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FÖRORD 
 
 

Översiktsplan – en plan för utveckling och förbättring av Ydrebygden.  
 
Den gamla översiktsplanen från 1990 har nu ersatts av den plan som i juni 2013 antagits av 
kommunfullmäktige.  
 
Drygt 20 år har förflutit sedan den förra översiktsplanen upprättades och synen på både 
önskad och förväntad samhällsutveckling har förändrats.  
 
Lagstiftningen har förändrats med bland annat möjligheter att på vissa villkor tillåta 
bebyggelse i strandnära lägen men också att hänsynstaganden till nya faktorer som till 
exempel förorenade områden och behov av mark för vindkraftsanläggningar har tillkommit. 
 
Översiktsplanen i dess nya form utgör en bred samling av kunskap och bedömningar som ger 
vägvisning för hur nationella, regionala och lokala intressen vägs samman för utveckling av 
näringsliv, boende, infrastruktur och samhällsliv i Ydre. 
 
Ydres utveckling är beroende av att invånare, företag, föreningar och kommun har en vilja 
och förmåga att hela tiden förbättra och förnya allt det som gör samhället välfungerande och 
välmående.  
 
Översiktsplanen är en del i det pussel som ger förutsättningar för samhällsutveckling.  
 
Planen är viktig för kommunen i dess roll som initiativtagare och ansvarig för viktiga 
samhällsfunktioner såsom bebyggelseutveckling och markanvändning men också i dess 
myndighetsroll.  
 
Planen är viktig för alla invånare, företag, föreningar och organisationer därför att den pekar 
på möjligheter och värden som kan nyttjas för nya satsningar, förnyelse och utveckling. 
 
Ydre ska fortsätta att vara den levande och attraktiva bygd som vi alla vill leva i och för det 
behövs förutsättningar som stimulerar och inte hämmar.  
 
Översiktsplanen ska vara en positiv pusselbit för Ydres utveckling. 
 
 
 
 
 
Sven Inge Karlsson 
kommunstyrelsens ordförande 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 
1.1 
SAMMANFATTNING 

Det övergripande syftet med översiktsplanen är 
att skapa en gemensam vision och syn på hur 
Ydre ska utvecklas för att människor ska vilja bo 
och verka i kommunen. Visionen som 
konkretiseras i ett antal strategier, ska fungera 
som en utvecklingsplan och vägvisare för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Planen syftar till att skapa handlings- beredskap 
inför kommande förändringar.  

Planeringshorisonten sträcker sig fram till 2025. 

 

Kapitel 1 Inledning 

Utöver denna sammanfattning redovisar första 
kapitlet vad en översiktsplan är och hur 
planprocessen ser ut.  En analys av en förändrad 
omvärld görs. Avsnittet redovisar även 
frågeställningar som berör hela eller delar av 
regionen samt de statliga, regionala och 
kommunala mål som utgör underlag för planen. 

Kapitel 2 Visioner och strategier 

Kapitlet redovisar den kommunala 
organisationens vision och de övergripande mål 
som ska ligga till grund för kommunens framtida 
utveckling.  

Hur dessa mål ska omsättas i praktisk handling 
redovisas i kapitlen 3-6.  

 

Kapitel 3 – 6 Planförslaget 

Dessa kapitel behandlar mark- och 
vattenanvändningen, bebyggelseutvecklingen, 
landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen samt 
vindkraftsplanen. Planförslaget sammanfattas i 
kapitel 7 med översiktsplanens plankarta.

 

Kapitel 7 Planeringsförutsättningar 

I kapitlet kartläggs förhållanden som är av 
betydelse för Ydre kommun och dess framtida 
utveckling och som därmed påverkar översikts- 
planens innehåll. Kapitlet kan läsas som en 
bakgrund till planförslaget.  

Kartläggningen omfattar följande områden: 

 Befolkning 

 Delaktighet och folkhälsa 

 Service 

 Bebyggelse och kulturarv 

 Kulturlandskapet 

 Naturlandskapet 

 Näringsliv och sysselsättning 

 Kommunikationer 

 IT 

 Teknisk försörjning 

 Risker och miljöfarlig verksamhet 

 

Kapitel 8 Konsekvensanalys 

I detta kapitel redovisas bland annat vilka 
konsekvenser planförslag kan ge upphov till i 
förhållande till miljön samt vilka sociala och 
ekonomiska följder förslaget kan medföra. 

 

Kapitel 9  

Innehåller Samrådsredogörelse, Länsstyrelsens 
granskningsyttrande och kommunens utlåtande.  
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1.2                                

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?     

Översiktsplanen är en långsiktig 
handlingsplan och vägvisare 

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga 
handlingsplan för hur mark- och vattenområden 
och den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras.1 Den ska redovisa kommunens 
tankar och strategier om den framtida utveck- 
lingen. Intentionen är att skapa medvetenhet 
om de processer som har betydelse för samhälls- 
utvecklingen och ge invånarna möjligheter att 
påverka kommunens framtid. 

Översiktsplanen för Ydre avser att skapa ett 
långsiktigt helhetsperspektiv på kommunens 
utveckling med både en vision och ett handlings- 
program. Planen ska vägleda och förenkla 
dagliga beslut. Ydre kommun har valt att ge 
översiktsplanen ett tidsperspektiv mot 2025. 

Plan- och bygglagen reglerar innehållet och 
hanteringen 

De formella kraven på översiktsplanens innehåll 
och hantering redovisas i Plan- och bygglagen, 
PBL. Översiktsplanen ska vara aktuell och täcka 
hela kommunen. Planen ska redovisa hur de 
allmänna intressen, som bör beaktas vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden, 
kommer att tillgodoses.2  

Översiktsplanen ska främja en långsiktigt hållbar 
hushållning med resurser och tillgodose en god 
livsmiljö. Syftet är att främja en samhälls- 
utveckling med jämlika och goda sociala levnads- 
förhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer.3  

Översiktsplanen ska grundas på omvärlds- 
analyser och övergripande nationella och 
regionala miljömål. Det ska framgå av planen hur 
kommunen avser att ta hänsyn till nationella och 
regionala mål. 

Planen är vidare en överenskommelse med 
staten om hur kommunen ska tillgodose de 
riksintressen som finns i kommunen. 

                                                 
1 Ny Plan och Bygg Lag 2011, 3 kap 5 § 
2 Ny Plan och Bygg Lag 2011, 3 kap 4 § 
3 Ny Plan och Bygg Lag 2011, 1 kap 1 § 

Kommunen ska ge möjlighet till insyn och 
påverkan genom att samråda med invånare, 
myndigheter och andra berörda om förslaget för 
att få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt.4 

Översiktsplanens användning 

Översiktsplanen är vägledande när kommunen 
upprättar detaljplaner och områdesbestäm- 
melser samt vid bygglovprövning. En aktuell 
översiktsplan kan förkorta planprocessen med 
ett enklare planförfarande. Planen skall även visa 
vägen för fördjupade utredningar. Översikts- 
planen är inte juridiskt bindande för enskilda 
personer eller myndigheter. Eftersom planen 
inte har rättsverkan kan den inte överklagas. 
Klagomål på arbetsprocessen kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten. 

Planprocessen 

Planprocessen för en översiktsplan regleras i 
plan- och bygglagen (PBL) och delas in i tre 
skeden; samrådsskede, utställningsskede samt 
antagandeskede. Syftet med samrådsskedet är 
att nå ut till allmänheten med planeringsidén. En 
samrådsredogörelse upprättas över inkomna 
synpunkter på förslaget. Därefter, i utställnings- 
skedet, kommer översiktsplanen att ställas ut 
igen för allmän granskning i minst 2 månader. 
Det går även då att lämna synpunkter på för- 
slaget. Slutligen kommer planen efter bear- 
betning, att överlämnas till kommunfullmäktige 
om beslut, antagandeskede. 

Diskussioner om kommunens framtid fördes i 
sockengrupper under 2009.5   

Arbetet med översiktsplanen påbörjades hösten 
2010 och pågick under 2011. Ett förslag upp- 
rättades och en samrådsprocess genomfördes 
under 2012.  

