2007-2013)

- Mål: Förnyelsen i länets näringsliv ska öka
(RUS - Växande näringsliv som bidrar till
hållbar utveckling)

- Tryggad livsmedeltillgång (Romfördraget
inkl. tillägget i Lissabonfördraget)

- Mål: Företagen ska växa.
(RUS - Växande näringsliv som bidrar till
hållbar utveckling)
- Mål: Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad
(RUS - Växande näringsliv som bidrar till
hållbar utveckling)
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- Beakta djurens hälsa vid genomförande av
unionens politik (Romfördraget inkl. tillägget i
Lissabonfördraget)
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Mörbylånga

Beijershamn

Resmo

Färjestaden

Kalmar
Tveta

Algutsrum

Stora Brunneby

Gårdby

MITTLANDSSKOGEN

Glömminge

Ryd
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Riksintresse ämnen och material

Riksintresse mineralutvinning

Riksintresse hamn

Riksintresse fiske till havs

Riksintresse yrkesfiske hamn

VERKSAMHETER
Inledning
Mörbylånga kommun är en företagarkommun med ett aktivt
näringsliv. Kommunen kan erbjuda attraktiva lägen för
företagare utifrån deras specifika behov, från storskalig industri
som Guldfågeln eller Cementa till lantliga lägen för enskilda
näringsidkare på landsbygden. Den fysiska planeringen kan
fungera som ett verktyg för att stimulera besöksnäringarna
genom att skapa förutsättningar för balans mellan verksamheter, handel, boende och upplevelser. Jordbruket är en viktig
näring för kommunen som utöver produktionen av livsmedel
även bidrar till upprätthållande av världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap och skapar förutsättningar för besöksnäringen.
Goda kommunikationer och fungerande infrastruktur är en
förutsättning för att näringslivet och dess verksamheter ska
kunna utvecklas i kommunen. Genom ett öppet företagsklimat
och medveten planering och lokalisering av nya verksamheter
så vill Mörbylånga kommun verka för en hållbar utveckling.
Behovet av- och miljöpåverkan från transporter kan minimeras
genom att lokalisering av större verksamheter prioriteras i
anslutning till befintliga transportleder och infrastruktur.
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Företagande
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I Mörbylånga kommun finns fler än 1700 registrerade företag
(statistik från Upplysningscentralens hemsida, 2013). Med
mer än ett företag per var tionde invånare säger det sig självt
att andelen småföretagare är övervägande. De näringarna med
flest etablerade företag är framför allt jordbruket och verksamheter med koppling till besöksnäringen. Även konsthantverkare
och konstnärer är viktiga företagargrupper för Mörbylånga
kommun. Många av de mindre verksamheterna lever helt
eller delvis på besöksnäringen och stänger sina butiker och
verksamheter under vinterhalvåret. I många fall är företagarna
endast är bosatta på Öland under sommarmånaderna. En viss
förlängning av besökssäsongen har skett de senaste åren tack
vare satsningarna på Skördefesten och Öland spirar. Småföretagandet går hand i hand med kommunens ambitioner att satsa
på natur- och kulturturism. En stor geografisk spridning på
verksamheterna gör att hela kommunen blir mer aktiv.
Flertalet företag finns i tätorterna och framför allt på västra
sidan av kommunen. Det småskaliga verksamhetsområdet med
högst tryck på nyetableringar just nu är området kring hamnen
i Färjestaden. De senaste åren har det varit ett kraftigt uppsving
för de flesta företag som är etablerade i hamnområdet och
flera av verksamhetsutövarna visar intresse av att utvidga sina
verksamheter. En viss förtätning i och omkring hamnområdet
kommer att krävas för att tillgodose dessa önskemål. En
liknande utveckling kommer troligen ske i Mörbylångas hamn
och köping.
De största företagen i kommunen är Guldfågeln söder om
Mörbylånga med ca 400 anställda och Cementa i Degerhamn
med ca 70 anställda. Dessa är viktiga arbetsgivare på sina
respektive orter och är en starkt bidragande orsak till att hela
kommunen kan leva.
Översiktsplanen pekar ut möjliga lägen för etableringar av
industriverksamhet i kommunen. En god infrastruktur i anslutning till mer storskaliga verksamhetsområden och industri
är nödvändig för att säkra effektiva och trygga transporter. De
planerade förbifarterna spelar en viktig roll för att förbättra
ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