Arbetet med översiktsplanen har utförts av en 
projektgrupp bestående av kommunstyrelsens 
ordförande Sven-Inge Karlsson, kommun-
styrelsens vice ordförande Christer Wiström, 
teknisk chef Urban Tordsson och byggnads- 
inspektör Peter Nordström samt två projekt-
ledande konsulter, Ann-Charlotte Hedberg, Lotta 
Hedberg Närplan och Christina Nilsson Collste, 
Collste Arkitektur & Funktion.

                                                 
4 Ny Plan och Bygg Lag 2011,  3 kap 9 § 
5 Sammanfattat i ”Invånarsamråd 2009” 
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1.3  

ANALYS  
 

Förändringar i omvärlden 

Samhället kännetecknas idag av en hög 
förändringstakt. Internationaliseringen och de 
globala förändringarna påverkar i allt högre grad 
en kommun och gör den allt mer beroende av 
omvärlden. Ny teknik får allt snabbare genom- 
slagskraft inom allt fler områden. Internet 
medför att värderingar förändras och sprids. 
Individualiseringen och efterfrågan av nya 
upplevelser och mångfald ökar. Nya och osäkra 
utmaningar från omvärlden ska omsättas på det 
lokala planet. Konkurrens mellan länder och 
regioner om arbete, kapital och boende kräver 
nya strategier och ny kunskap i kommunen samt 
större krav på utbildningsnivå hos kommun- 
invånare. 

Klimatförändringarna, orsakade av mänskliga 
aktiviteter och utsläpp, innebär påfrestningar på 
samhället, på djur- och växtarter och på 
jordbruket. 

Sverige har varit medlem i Europeiska unionen 
sedan 1995. Beslut i EU påverkar Ydre både 
direkt och indirekt på flera sätt. Några exempel 
är den gemensamma jordbrukspolitiken, direktiv 
på miljöområdet, förutsättningar för regionalt 
utvecklingsarbete, strukturfonder med medel för 
att lösa specifika problem samt olika former av 
stöd för samarbete med andra kommuner i 
unionen. 

 

Ydre i en förändrad omvärld 

Ydre kommun är belägen i södra delen av 
Östergötlands län på det småländska höglandet. 
Kommunen bildades vid kommunreformen 1952 
genom sammanläggning av de tidigare 
socknarna/kommunerna Asby, Norra Vi, Sund, 
Svinhult, Torpa och Västra Ryd. Geografiskt är 
kommunen ett gränsland mellan Småland och 
Östergötland. Större delen av Ydre gränsar till 
småländska kommuner i Jönköpings och Kalmar 
län. I norr går gränsen genom sjön Sommen. De 
sex socknarna har sedan medeltiden varit ett 
eget härad med namnet Ydre. Naturen och det 

avskilda geografiska läget i gränslandet har 
präglat kommunen. 

 

 
Karta över Ydre Härad med nuvarande Ydre 
kommungräns och dess sex socknar.            
Bildkälla: http.//www.aforum.genealogi.se 

 

Ydre är en utpräglad landsbygdskommun. 
Skogen har genom historien varit en viktig näring 
och kommer så att vara framöver. Naturen, sjön 
Sommen och det geografiska läget har skapat 
kulturmiljövärlden som idag efterfrågas i en 
föränderlig omvärld. Odlingslandskapet med 
tillhörande bebyggelse är kanske Ydres viktigaste 
tillgång i kulturmiljön. Den kräver strategier för 
att bevaras och utvecklas. Klara rena sjöar, tysta 
och ostörda miljöer för naturupplevelser och 
rekreation är andra efterfrågade resurser Ydre 
har att ta hänsyn till i planeringen.  

 

SWOT-analys 

För att kunna möta en framtid i förändring krävs 
insikt om vilka resurser som kan mobiliseras men 
också kunskap om begränsningar och svagheter. 
Det är därför angeläget att identifiera 
kommunens styrkor och svagheter för att se 
möjligheter och förhindra hot. Följande styrkor, 
svagheter, hot och möjligheter är resultatet av 
en SWOT-analys 2011-04-05 med politiker, 
tjänstemän, företagare och föreningsaktiva i 
kommunen. 
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Kommunen har flera styrkor: 

 En småskalighet som ger goda förutsättningar 
för trygghet, bra sociala nätverk och bra 
uppväxtvillkor för barn 

 Närhet, ingen trängsel och inga köer  

 Erbjuder i förhållande till antalet invånare bra 
kommersiell och offentlig service. Skolan och 
äldreomsorgen rankas högt i nationella 
jämförelser 

 Ett rikt och aktivt föreningsliv 

 Naturrikedomar med rena sjöar, skogar och 
vidder som kan erbjuda både tystnad och 
möjligheter till friluftsliv 

 Rika kulturmiljövärden i form av bebyggelse 
och odlingslandskap  

 Attraktiva boendemiljöer 

 Ett högkvalitativt fiberoptiskt nät i stora delar 
av kommunen  

Kommunen har även svagheter:  

 Minskande befolkning med få i fertil ålder 

 Dålig på att värdesätta och marknadsföra 
kommunens kvaliteter  

 Obenägen till förändring  

 Begränsat samarbete mellan företag och över 
sockengränser. 

 Bristande tillgång till lokal finansiering. t.ex. 
banklån för att bygga hus på landet 

 Låg formell utbildningsnivå 

 Dålig infrastruktur  

 Begränsad kollektivtrafik/dåligt nyttjande av 
kollektivtrafiken 

 Ofullständigt utbyggt fiberoptiskt nät. Ett bra 
trådlöst bredband saknas i många delar. 

 Dålig mobilmottagning i många delar av 
kommunen 

Den kommunala planeringen står inför följande 
hot: 

 En befolkningspyramid med en ogynnsam 
ålderssammansättning med allt färre som i 
framtiden ska försörja allt fler  

 En allt mindre skattebas leder till en fortsatt 
svag kommunal ekonomi. Risk för ned- 
skärningar inom den offentliga sektorn. 

 Samhällsservice inom kommunen t.ex. 
vårdcentral, apotek, bank m.m. hotas när 
ekonomin tvingar till rationaliseringar.  

 Ökade krav på utbildningsnivån inom den 
offentliga sektorn  

 Brist på välutbildad arbetskraft. Brist på 
hantverkare inom vissa branscher.  

 Brist på arbetskraft vid kommande 
pensionsavgångar.  

 Liten tillgång på tomter i attraktiva lägen. 

 Svårigheter att samverka kring gemensamma 
projekt  

 Begränsad arbetsmarknad. Svårigheter att 
ställa om traditionell industri till ”den nya 
ekonomin.” 

 Brist på öppenhet för nya idéer och 
samarbetsformer 

Utvecklingsmöjligheter för att hantera 
svagheter och potentiella hot: 

 Skapa nya arbetstillfällen inom 
besöksnäringen och de gröna näringarna 

 Bygga och utveckla företagsnätverk för 
gemensam marknadsföring, gemensamt 
nyttjande av arbetskraft i liknande verk- 
samheter, samarbete kring större order etc. 

 Höja förädlingsgraden av produkter och 
tjänster 

 Vidareutbilda befintlig arbetskraft  

 Förbättra förutsättningar för distansarbete 
och distansutbildning t.ex. med bättre infra- 
struktur, pendlingsmöjligheter och telenät. 

 Skapa förutsättningar för attraktiva boenden 

 Tillvarata potentialen i föreningslivet och 
utveckla den sociala ekonomin 

 Marknadsföra och diskutera kommunens 
möjligheter med kommuninvånare i alla 
åldrar  

 Bedriva en aktiv inflyttningspolitik  

 Utveckla samarbetet med grannkommuner 
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Vägar till framgång 

Ofta har enstaka faktorer stor betydelse för hur 
framgångsrik en kommun är, där till exempel 
besöksnäringen eller en stor arbetsgivare kan ha 
en avgörande inverkan på den kommunala 
ekonomin. Om man bortser från dessa enstaka 
faktorer kan man försöka identifiera vad som 
skiljer en framgångsrik kommun från en mindre 
framgångsrik. 