förutsättningarna för den mer storskaliga industrin och dess
behov av transporter. Speciellt förbifart Färjestaden och
Skogsby men även förbi Mörbylånga kyrkby skulle underlätta
för befintlig och eventuell tillkommande industri.

Besöksnäring
Det finns en nära koppling mellan företagande och besöksnäring i kommunen. Eftersom Mörbylånga kommun är och
dessutom strävar efter att ytterligare stärka sin ställning som
natur- och kulturkommun är det småskaliga företagandet
och dess geografiska spridning av avgörande betydelse för
besöksnäringen.
Besöksnäringen är redan idag den största näringen i kommunen
tillsammans med jordbruket. Målet är att ytterligare utöka
antalet verksamheter och deras omsättning. Ansvaret för
utvecklingen ligger till största delen på företagarna själva, men
kommunen hjälper till och stöttar genom olika projekt, tjänster
och nätverk som man erbjuder företagarna.
Stora satsningar görs på cykelleden ”Fyr till fyr” och näringsverksamheter i anslutning till leden. Kommunen arbetar även
aktivt med underhåll och utökande av vandringsleder för att
främja besöksnäringen. Cykelturismprojektet är ett samarbetsprojekt med bl.a. Borgholms kommun och Regionförbundet,
det syftar till att göra hela Öland tillgängligt för cyklister
samtidigt som det lägger fokus på utvecklingen av service och
näringslivet i anslutning till cykelvägarna. En stor geografisk
spridning på verksamheter gör att utbudet i kommunen blir mer
tillgängligt för de som tar sig runt utanför tätorterna per cykel
eller till fots.
En stor dragningskraft på Södra Öland är de rika kulturmiljöerna. Landsbygden och landskapet är besöksmål i sig själva. De
speciella strukturerna i kulturlandskapet med långa öst-västliga
odlingsskiten och bete på alvarsmarken kan spåras långt tillbaka. Kommunen är övertygad om att pågående och framtida
satsningar på att lyfta sina rika arkeologiska tillgångar i form
av t.ex. fornlämningsmiljöer, radbyar och sockencentra är ett
viktigt led i arbetet med att bli Sveriges ledande natur- och
kulturkommun.
Det är ett faktum att Mörbylånga kommun har stora fluktuationer i befolkning över året. Under sommarmånaderna ökar kommunens befolkning avsevärt, vilket naturligtvis också för med
sig krav på fungerande service och kommunikationer. Många
kommer hit som besökare för kortare vistelser över dagen
eller för några få nätter. En stor besöksgrupp i kommunen
utgörs av ornitologer som kommer för att besöka olika miljöer
och platser runt om i hela kommunen under främst våren och
hösten, vilket är unikt. I kommunen finns också ett stort antal
visstidsboende som kommer hit för vistelse under några veckor
eller en längre tid.
Tillskottet av arbetskraft är betydande under sommarmånaderna. Ofta är det ungdomar med anknytning till ön som
sommarjobbar i butiker eller kaféer. En grupp som ökar är
arbetskraft från de baltiska länderna och framförallt Litauen.
Den tillfälliga arbetskraften verkar i stor utsträckning inom
jordbruket som har ett betydande behov av extra arbetskraft
under sommarmånaderna.
En utmaning med planeringen är att alla grupper ska kunna
göra sig hörda och vara delaktiga i utformandet av den framtida
kommunen. I takt med den ökade rörligheten i samhället är det

viktigt att försöka hitta former för att alla som vistas på en plats
under en längre tid ska ha möjlighet att göra sin röst hörd.

från motsatt sida Kalmarsund. I Mörbylånga kommun finns ett
antal verksamheter på handelsområdet vid brofästet, till vilka
en betydande del av kundunderlaget kommer från fastlandet.