En inventering av vilka generella metoder som 
expansiva småkommuner har använt för att 
uppnå framgång visar att följande faktorer är 
viktiga6: 

•  Attraktivt boende med sjönära läge är en 
framgångsfaktor i konkurrensen om 
kommuninvånare. Även tillgången på billigt 
boende har stor betydelse. 

•  Rikt kultur- och fritidsliv ger ökad turism och 
ett mervärde för kommunens invånare. 

•  Medvetenhet om miljöns betydelse för 
folkhälsa, livskvalitet och inte minst den 
utvecklingspotential som finns inom miljö- 
området för olika näringsgrenar är viktig. 

•  Den kommunala ekonomin såsom taxor, 
skatter och avgifter påverkar privat- 
ekonomin. Även tillgången på bra service 
påverkas av kommunens ekonomi. 

                                                 
6 Se  Småkom – de små kommunernas samverkan, 
www.smakomse 

 

•  Närhet till större orter är viktig varför ett bra 
vägnät och bra kommunikationsmöjligheter i 
övrigt har betydelse. 

•  Småskalighet ger goda förutsättningar för 
trygghet och bra sociala nätverk. 

•  Ett rikt och aktivt föreningsliv med 
möjligheter för såväl ung som gammal är en 
god konkurrensfördel. 

•  Barnomsorg och ungdomsaktiviteter. 

•  Utbildningsmöjligheterna är väsentliga och 
grund- och gymnasieskolan är särskilt viktiga. 

•  Uppdragsutbildning med möjligheter till 
fortbildning av personal och möjligheten till 
högskoleutbildning har betydelse och 
förväntas öka. 

Som framgår av ovanstående sammanställning 
har kommunen ett stort antal av de verktyg som 
behövs för att skapa en attraktiv livsmiljö. 
Därmed bör det också finnas förutsättningar för 
att kunna påverka den kommande utvecklingen. 

 



    

  

11 

1.4 

REGIONALA OCH 
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
 

Översiktsplanen ska i planeringen ta hänsyn till 
förhållanden i angränsande kommuner7 så att 
planeringen samordnas på ett lämpligt sätt.  

En ansträngd ekonomi och ökade krav på 
kommunerna medför också att 
samarbetslösningar måste sökas för att den 
kommunala organisationen ska klara av att 
utföra sina uppgifter. Därför försöker många 
kommuner utöka det mellankommunala 
samarbetet i syfte att skapa samordningsvinster 
för att öka kvaliteten i verksamheten och 
reducera kostnaderna. I Ydre kommun sker 
samverkan mellan kommuner i olika 
konstellationer på olika nivåer från samarbete 
med enskilda kommuner till samverkan mellan 
länets alla kommuner. Av kommunens läge följer 
att samarbete ofta sker över länsgränsen. 

Formerna för det mellankommunala samarbetet 
varierar beroende på frågans art. Samarbetet är 
formaliserat i kommunalförbund, stiftelser, 
samarbetsavtal och bedrivs informellt genom 
överenskommelser om gemensamt agerande i 
olika frågor.  

 

Regionförbundet Östsam 

Regionförbundet Östsam är ett politiskt forum 
för frågor som berör hela regionen. I samverkan 
med kommunerna, landstinget och andra 
aktörer som engagerar sig i regionala 
utvecklingsfrågor arbetar Östsam inom 
verksamhetsområdena samhällsbyggnad, 
kompetensförsörjning och företagsutveckling 
samt kultur och kreativitet. 

I verksamheten ingår även internationell 
samverkan och kommunal samordning samt 
Östsvenska Turistrådet och Länsbibliotek 
Östergötland. Regionförbundet Östsam äger 
dessutom Energikontoret Östra Götaland AB och 
är delägare i Almi Företagspartner Östergötland 
AB, Nyköping-Östgötalänken AB, Östsvenska 
Yrkeshögskolan AB och E 22 AB. 

                                                 
7 Plan- och bygglagen kap 2 § 2 

På uppdrag av staten har Regionförbundet 
Östam tagit fram ett Regionalt utvecklings- 
program för Östergötland8 som reviderats under 
2012.  

Programmet visar vilka insatser som ska 
prioriteras för att stärka länets tillväxt och skapa 
förutsättningar för en hållbar regional 
utveckling.  

Tidsperspektivet för revideringen är 2030. 

Tre grundläggande mål har lagts fast för 
regionens utveckling 

 Långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling 

 En region i balans 

 Goda livsvillkor för regionen alla invånare 

Arbetet för att nå målen bedrivs bl.a. inom 
områdena infrastruktur och kommunikationer, 
utbildning, kultur, näringsliv och landsbygd. 

 

Stiftelsen Sommen 

Ett samarbete kring frågor som berör sjön 
Sommen har pågått sedan 1970-talet inom 
ramen för Stiftelsen Sommen. Stiftelsen som 
består av förtroendevalda från Ydre, Boxholm, 
Tranås och Mjölby kommuner, har som uppgift 
att 

 Bevara riksobjektet sjön Sommen 

 Bereda den bofasta befolkningen möjlighet 
till ett rikt friluftsliv och rekreation 

 Skapa goda förutsättningar för turism, fiske 
och det rörliga friluftslivet  

I slutet av 1990-talet enades kommunerna om 
att ersätta vattenområdesplanen från 1981 med 
ett nytt åtgärdsprogram.9 Programmets syfte är 
att vara ett verktyg för planering och prioritering 
mellan intressen som har anspråk på sjön 
Sommen samt säkra en samsyn mellan 
länsstyrelserna och kommunerna.  

                                                 
8 Regionalt utvecklingsprogram, Regionförbundet Östsam 
2006 
9 Samlat program för ett uthålligt nyttjande av sjön 
Sommen (SpunS), Stiftelsen Sommen 2000 
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Mellankommunalt samarbete 

Ydre med en liten befolkningsbas har starka 
incitament för och behov av samarbete med 
andra kommuner. Oftast sker samverkan med  
kommunerna Kinda, Boxholm, Tranås, Eksjö och 
Ödeshög men samarbete förekommer även med 
andra östgötakommuner och höglands- 
kommuner på smålandssidan. Utbyte kring 
gemensamma intressen förekommer med andra 
mindre kommuner i landet.  

Det mest omfattande samarbetet sker med 
grannkommunerna och handlar om gymnasie- 
utbildningar, vuxenutbildningar, räddningstjänst 
och turism. Ett otal administrativa funktioner är 
föremål för olika samarbeten. Oftast köper Ydre 
tjänster av andra kommuner. 

Samverkan sker med landstinget i vård- och 
omsorgsfrågor samt i kollektivtrafikfrågor. 
Samarbetena och tjänsteköpen grundas 
huvudsakligen i avtal.  

För samarbetet kring drift och utveckling av 
gemensamma datasystem och för byggnation 
och underhåll av ett fiberoptiskt bredbandsnät 
har bildats kommunalförbundet Itsam där 
kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, 
Åtvidaberg och Ödeshög ingår.  
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1.5 

ÖVERGRIPANDE MÅL        

STATLIGA MÅL 

På den nationella nivån finns ett antal 
övergripande mål som utgör underlag för 
översiktsplanen. 

 

Nationella Miljömål 

Riksdagen har beslutat att arbeta mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle och en god livsmiljö 
och har fastställts 16 nationella 
miljökvalitetsmål, varav 14 är relevanta för Ydre.  

Miljökvalitetsmålen och delmålen bygger på fem 
grundläggande värden som innebär att 

•  främja människors hälsa 

•  värna den biologiska mångfalden och 
naturmiljön 

•  ta till vara kulturmiljön och de 
kulturhistoriska värdena 

•  bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga 

•  trygga en god hushållning med 
naturresurserna 

 

Nationella Folkhälsomål 

Det övergripande målet för folkhälsan är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Av de 
elva folkhälsomålen har följande fem betydelse 
för fysisk planering. 