Handel

Besöksnäringen på Öland är ett mellankommunalt intresse, inte
minst mellan Ölandskommunerna som idag samarbetar med
gemensam turistbyrå, organiserad under Ölands kommunalförbund. Utbytet med kommunerna på fastlandet, i första hand
Kalmar, är också stort. Betydande naturvärden och kulturhistoriska värden av nationellt och internationellt intresse, som exempelvis Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, Eketorps
borg, Borgholms och Kalmar slott, finns i kommunerna kring
sundet och skulle kunna stärka sitt samarbete ytterligare för att
locka till sig och behålla besökare i regionen under längre tid.
I Turismstrategi Öland, 2012-2020, benämns samverkan med
Kalmars besöksnäring som en viktig del.

Speciellt dagligvaruhandeln går bra i kommunen. Till
skillnad från många andra mindre kommuner som ligger i
nära anslutning till en större ort, har Mörbylånga kommun
ett handelsindex på mer än 100. Det motsvarar mer än alla
kommuninvånares samtliga inköp av dagligvaror. Statistiken
visar dessutom på en trend som innebär att dagligvaruhandeln
i kommunen fortsätter att öka. En del av förklaringen till de
positiva siffrorna är kopplad till en omfattande besöksnäring.
Index för sällanvaruhandeln ligger däremot ordentligt under
100, vilket till stor del kan förklaras med att utbudet på butiker
är större i det närliggande Kalmar. För att stimulera till ökad
omsättning för såväl dagligvaruhandeln som sällanköpshandeln
är det viktigt att kommunen i sin planering avsätter attraktiva
markområden för de näringsidkare som bedriver handelsverksamhet. Exempel på sådana lokaliseringar kan vara i nära
anslutning till högt trafikerade trafikleder eller i stadskärnor.
Olika verksamheter har olika krav på lokalisering. Genom att
peka ut handelsområden eller genom att tillåta verksamheter
på lämpliga platser kan kommunen i stor utsträckning styra
vilka områden som ska utvecklas för handel, olika typer av
områden är lämpliga för olika typer av verksamheter beroende
på omgivning och läge etc. För att skapa förutsättningar och
efterfrågan hos potentiella handlare att etablera sig eller utöka
sin verksamhet bör kommunen också kunna erbjuda en del av
sina markområden i konkurrenskraftiga priser. I Mörbylånga
kommun anser många handlare att de mest attraktiva områdena
för handel ligger i nära anslutning till brofästet.
Många verksamheter förutsätter möjlighet till exponering från
större rörelsestråk. Mörbylånga kommun vill därför satsa på
att erbjuda lägen för handel i nära anslutning till viktiga vägar,
exempelvis väg 137 öster om brofästet och väg136 i anslutning
till Algutsrum men även längre söderut i närheten av kvarnen
och Almérs öster om Färjestaden.
Ökad handel genererar skatteintäkter till kommunen men det
bidrar också i hög utsträckning till att tillföra ökad aktivitet till
platser genom att det blir en ökad rörelse och genomströmning
av människor. I Mörbylånga kommun finns ett behov av att
ingjuta liv i samhällenas centrumdelar. Centrumutveckling i
Mörbylånga kring Köpmannagatan och i Färjestaden kring
Storgatan ska prioriteras för att skapa levande samhällen med
folkliv året runt. Planeringen kan stimulera denna utveckling
genom att tillåta verksamheter och handel utmed dessa viktiga
stråk. Förutom förutsättningar i plan så bör även utformning
av miljö ses över för att kunna locka näringsidkare att våga
och vilja satsa kring just dessa områden. Trenden just nu ä att
handeln växer mest i externa handelsområden snarare än i de
områden där handeln är integrerad med bostäder och andra
verksamheter.