 Delaktighet och inflytande i samhället  

 Ekonomisk och social trygghet 

 Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar 

 Sunda och säkra miljöer och produkter 

 Ökad fysisk aktivitet 

 

Transportpolitiska mål 

Riksdagens Transportpolitiska mål 2009 
eftersträvar en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. 
Transportsystemets yttersta funktion är att ge  

tillgänglighet men samtidigt måste hänsyn tas till 
säkerhet, miljö och hälsa. 

 

Miljöbalken 

Miljöbalken utgör en samordnad, bred och 
skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling 
med syfte att tillförsäkra nuvarande och 
kommande generationer en hälsosam och god 
miljö. Miljöbalken trädde i kraft 1999. 

 

Miljöbalken ska tillämpas så att 

 Både människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 
av föroreningar eller annan påverkan. 

 Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och 
vårdas. 

 Den biologiska mångfalden bevaras. 

 Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att 
en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas. 

 Återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

Tillgänglighet 

Riksdagen har antagit en handlingsplan för att 
skapa ett tillgängligt samhälle även för 
människor med funktionshinder. Plan och 
bygglagen har krav på att enkelt avhjälpta hinder 
ska undanröjas. 
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REGIONALA MILJÖMÅL 

De regionala miljömålen utgår från de nationella 
miljökvalitetsmålen. Regionala kvalitetsmål har 
preciserats till förhållandena i Östergötland och 
för vissa områden som ansetts särskilt viktiga för 
länet.10 

För översiktsplanen är följande regionala 
miljömål särskilt viktiga: 

 En god bebyggd miljö 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Levande skogar 

 Levande sjöar och vattendrag 

 En myllrande våtmark 

 Giftfri miljö 

 Bara naturlig försurning 

 Begränsad klimatpåverkan 

 

                                                 
10 Mål i sikte, Miljömål för Östergötland, maj 2003 

KOMMUNALA MÅL 

I Ydre kommun finns ett flertal dokument som 
anger mål och riktlinjer för olika verksamheter. I 
de flesta fall behandlar de bara en sektor medan 
översiktsplanen behandlar helheten. Några för 
översiktsplanen relevanta dokument är: 

Naturvårdsprogram för Ydre kommun, antaget 
av kommunfullmäktige 2003. Programmet utgör 
kommunens långsiktiga policy vad gäller 
bevarandet av de naturvärden som finns inom 
kommunen.  

Ydre Energiplan 2011-2014 har tagits fram med 
mål för Ydre avseende energifrågor och 
hållbarhet. 

Ydre Kulturarvsplan från 2012 där kommunen 
har kartlagt, beskrivit och lagt fram förslag hur 
arbetet med kulturarvet ska bedrivas. 

 

En Vindkraftsplan för Ydre kommun arbetas fram 
parallellt med översiktsplanen. 
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KAPITEL 2 

VISION OCH STRATEGIER 

 

Invånarsamråden 2009:11 ”Visioner utan 
åtgärder är som drömmar - Åtgärder utan 
visioner är bara tidsfördriv - Visioner och 
åtgärder kan förändra världen.” 

Kommunens vision är att vara en attraktiv 
kommun för kommuninvånarna och därmed 
också uppfattas positivt i omvärldens ögon. När 
medborgarna trivs och mår bra återspeglas det 
också på omvärldens syn på kommunen. Ett 
välmående näringsliv och goda livsmiljöer för 
den enskilde är grunden för en positiv utveckling 
av kommunen. 

 

1. Ydre ska vara en egen kommun 

Genom århundraden har Ydre varit en geografisk 
enhet. Det finns en stark vilja att bevara Ydre 
som en egen kommun och värna om det 
”ydriska” utifrån nya förutsättningar i 
omvärlden. 

Strategier: Förstärk och tydliggör Ydres identitet 
både för kommuninvånare och för besökare. 
Samarbeta inom kommunens hela organisation, 
mellan privat och offentlig sektor, med andra 
kommuner i vår närhet och inom regionen.  
Effektivisera den kommunala verksamheten och 
stimulera den lokala kreativiteten genom en 
utökad och fördjupad samverkan mellan 
kommunerna. 

 

2. Hela Ydre ska leva – hållbar utveckling av 
både tätort och landsbygd 

Ydres tätorter, kyrkbyar och landsbygd ska 
utvecklas mot ett långsiktigt socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Kulturhistoriska kvaliteter ska tas tillvara och 
utvecklas. Det öppna odlingslandskapet ska 
behållas och utvecklas.  

Strategier: Stärka det sockeninriktade 
utvecklingsarbetet genom att bygga vidare på 
sockenföreningarna, byalagen, hembygds- 

                                                 
11 Sammanfattning från invånarsamtal i Ydre 2009 

föreningarna och andra lokala föreningar för att 
utveckla skolor, offentlig och privat service, 
utveckla lanthandeln, skapa nya former för 
äldre- och barnomsorg, stimulera fler 
småföretag etc.  

Utveckla samhällservice av god kvalitet i 
samverkan med andra aktörer såsom 
grannkommuner, näringsliv och föreningsliv. 

Öka kyrkbyarnas roll för samhälls- och 
kommersiell service. 

Pröva alternativa företagarformer till privat och 
offentlig verksamhet. 

Stimulera det bärkraftiga och småskaliga 
jordbruket genom att främja den lokala 
livsmedelsproduktionen, underlätta förädling av 
lokala livsmedelsråvaror, underlätta de 
småskaliga producenternas intressen. 

Förbättra infrastrukturen, 
pendlingsmöjligheterna och de mobila näten.  

Utreda nya kollektiva transportlösningar med 
korta transporter till kyrkbyn och långa 
transporter till närmaste stad eller storstad. 

 

3. Ydre ska bli ett attraktivt alternativ till 
staden 

Ydres attraktiva kultur- och naturmiljöer ska bli 
ett alternativ för välutbildade, barnfamiljer och 
andra som söker alternativ till städernas 
livsformer. 

Strategier: Utveckla boendemiljöer i tätorterna, i 
anslutning till kyrkbyarna och på landsbygden. Ta 
tillvara sjönära lägen till både rekreation och 
attraktiva boendemiljöer. 

Erbjuda nya sjönära exploateringar i anslutning 
till befintlig bebyggelse och med hänsynstagande 
till effekter på miljö och landskap. 

Bedriva en aktiv inflyttningspolitik för att få 
främst fler barnfamiljer att flytta till kommunen. 

Aktivt marknadsföra kommunens tillgångar 
såsom det lilla samhällets fördelar, vacker natur, 
rik kulturmiljö, rena sjöar, tystnaden, social 
trygghet och aktivt föreningsliv. 

Marknadsföra Ydre som en av de bästa 
kommunerna att bo i (tidningen Fokus ranking). 
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Utreda i vilken utsträckning och på vilket sätt 
deltids- och fritidsboende skulle kunna utgöra en 
större resurs för kommunen. 

 

4. Ydre ska utveckla ett framtida näringsliv 
utifrån egna förutsättningar 

Ydres långa tradition av gröna näringar anpassas 
och utvecklas till behoven i dagens samhälle.  

Strategier: Prioritera de gröna näringarna och 
besöksnäringen.  

Använda Ydres attraktiva kultur- och naturmiljö i 
utvecklingen av besöksnäringen. 

Satsa på en småskalig utveckling av 
jordbruksnäringen för landsbygdsturism. 

Utreda förutsättningar och möjligheter till en 
turism- och friuftslivssatsning utifrån ekologiska 
grunder. 

Samverka med andra närliggande kommuner för 
att dra nytta av besöksmål utanför kommunen 
och marknadsföra en större gemensam 
destination. 

I nära samarbete med näringslivet utveckla 
turistnäringen. 

I samarbete med näringslivet satsa på olika 
former att kompetensutveckla medarbetare för 
framtida utmaningar (livslångt lärande).  

Bevara det öppna och variationsrika 
odlingslandskapet genom att stärka det 
småskaliga jordbruket med djurhållning och 
skötsel av ängs- och betesmarker.   

Utveckla tillverkningen av möbler och 
möbeldetaljer till möbelindustrin.  

Förbättra vägstandarden på länsvägarna 131 och 
134 för att öka hastigheten från 80 till 90 
km/tim. 

Förbättra det enskilda vägnätet. Rusta upp väg 
532 (Svinhult – Bruzaholm) och väg 534 (Svinhult 
– Ydrefors) 

Säkerställa kollektivtrafik till/från Tranås, Kisa 
och Eksjö. 

Samarbeta med den regionala kollektiv-trafik- 
myndigheten om utvecklingsmöjligheter.  

Förbättra samordningen mellan linjetrafik, 
skolskjutsar, anropsstyrd trafik och färdtjänst 
eller på andra sätt 

Utveckla och anpassa kollektivtrafiken för 
behoven under sommar- respektive 
vinterhalvåret t.ex. pröva lösningar som Kuxa-
modellen i Kinda eller Byabuss typ Dunker i Flens 
kommun. 

Erbjuda bussturer anpassade till evenemang i 
kommunen.  

Stimulera samåkning i organiserad form. 

Utveckla cykelturism i kommunen. Kommunen 
har påbörjat en studie om cykelturism som en 
del av en näringslivssatsning. Se karta Förslag 
cykelvägar. 

Uppdatera kommunens IT-infrastrukturprogram. 
Som utgör underlaget för ansökningar om medel 
för bredbandsutbyggnad. 

 

5. Ydre ska vara en öppen kommun 

Ydreborna har ett aktivt lokalt föreningsliv . 
Visionen om det öppna Ydre bygger på en 
utveckling och föryngring av den lokala 
demokratin i socken- och hembygdsföreningar, 
byalag m.fl.  

Strategi: Tillvarata potentialen i föreningslivet 
och utveckla den sociala ekonomin.  

Aktivt stödja nya former för ett föreningsliv som 
är mer anpassat till informationssamhället. 

Delta i Regionförbundet Östsams satsning att 
förbättra förutsättningarna för det icke 
professionella kulturlivet. 
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KAPITEL 3  

MARK OCH VATTENANVÄNDNING 

 

3.1 

BESTÄMMELSER 

Kommunen har upprättat en tidigare gällande 
Översiktsplan för Ydre antagen av Kommun- 
fullmäktige (Kf) 1990-04-23. 

Fördjupade översiktsplaner, så kallade FÖP, finns 
för Torpa, antagen av KF 2005-02-21 och för 
Norra Vi , antagen av KF 2007-12-17. En FÖP är 
inte bindande men ger närmare vägledning om 
avsedd markanvändning.   

Detaljplaner reglerar bebyggelsen och finns på 
följande platser i kommunen: Österbymo, 
Hestra, Rydsnäs, Asby, Ramfall och Norra Vi.  

I kommunen är följande fritidshusområden 
detaljplanelagda: Rönnäs, Tullerum, Skavarp, 
Kroksmåla och Torpöns norra del.  

Områdesbestämmelser gäller för följande 
områden: Kammarp, Forsnäs gård, Solviken i 
Torpa, delar av Rydsnäs och för friluftsstugorna i 
Liden. 

 

Sammanhållen bebyggelse  

På landsbygden finns begreppet ”Sammanhållen 
bebyggelse”12 som betecknar bebyggelse som 
omfattas av minst tre bostadshus, butiker, 
industribyggnader etc. som gränsar till varandra 
eller åtskiljs av väg, parkmark eller dyl. 
Komplementbyggnader till bostadshus räknas 
inte.  

Bebyggelse som ansluter till detaljplanelagda 
områden räknas som sammanhållen bebyggelse.  

Omfattningen av bygglovplikten beror på var 
fastigheten ligger.  Inom ”sammanhållen 
bebyggelse” är bygglovplikten i huvudsak 
densamma som inom detaljplanelagt område. 
Kommunen upplyser om vad som gäller i ett 
område. 

                                                 
12 Uttrycket ”samlad bebyggelse” användes i den tidigare 
plan- och bygglagen (1987:10) och har i den nya  
lagstiftningen Ny Plan och Bygg Lag 2011 ersatts med 
uttrycket ”sammanhållen bebyggelse”.  

Områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) 

I den senaste strandskyddslagstiftningen13 från 
2009 infördes ett differentierat strandskydd. Det 
innebär en ökad möjlighet för kommuner med 
god tillgång till stränder och låg 
exploateringsgrad att få dispens för åtgärder i 
strandnära lägen. Tanken bakom det 
differentierade strandskyddet14 är att mer aktivt 
dra nytta av de konkurrensfördelar som ett läge 
nära vatten kan innebära för verksamheter och 
boende. Det är upp till kommunen att i dialog 
med länsstyrelsen, ange vad som är landsbygds-
utveckling i strandnära läge.  

Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa 
områden för Landsbygdsutveckling I Strandnära 
lägen s.k. LIS-områden, d v s områden där lätt- 
nader i strandskyddet kan tillämpas. Åtgärder 
som kan upphäva eller ge dispens från strand- 
skyddet ska långsiktigt ge positiva syssel- 
sättningseffekter eller ett ökat serviceunderlag 
på landsbygden. 

Det är inget krav att ett område är utpekat i 
kommunens översiktsplan för att 
bestämmelserna om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen ska få tillämpas. Det krävs då 
att det i varje enskilt ärende tas fram underlag 
som visar att lättnader i strandskyddet får 
tillämpas. 

Strandskyddet upphävs inte genom att 
kommunen redovisar ett LIS-område i 
översiktsplanen utan fortfarande gäller det 
grundläggande kravet på särskilda skäl enligt 
miljöbalken för att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet. 

En utförligare beskrivning av innebörden av 
Miljöbalkens kap 7 § 18 d (LIS-parafen) och de i 
översiktsplanen utpekade LIS-områdena och 
motiveringen för de utvalda områdena redovisas 
i kapitel 5.  

                                                 
13 Strandskyddet i miljöbalken från 1 juli 2009 Svensk 
Författningssamling (SFS) 2009:532. Lagen trädde i kraft 1 
februari 2010. Bestämmelser om kommunens möjligheter 
att upphäva strandskyddet redovisas i plan- och bygglagen 
Svensk Författningssamling (SFS) 2009:651. 
14  Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. 
Handbok 2009:4, september 2009 s 18-19 
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Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för växt- och 
djurlivet och att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv (7 kap. 13 § MB). Det 
generella strandskyddet gäller 100 meter upp på 
land och ut i vattnet från strandlinjen.  

 

Länsstyrelsen kan utöka avståndet till 300 meter 
om det anses lämpligt och nödvändigt (7 kap. 14 
§ MB). I Ydre kommun har sjöarna Sommen och 
Östra Lägern ett utökat strandskydd till 150 
meter upp på land och 150 meter ut i vattnet.  

När översiktsplanen skrivs pågår arbete med att 
förnya besluten om det utökade strandskyddet, 
Ydre kommun har i yttrande till Länsstyrelsen 
framfört att ”Ydre kommun anser att strand- 
skyddet inte ska differentieras och att det ska ha 
samma utformning för hela sjön Sommen då det 
redan finns andra instrument som innebär att 
miljöer kan skyddas från påverkan och trygga 
tillgången till strandområden.” 

 

Enligt 7 kap. 15 § MB är det inom strand- 
skyddsområde inte tillåtet att: 

- Bygga nytt.  
- Ändra befintliga byggnader till nytt ändamål.  
- Gräva.  
- Förbereda för byggnation.  
- Utföra anläggningar eller anordningar som  
  hindrar eller försvårar för allmänheten att  
  beträda ett område där den annars skulle ha  
  fått färdas fritt.  
- Vidta åtgärder som väsentligt förändrar  
  livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

För att dispens ska kunna ges gäller det att det 
finns särskilda skäl och att syftet med strand- 
skyddet inte motverkas. Vad som krävs för att 
dispens ska ges regleras i 7 kap. 18a-18f § i MB. 

Särskilda skäl 

Enligt 7 kap. 18 § c gäller följande: ”Som 
särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens från strandskyddet 
får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.” 