Mellankommunala intressen
Handelsutbytet mellan Mörbylånga kommun och kringliggande
kommuner är omfattande. I första hand är det Kalmar kommun
som står för ett stort utbud för sällanvaruhandeln i regionen.
På grund av den omfattande pendlingen mellan Mörbylånga
kommun och Kalmar är det många som handlar i Kalmar efter
jobbet innan de återvänder över bron. Generellt gäller att verksamheter, belägna i nära anslutning till bron attraherar kunder
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AREELLA NÄRINGAR
Inledning
Mörbylånga kommun är en företagarkommun med ett aktivt
näringsliv. Ett tecken på hög aktivitet inom näringslivet är den
stora in- och utpendlingen av yrkesverksamma till och från
kommunen. Kommunen kan erbjuda attraktiva lägen för företagare utifrån deras specifika behov, från storskalig industri som
Guldfågeln eller Cementa ner till lantliga lägen för enskilda
näringsidkare på landsbygden. Den fysiska planeringen kan
fungera som ett verktyg för att stimulera turismnäringen genom
att skapa förutsättningar för balans mellan verksamheter, handel, boende och upplevelser. Jordbruket är en viktig näring för
kommunen som utöver produktionen av livsmedel även bidrar
till upprätthållande av världsarvet och skapar förutsättningar
för besöksnäringen. Goda kommunikationer och fungerande
infrastruktur är en förutsättning för att näringslivet och dess
verksamheter ska kunna utvecklas.
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Jordbruk
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Jordbruket utgör den största näringen i kommunen. Det finns
idag drygt 400 lantbruksföretag (444 lantbruksföretag år 2013
enligt statistik från Upplysningscentralens hemsida) och cirka
ca 80 % av kommunens markareal används till verksamheter
med koppling till jordbruket. Jordbruksföretagen bidrar i
hög utsträckning till en geografisk spridning av näringsverksamheter och de är därför en av de absolut viktigaste
sysselsättningarna för kommunen som helhet. Stora Alvaret
och sjömarkerna på östra sidan utgör större delen av kommunens markareal. Marken i dessa områden är ofta sank eller
näringsfattig och används främst för bete vilket är anledningen
till att de flesta större djurgårdarna finns på östra sidan. Betet är
en förutsättning för bevarandet av det öppna kulturlandskapet.
Väster om landborgskanten på öns västra sida är jorden bördig
och används i första hand för odling av grödor. Vanliga grödor
är vall, majs, raps, vete, råg och korn. Det finns även en
betydande produktion av potatis och lök, samt specialgrödor
som jordgubbar, sparris och bruna bönor. De bruna bönorna
odlas bara på Öland.
Andelen ekologisk livsmedelsproduktion är idag relativt låg i
kommunen. Den ekologiska jordbruksmarken (främst betesoch åkermarker) i hektar har successivt minskat i kommunen
sedan 2009. 2009 upptog den ekologiska jordbruksmarken
2242 hektar och 2012 var motsvarande siffra 1815 hektar (källa
Jordbruksverket).