Ett område som redan har tagits i anspråk 
innebär ofta att det inte längre är tillgängligt för 
allmänheten. Uppförandet av en komplement- 
byggnad i anslutning till huvudbyggnaden får 
inte medföra att det privata området utvidgas. 
Ett område som är avskuret från stranden av en 
järnväg eller större väg innebär att området 
saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv. 
Däremot anses inte mindre vägar orsaka en 
sådan avskärande effekt. Inte heller strand- 
områden med slänter, branter och höjd- 
formationer som gör stranden svårtillgänglig är 
skäl för dispens. 

För en prövning som gäller ett LIS-område får 
man, enligt 7 kap. 18 § d MB, utöver ovan- 
stående punkter som särskilt skäl beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, anläggning, 
verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen 
av landsbygden. Enstaka en- och tvåbostadshus 
måste placeras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus för att dispens ska kunna lämnas. 

Dispens kan inte ges om de biologiska värdena i 
området påverkas på ett oacceptabelt sätt, även 
om särskilt skäl åberopas. 
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Fri passage 

För att säkerställa allmänhetens tillgång till 
stranden ska en fri passage lämnas mellan strand 
och tomt. Passagen ska utformas på ett sätt som 
tydligt visar att allmänheten har rätt att vistas i 
strandområdet.  

Åtgärder som gör att området ser privatiserat ut 
får inte göras, exempelvis utställande av till 
synes privata utemöbler eller gräsklippning ända 
ner till strandkanten. För att tydliggöra gränsen 
mellan privat och allmänt är det lämpligt att 
markera ut den fria passagen. Det kan till 
exempel göras med staket eller häckar eller 
genom att passagen utformas som ett natur- 
eller parkstråk. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till ställningstagande 

 Fördjupade översiktsplaner för Österbymo 
tätort ska utarbetas. (Se ortsanalys av 
Österbymo i kap 4). 

 Fördjupad översiktsplan för kulturmiljön i 
Ydre ska utarbetas. Se avsnitten 3.2 och 3.3 n. 

 Fördjupad översiktsplan för friluftslivet i Ydre 
ska utarbetas. Se avsnitten 3.2 och 3.3  

 Följande områden får inte växa utan plan- 
läggning: oskiftade byar och andra kultur- 
historiskt värdefulla bebyggelsemiljöer, t.ex. 
Sund, Torpa kyrkby, Olstorp. Sådana miljöer 
ska tas tillvara och utvecklas med omtanke 
och var- samhet så att kulturvärdena och de 
estetiska värdena bibehålls. Planläggning 
krävs antingen med områdesbestämmelser 
eller detaljplan. 
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3.2 
SKYDDAD KULTUR OCH NATUR                          

 

Kulturmiljölagar 

Viktiga lagar som berör kulturmiljön är Plan- och 
Bygglagen och Miljöbalken. Andra lagar med 
betydelse, men där också andra myndigheter har 
inflytande är Kulturminneslagen, 
Skogsvårdslagen och Väglagen.  Det finns ingen 
enskild lag som gör det möjligt att säkerställa 
värdefulla kulturmiljöer. 
 

Nya PBL 2011 2 kap. 6 §  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska 
bebyggelse o byggnadsverk utformas o placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.  

Vid planläggning och i andra ärenden enligt 
denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar o tillägg 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
både respekteras och tillvaratas. 

Hänsyn ska tas till god form-, färg och 
materialverkan även vid förändringar och 
kompletteringar. 

Miljöbalken 1 kap. 2,4 §  
Miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla  
kulturmiljöer skyddas och vårda. Mark, vatten 
och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhälls-
ekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas. 

Kulturreservat 
Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808) besluta att särskilt 
värdefulla kulturlandskap ska skyddas som 
kulturreservat. Syftet med 
reservatsförklaringarna är att kunna vårda och 
bevara värdefulla kulturpräglade landskap. När 
Länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är 
de också förvaltare och ansvarar för vård och 
skötsel av värdena där. 
Ett kulturreservat är områden som på olika sätt 

präglas av äldre tiders markanvändning och 
resursutnyttjande. Kulturreservaten är 
sammansatta landskap där marker, byggnader, 
anläggningar, spår och lämningar tillsammans 

utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer. 
I ett kulturreservat kan hela områdets 

kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas. 
Därmed omfattas byggnader, anläggningar, 
lämningar och marker, men även de värden som 
består av verksamheter, kunskaper och 
traditioner. 

I beslutet bestäms syftet med skyddet och vilka 
föreskrifter som ska gälla i reservatet. Varje 
beslut innehåller också en skötselplan som 
beskriver målen för bevarandearbetet samt vilka 
åtgärder som måste genomföras för att målen 
ska nås. Skötselplanen kan även innehålla mål 
för reservatets utveckling, verksamheter och 
publikevenemang. Målen följs upp och 
utvärderas regelbundet. 

I Ydre finns ett kulturreservat: Smedstorps 
dubbelgård. (Se nedan 3.3 Riksintressen). 

Syftet med reservatet är att skydda och vårda 
Smedstorps inägor och utägor med dess rika 
kulturhistoriska och biologiska lämningar. 

 

Kulturminneslagen, KML  3 och 4 kap 

Lagen omfattar bl a bestämmelser om skydd, 
vård och ingrepp i fornlämningar och 
byggnadsminnen. Med fornlämningar avses 
lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, vilka har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna. 

Länsstyrelsen kan också förklara kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, miljöer eller anläggningar 
som byggnadsminnen. Syftet är att bevara spår 
som har stor betydelse för vår historia och för 
förståelsen av dagens och morgondagens 
samhälle. Syftet är också att garantera 
människors rätt till viktig del av kulturarvet.  

Fornlämningar  

Det finns relativt sett få kända fornlämningar i 
Ydre.  

De två största gravfälten från yngre järnåldern 
ligger i anslutning till herrgården Norrby centralt 
i Ydres karaktäristiska odlingslandskap och är av 
riksintresse. 
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Byggnadsminnen 

 I Ydre finns tre byggnadsminnen; Smedstorps 
by (se nedan 3.3 Riksintressen), Råås kvarn 
och Tunarps gård. 

Råås kvarn Torpa sn 

Råås kvarn ligger högt i en sluttning vid Lina å. 
Kvarnen uppfördes redan 1742 och var i drift 
fram till 1950-talet. Numera har kvarnens 
tekniska utrustning återskapats och funk- 
tionen demonstreras för besökare. 

För att förhindra förfall och för att få kvarnen 
brukbar bildades 1979 Föreningen Råås Kvarns 
Vänner, en ideell förening som varje år avsätter 
en semestervecka för att restaurera kvarnmiljön. 
Den noggranna restaureringen sker under 
överinseende av Östergötlands museum. Utöver 
kvarnen har smedjan och linbastan restaurerats. 
De omgivande hagmarkerna vårdas.  

Tunarps gård V.Ryd sn 

Tunarp har ett högt samhällshistoriskt/social- 
historiskt värde som representant för säterier 
och större gårdar. De flesta byggnaderna har ett 
högt eller mycket högt byggnadshistoriskt värde 
som förstärks av en hög autenticitet. 

 

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 

Naturvårdsverket utarbetar en nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet med målet 
att säkerställa ett representativt urval av olika 
typer av odlingslandskap. I en första etapp av 
planen bildar naturvärden grunden. Områden 
som ingår i den ska ha högsta värde för 
kunskapen om odlingslandskapets biologiska, 
markhistoriska och kulturhistoriska utveckling. 
De ska garanteras en långsiktig och kontinuerlig 
hävd som kan bibehålla och stärka samtliga 
bevarandevärden.  

I Ydre ingår följande 9 odlingslandskap:   

I Torpa socken: Brevik, Nockabo, Bona 
I Asby socken: Rockarp   
I Sund socken: Ängaryd.  
I Norra Vi socken: Smedstorp  

I Svinhult socken: Södra Bråta, Österås och 
Svinhults hembygdspark. 

Se utförligare beskrivningar av 
odlingslandskapen i kapitel 3.3 Riksintressen.  

 

Naturmiljölagar 

Miljöbalkens kapitel 7 kapitel innehåller 
skydds-bestämmelser för områden med höga 
naturvärden i form av naturreservat, 
biotopskyddsområden, djur- och 
växtskyddsområden samt särskilda skydds- och 
bevarandeområden. 

 

Naturreservat 

Ett mark- eller vattenområde kan förklaras 
som naturreservat i syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet. Det kan fungera som 
skyddszon kring värdefulla naturområden eller 
syfta till att återställa eller nyskapa sådana. 
Beslut om reservatbildning kan fattas av 
kommunen eller länsstyrelsen och innehåller 
skäl för beslutet, föreskrifter och skötselplan. 
Normalt förvaltas skyddade områden av den 
myndighet som beslutat om skyddet. 

Följande naturreservat finns i Ydre kommun: 

Susehålsravinens naturreservat 
Södra Bråtas odlingslandskap 
Födekulla naturreservat 
Korphålornas naturreservat 
Tattaremossens naturreservat 
Herbergshults naturreservat 
Sunds naturreservat 
Vassviksbergets naturreservat 
Torpöns naturreservat 
Sjöviks naturreservat 
Rocks mosse 

Av dessa naturreservat är Torpöns bildat av 
kommunen, de övriga av Länsstyrelsen.  
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Myrskyddsplan 

I Myrskyddsplanen för Sverige presenterar 
naturvårdsverket ett urval av landets mest 
värdefulla myrar av samtliga myrtyper. Sverige 
har ett internationellt ansvar för myrarna 
eftersom få länder i Europa har så varierande 
och föga påverkade myrar som Sverige. Dessa 
områden ska prioriteras vid framtida skydd av 
myrar (myrskydd klass 1). 
I Ydre ingår följande myrar i Myrskyddsplan 
för Sverige: Trangölamyren, Rocks mosse, 
Mossebromossarna och Sandtorpskärret  som 
bedömts ha mycket höga respektive höga 
naturvärden (klass 1 och 2). 
 

Skogsvårdslagen  

De allmänna bestämmelserna anger att skogen 
skall skötas utifrån två målsättningar. Den skall 
dels ge långsiktigt god avkastning och dels 
bevara dess biologiska mångfald. Vidare 
omfattar lagen bestämmelser som syftar till att 
skydda och bevara områden med ädellövskog. 

Skogsvårdslagens 30 § reglerar detaljer i 
livsmiljöer och kulturlämningar och vilken 
hänsyn som skall tas till dessa natur- och 
kulturmiljövården vid skötseln av skog samt var 
skogsbruk ska undvikas eller begränsas. 
Paragrafen reglerar inte större 
sammanhängande områden. Hotade eller 
sällsynta däggdjur och fåglar får ej störas under 
sin fortplantningstid och skador till följd av 
skogsbruk ska undvikas på lokaler för hotade 

eller sällsynta arter. I lagens § 30 föreskrivs 
också att hyggesstorlek ska anpassas och 
hänsyn tas genom att undvika skador på mark 
och vatten. Skogsstyrelsen har tillsynsansvaret. 

 

Biotopskyddsområde 

Biotopskydd är en form av områdesskydd för 
mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. 
Regeringen, länsstyrelsen och skogsstyrelsen 
får förklara områden som 
biotopskyddsområden. Skogsstyrelsen får utse 
skogsbiotoper som biotopskyddsområden och 
länsstyrelsen områden på mark som inte är 
skogsmark.  

I Ydre finns biotopskyddsområden utsedda av 
skogsstyrelsen. 

 

Naturminne 

Länsstyrelsen eller kommunen förklarar ett 
särpräglat naturföremål som behöver särskilt 
skydd eller vård för naturminne. I Ydre finns 5 
naturminnen. Tre är enskilda ekar, ett är en 
grupp med sju ekar och ett är en särpräglad ö 
med lundartad flora. Två av ekarna står på 
Stora Gluggebo i Svinhults socken, de övriga 
naturminnena finns i eller intill Sunds 
naturreservat. 
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3.3 
RIKSINTRESSEN 

 

Kultur- och naturområden av riksintresse är skyddade    
i Miljöbalken kap 3 § 6. De områden som omfattas är   
områden av Riksintresse för kulturmiljövård, 
Riksintresse för naturvård, Natura 2000-områden    
samt Riksintresse för friluftsliv.  
Dessa riksobjekt representerar de värdefullaste     
områdena i ett nationellt perspektiv och ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada  natur- och 
kulturmiljön.  

 

Riksintressen för kulturmiljövård 

Innehållet i Ydres riksintressen för kulturmiljö- 
vård utgörs främst av by- och gårdsmiljöer med 
tillhörande gravfält. De berättar om landskapets 
tidsdjup och människornas historiska förut- 
sättningar och om lokal byggnadskonst. 

Fyra områden i Ydre är utsedda som riksintresse 
för kulturmiljövård: Sunds kyrkby – Broby; Sunds 
socken, Graby – Norrby; Sunds och Asby socknar, 
Smedstorps by; Norra Vi socken och Grindsbo – 
Sprängsbo; Svinhults socken.  
 

Sunds kyrkby – Broby. Sunds socken E 20.  
Odlingslandskapet mellan Ed och Sund 

Motivering: 
Småbrutet landskap med för södra Östergötland 
karakteristiskt odlingslandskap med flera 
förhistoriska gravfält kring Sunds kyrkby. 
(Fornlämningsmiljö, bymiljö, herrgårdsmiljö). 

Uttryck för riksintresset: 
Sunds kyrka från 1790-tal med kyrkstallar, 
tiondebod, skola och klockaregård. Kyrkby med 
skola och f d tingshus, galgbacke. Oppreda by 
med oskiftad bykärna och enplans parhus från 
1700-talets slut. Eds 1700-tals herrgård med unik 
loftgångsbod. Runstenar. 

Graby - Norrby  Sunds och Asby socken E21 
Gårdsmiljöer med tillhörande gravfält 

Motivering: 
Fornlämningsmiljö och herrgårdsmiljö med södra 
Östergötlands två största gravfält samt 
herrgården Norrby. 

Uttryck för riksintresset: 
Två omfattande gravfält i huvudsak av yngre 
järnålderskaraktär med högar och 
stensättningar, knutna till de äldre 
bebyggelselägena. Norrby säteri med 
huvudbyggnad från 1840 samt tillhörande 
ekonomibyggnader. 
 

Smedstorps by, Norra Vi socken E22. 

Motivering: 
Bymiljö med oskiftad dubbelgård i väl hävdat, 
småbrutet odlingslandskap. 

Uttryck för riksintresset: 
Kringbyggd dubbelgård av götisk typ med en stor 
mängd omålade timmerbyggnader från 1700- 
och 1800-talen. Hägnadssystem av trä- och 
stengärdsgårdar, talrika odlingsrösen, äldre 
vägsystem, hävdade lövängar och hamlade 
askar. 

Smedstorps gård/by är Byggnadsminne och 
kulturreservat och därmed skyddat med 
Miljöbalken Kap 7 § 9 och Kulturminneslagen 
KML. 
Se även Riksintresse för naturmiljö och 
Riksintresse Natura 2000. 

Grindsbo – Sprängsbo Svinhults socken E95.  

Motivering 
Bymiljö med bevarad 1700-1800 talsmiljö.  

Uttryck för riksintresset: 
Grindsbo by med tät bebyggelse av oskiftad 
karaktär. Sprängsbo by med två gårdar med 
byggnadsbestånd från sent 1800-tal samt 
ålderdomlig tvillingstuga vilken utgjort 
manbyggnad till de två gårdarna före skiftet. 
Hagmarker med hamlade träd. Torpbebyggelse. 
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Riksintressen för naturvård  

Områden av riksintresse för naturvård 
representerar huvuddragen i den svenska 
naturen och utgör de mest värdefulla områdena 
i ett nationellt perspektiv. Dessa riksobjekt ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
naturen. Naturvårdsverket avgör vilka dessa 
områden är. 