av på ett sätt som försvårar brukandet. Inte minst i samband
med planeringen av viktiga förbifarter ska hänsyn till befintlig
markanvändning tas. Även ny bebyggelse i jordbruksområden
ska i mesta möjliga mån vara sammanhängande och knyta an
till befintliga strukturer så att den inte mer än nödvändigt inkräktar på eller skär av områden med brukad jord. Då det gäller
jordbruksverksamhet inom kommunens vattenskyddsområden
är det av största vikt att jordbruket följer de skyddsbestämmelser som kommunen har tagit fram. Dricksvattenförsörjningen
ses som överordnad andra intressen och måste tryggas till varje
pris. Inom de nya vattenskyddsområden som antas 2014 måste
berörda markägare beakta de skyddsföreskrifter som blir gällande. Större delen av kommunens odlingslandskap omfattas
av världsarvet södra Ölands Odlingslandskap. Utmärkelsen
är ytterligare ett exempel på de höga kulturmiljövärden som
finns kopplade till odlingslandskapet och till anpassad och
konsekvent markanvändning under lång tid.
Mörbylånga kommun är en jordbrukskommun och strävar efter
att på bästa sätt försörja landsbygden med boendemöjligheter
och infrastruktur. En stor utmaning är att uppnå detta utan att
för den skull förvanska bebyggelsen och landskapets säregna
strukturer. Att bo i eller nära natur- och kulturlandskapet är en
kvalitet som många värdesätter högt. För att möjliggöra boende
i lantliga miljöer finns därför inte heller några specificerade
riktlinjer för skyddsavstånd mellan jordbruksanläggningar och
bostäder. En bedömning ska göras i det enskilda fallet för att
säkra att nya områden inte utsätts för negativ påverkan från
intilliggande jordbruksanläggningar och vice versa. Viktigt
att beakta är bl.a. förhärskande vindriktning, topografi, markförhållanden, avstånd, vegetation, lokalisering generellt och
kumulativa effekter. Såväl historiska strukturer som framtida
utvecklingsplaner för användning bör även det tas med som
parametrar för att bedöma lämpliga skyddsavstånd.
De areella näringarna påverkar vattenkvaliteten i Östersjön
genom av läckage av näringsämnena kväve och fosfor.
Tillförseln av näringsämnen medför problem när överskottet
rinner ner i grundvattnet eller ut i haven. På senare år har omfattande åtgärder vidtagits för att minska näringsläckaget från
jordbruket, de mest betydande av dessa är av odlingsteknisk
karaktär. Åtgärder som grönträda, fånggröda, grödfördelning,
bättre kväveutnyttjande och skyddszoner har markant minskat
kväve- och fosforläckaget från det svenska jordbruket.
Det skogsbruk som finns i kommunen är relativt småskaligt
och fungerar i de flesta fall främst som ett komplement till
jordbruksnäringen.
- 2 hektar
2,1 - 5 hektar

Kommunens fysiska planering beaktar att man inte bör
inskränka mer än nödvändigt på den sammanlagda brukade
markarealen. Kommunen månar om jordbruket som näring
och arbetar för att den totala arealen jordbruksmark, inklusive
före detta jordbruksmark som används för vall eller bete, bör
vara oförändrad. Undantag kan komma att göras för tätortsexpansion, samt utveckling av viss besöksnäring i anslutning till
större nya och befintliga anläggningar, som exempelvis Ölands
djur- och nöjespark.

Antal

149

5,1 - 10 hektar
10,1-20 hektar
123

30,1-50 hektar
50,1-100 hektar
87
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100 + hektar

82
71

61

60

45
40

Hänsyn måste tas till jordbrukets utveckling med växande
gårdscentra och odlingsskiften som slås samman till större
sammanhängande enheter. Ny infrastruktur utanför och
i utkanterna av bebyggelseområden riskerar att skära av
sammanhängande jordbruksområden. Planeringen bör därför
beakta att odlingsmarkerna kan hållas intakta och inte skäras

20,1-30 hektar
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Jordbrukens utveckling i areal i kommunen,
källa Jordbruksverket
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fiskens lekperioder. Vidare ska vattenområden inom djupområdet 0 – 10 meter prioriteras som lekområden för fisk och som
fiskeområden. Områden med allmänna intressen för bad, annan
rekreation än sportfiske och båtverksamheter är undantagna
från prioriteringen. Förbud ska råda för att lägga garn inom 300
meter från kusten eller innanför tremeterskurvan.

Utvinning och brytning av sten, gas och
mineraler

10 000 ha.
5 000 ha.
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Ägoslagsarealer i hektar och över tid i kommunen,
källa Jordbruksverket

Fiske
Fisket är en näring som naturligt nog haft en stor betydelse för
Öland och Mörbylånga kommun, historiskt sett och idag. Inte
minst är fisket av stor vikt för turismen och för att behålla livet
i hamnområdena. Fisket har minskat i betydelse i takt med en
pågående centralisering och effektivisering vilken har inneburit
att fler stora fiskebåtar utifrån fiskar upp huvuddelen av den
fisk som tas upp i Öländska vatten. Idag finns endast ca 25
licensierade fiskare på hela Öland vilket kan jämföras med 105
för tio år sedan. Av dessa 25 finns endast elva i Mörbylånga
kommun. För att få bedriva yrkesfiske måste vissa kriterier
uppfyllas, vilket ställer krav på yrkesfiskarna (bl.a. på hur stor
del av den huvudsakliga inkomsten som måste komma från
fisket). Kraven innebär svårigheter för det småskaliga fisket
och kan på sikt medföra att det helt försvinner. Ett ytterligare
problem för de som ägnar sig åt fiske med nät är den snabbt
växande sälstammen som äter fångad fisk och förstör näten.
Förutom torsken som fiskas i juli-augusti så fiskas främst
piggvar (maj-augusti) och flundra i juli. Yrkesfiske med fasta
redskap ska kunna ske utmed hela kusten, och ha hög prioritet
utmed sydostkusten, om det inte kommer i konflikt med andra
intressen. Grönhögens, Gräsgårds och Bläsinges hamnar ska
prioriteras för yrkesfisket och angöringen till fiskehamnarna
ska säkerställas.
Övergödningen av Östersjön orsakar problem även för fisket.
Bottendöd och algblomning förgiftar fisken och begränsar
omfånget på dess habitat. En del av lösningen för att komma
tillrätta med problemet kan vara odling av musslor i kommunens havsområde. Musslorna fungerar som ett reningsverk
som tar hand om en del av de näringsämnen som har läckt
ut i haven. Ett regionalt samverkansprojekt pågår för att få
igång musselodlingar. En testodling för musslor har funnits
öster om Gårdby i norra kommundelen. De första resultaten
från provodlingar i länet visar emellertid att produktionen av
musslor blir mindre än vad man hade hoppats på. Den odling
som var belägen i Mörbylånga kommun gav liten skörd, medan
provodlingen i Kalmarsund och längre upp längs kusten utanför Västerviks och Oskarshamns kommuner gav något bättre
resultat. Kommunen ställer sig positiv till odling av musslor
som ett komplement till andra åtgärder för rening av Östersjön.
Sportfisket är en växande näring på södra Öland som lockar
hit ett ökat antal turister varje år. Sportfisket är mindre säsongsbetonat och har en annan säsong än den övriga turismen
i kommunen. Under hösten och våren är dock sportfisketrycket
som störst. Vissa åtgärder krävs i anslutning till åar för att få
fisken att trivas och stimulera fisket som besöksnäring. Framför
allt ska områden i anslutning till bäckmynningar skyddas under

Industrin med brytning och bearbetning av kalksten har en
långtgående tradition på Öland. Bevarandet av befintliga verksamheter och täkter kopplade till brytning av kalksten anses
som viktiga i kommunen, inte minst tack vare verksamhetens
historia, samt de arbetstillfällen som den genererar. De täkter
som är aktiva idag finns i Albrunna och Ventlige. Den kalksten
som bryts i Albrunna används för cementframställning av
Cementa i Degerhamn och täkten är av riksintresse för mineralutvinning som råvara för specialcement. Täkten i Ventlinge
bryter kalksten som bearbetas till kross. Då det gäller denna
täkt har kommunen en restriktiv hållning. Täktverksamheten
i Ventlinge riskerar att påverka den kommunala vattentäkten i
området. Kommunen ser arbetet med att skydda vattentäkten i
Ventlige som prioriterad. I området finns också ett natura-2000
område som skulle påverkas i samband med en utökad stentäktsverksamhet. I Mysinge finns ett stenhuggeri som arbetar
nästan uteslutande med kalksten. Verksamhet i Mysinge är
endast bearbetning av kalksten och själva råvaran tas numera
från en täkt i Borgholms kommun.
Utvinning av fossilgas har blivit en aktuell fråga på Öland i
samband med att Bergstaten har beviljat tillstånd för prospektering på ett antal platser i Mörbylånga kommun. Kommunen
motsätter sig utvinning av fossilgas inom sina gränser med
hänvisning till de potentiella risker som finns för dricksvatten
samt natur- och kulturvärden i samband med borrning.
Som fyllnadsmassor i markarbeten använder kommunen
som regel massor från närområdet. Storsten till hamn- och
släntförstärkningar tas också i huvudsak från resurser inom
kommunen. Däremot måste huvuddelen av överbyggnadsmaterial till vägar och anläggningar, exempelvis stenkross,
grus och makadam, importeras från närliggande kommuner på
fastlandet. Anläggningsjord som används av den kommunala
verksamheten brukar tillverkas och inom kommunens gränser
medan blomjord och planteringsjord till största delen hämtas
utifrån.

Mellankommunala intressen
Matproduktionen och distribution av matvaror är ett betydande
mellankommunalt intresse. Mörbylånga kommun vill gärna
verka för att lokala producenter ska kunna sälja sina produkter
även på regional nivå. Samtidigt är jordbrukets påverkan på
Östersjön och Kalmarsund av mellankommunalt intresse p.g.a.
omfattande utsläpp av näringsämnen. Insatser för att minimera
läckage av näringsämnen från jordbruket måste samordnas
på regional, nationell och internationell nivå för att Östersjön
på sikt ska kunna bli ett renare hav och en bättre livs- och
vistelsemiljö för djur-, växtliv och besöksnäring.
Borgholm och Mörbylånga kommun bör tillsammans arbeta
för att exploatering av fossilgas inte blir av på Öland. Ett av
de föreslagna områdena för gasprospektering sträcker sig över
båda kommunerna, från området kring Isgärde i Mörbylånga
kommun och vidare norrut över Stora Rör och Rällaskogen.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
VERKSAMHETER

AREELLA NÄRINGAR

- I samband med planläggnng ska icke-störande verksamheter tillåtas i boendemiljöer.

- I kommunen finns möjlighet för upplag av
sten-, grus-, jord- och schaktmassor vid
industriområdet i Färjestaden och vid
reningsverket i Mörbylånga.

- Från störande (eller miljöfarliga) verksamheter
ska det finnas ett erforderligt skyddsavstånd till
närmaste boendemiljö. De specifika
förhållandena på respektive plats ska
vara avgörande för detta skyddsavstånd.
- Kommunen ska fortsätta arbeta för målet att
bli en ”natur- och kulturkommun”. Besöksnäring
kopplad till Världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap är en viktig del i detta.

FÖRUTSÄTTNINGAR - VERKSAMHETER / AREELLA NÄRINGAR

- Kommunen ska verka för att utreda befintliga
besöksmål inom hela kommunen.
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- För att minska behovet av transporter ska
lokalisering av större verksamheter i första
hand ske i anslutning till befintliga
transportleder och infrastruktur.

- Den totala arealen jordbruksmark bör vara
oförändrad, med undantag för tätortsexpansion
samt utveckling av besöksnäring
- Kommunen ska värna om jordbruksmarken.
Exploatering av jordbruksmark ska undvikas
speciellt I större sammanhängande områden
och områden som inte ligger i nära anslutning
till samhällen.
- Minska näringarnas miljöpåverkan
(läckage av näringsämnen till Östersjön).
- Yrkesfiske med fasta redskap ska kunna ske
utmed hela kusten om det inte kommer i konflikt
med andra intressen. Fiske med fasta redskap
ska ha hög prioritet utmed sydostkusten.
- Grönhögens, Gräsgårds och Bläsinge hamn
ska prioriteras för yrkesfisket.
- Kommunen motsätter sig prospektering,
borrning och exploatering av naturgas och
andra fossila bränslen i de fall detta kan antas
innebära skada berggrund,
grundvattenförekomster eller
kultur- och/eller naturvärden.
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