I Ydre har följande områden utpekats som 
riksintresse för naturvården: 

 

Sommen, en av Sveriges större sjöar, har ett 
mycket klart vatten av hög kvalitet. Fiskfaunan, 
främst bestånden av storröding och nedströms 
lekande insjööring, är utomordentligt värdefull. 
Till miljön hör också fiskgjuse och storlom - två 
störningskänsliga fågelarter. Sommens gjusar 
utgör 10-15% av länets stam. Bergbranterna 
kring sjön har förutsättningar för att hysa berguv 
och pilgrimsfalk - två hotade rovfågelarter. 

Naturvärdena kommer att bestå om sjöns 
vattenkvalitet och reproduktionsmiljöerna för 
öring och röding bibehålls (för vissa delar 
förbättras); bergbranter och krön undantas från 
avverkning. 

 

Sjöarp (Svensbo lövskog), ett stort lövskogs-
område med inslag av ädla lövträd och en rik 
flora utgör en mycket värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö med få motsvarigheter.  

Naturvärdena kommer att bestå om området 
undantas från ingrepp som t ex bebyggelse, 
omföring av lövskog till barrskog, avverkning av 
ädellövträd, luftledningar. 

 

Asby Uddes odlingslandskap utmed uddens 
östsida med stora ängs- och hagmarker och rika 
lövförekomster utgör en mycket värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdena kommer att bestå om 
kulturlandskapet även i framtiden hävdas och 
om området undantas från ingrepp som t ex 
bebyggelse, anläggningar, barrträdsplantering av 
ängs- och hagmarker, omföring av lövskog till 
barrskog. 

Smedstorps kulturreservat med sina unika 
byggnader och ålderdomliga odlingslandskap 
utgör en synnerligen värdefull natur- och 
kulturmiljö utan motstycke i Östergötland. 

Naturvärdena kommer att bestå om kultur-
landskapet hävdas genom åkerbruk, bete och 
slåtter och om området undantas från 
bebyggelse, igenplantering av öppen mark samt 
handelsgödselspridning i ängar och hagar.  

Se även Riksintresse för kulturmiljövård och 
riksintresse Natura 2000. 

 

Isälvsstråket mellan Ydrefors – Norra Vi med sin 
stora formrikedom (åsar, åsnät, deltan, torr- 
dalar, iskontaktbranter, svallningszoner, myr 
eller vattenfyllda dödisgropar) är i allt väsentligt 
opåverkat av täkter och utgör en mycket 
värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdena kommer att bestå om områdena 
undantas från ingrepp som t ex täkt, bebyggelse, 
schaktning i åsar, deltan, dikning av myrmarker 
och vägbyggnationer. 

 

Österås slåtteräng den största och mest 
värdefulla kontinuerligt hävdade slåtterängen i 
Östergötland har troligen få motsvarigheter i 
södra Sverige. 

Slåtterängen måste hävdas årligen genom 
slåtter. Naturvärdena kommer att bestå om 
området undantas från ingrepp som t ex 
gödsling, bebyggelse och plantering. 

 

Silverån med sin mycket fina vattenkvalitet och 
värdefulla djurarter utgör en mycket värdefull 
och skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdena kommer att bestå om området 
undantas från ingrepp som t ex 
föroreningsutsläpp i ån, bebyggelse, täkt samt 
ingrepp i åloppet. 
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Södra Bråta med sitt mycket ålderdomliga 
odlingslandskap med slåtteräng, hagmarker, 
hackeslåtterytor mm utgör en utomordentligt 
värdefull och skyddsvärd naturmiljö utan 
motstycke i Östergötland. Södra Bråta har 
troligen få motsvarigheter i södra Sverige. 

Naturvärdena kommer att bestå om området 
fortsätter att skötas på det sätt som sker idag 
och om det undantas från bebyggelse, 
igenplantering och handelsgödselspridning i 
ängar och hagar. Slåtterytorna måste 
kontinuerligt skötas genom räfsning och 
slåtter. 

Trangölamyren är ett myrkomplex med 
många olika myrelement. Området är i stort 
sett opåverkat. Myrlilja och klockljung är 
mycket ovanliga i Östergötland. 

Naturvärdena kommer att bestå om området 
undantas från täkt, dikning, gödsling och 
avverkning på fastmarksholmar. Brynet kring 
myren bör ej avverkas 

Ängaryds betesmarker är utomordentligt 
värdefulla. Hagarna har hävdats under lång tid 
och hyser en artrik slåtter- och betesgynnad 
flora med rödlistade arter. Markerna kring 
Ängaryd har hävdats under lång tid och i 
hagarna finns rikt med slåtter- och 
betesgynnade växter. Kulturhistoriska 
lämningar i form av äldre åkrar, odlingsrösen 
och gärdsgårdar finns här och var i hagarna. 

Det mosaikartade odlingslandskapet ger ett 
ålderdomligt intryck och området har få 
motsvarigheter i Ydre kommun. 

Fortsatt hävd krävs. 

Mosebromossarna, en stor, mångformig och 
orörd myr utgör en mycket skyddsvärd miljö. 
Den stora och opåverkade maden är särskilt 
värdefull och har sannolikt en historia som 
slåttermark. Maderna hyser nu, liksom 
gölarna, en intressant fågelfauna. Storleken på 
området ger våtmarken ett dominerande 
inslag i landskapet. Närheten till 
Tattaremossens domänreservat stärker de 
höga naturvärdena. Mosebromossarna är av 
Riksintresse för naturvården och ingår i 
Myrskyddsplan för Sverige. 

Området bör lämnas orört. Skyddszoner bör 
lämnas vid avverkningar på fastmarken. 

Bona gård, en vacker genuin 
timmerbebyggelse, små åkrar och artrika 
beteshagar vävs samman till en fin helhet med 
stora natur- och kulturmiljövärden. I området 
finns talrika odlingshistoriska spår, t ex 
hamlade askar, odlingsrösen och 
stengärdesgårdar. Gamla träd av ek och ask 
finns i hagarna.  

För att områdets naturvärden ska bestå krävs 
att hävden av markerna fortsätter. Gamla 
lövträd som bär spår av hamling bör om 
möjligt hamlas igen. De äldsta ekarna måste 
stå kvar liksom ett ganska stort antal i 
generationen under. Döda nedfallna grenar 
bör få ligga kvar.  

Rocks Mosse, en stor öppen mosse kantad av 
artrika sump- och lövskogar har ett rikt 
insekts- och fågelliv och en rik flora. 

Området är naturreservat.  

Se Natura 2000 för utförligare beskrivning. 

Sandtorpskärret är ett stort och opåverkat 
myrkomplex med sluttande kärr som 
genomkorsas av Stångån. Det är en ovanlig 
våtmarkstyp. Området har en rik 
våtmarksflora och mossflora samt ett rikt 
fågelliv. 

Området bör skyddas från alla former av 
ingrepp, dock kan delar av området vara 
lämpliga att sköta genom t ex slåtter. 
Ordentliga skyddszoner bör lämnas mot 
myren vid avverkning på fastmarken.  

 

Riksintresse för friluftslivet 

Sjön Sommen är av riksintresse för friluftslivet. 
Sommen är en av Sverige större sjöar som har 
en mycket hög vattenkvalitet och ett 
värdefullt djurliv. Se Riksintresse för 
naturmiljön. Natur- och kulturlandskapet 
utgör en grundläggande förutsättning för 
rekreation, friluftsliv och turism i och kring 
sjön Sommen, då många objekt eller miljöer 
fungerar som utflyktsmål eller sevärdheter. 
Detta rör sig om odlingslandskapets ängs- och 
hagmarker, enskilda objekt såsom byggnader 
och unika trädbestånd men även större 
sammanhängande skogsområden och andra 
områden av ekologiskt värde. Den i många 
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avseenden rika och speciella flora och fauna 
som finns i och kring Sommen har därför stor 
betydelse och ett särskilt bevarandevärde för 
det rörliga friluftslivet kring sjön. Enskilda 
naturvärden kan sägas ha ett särskilt högt 
värde för de människor som har ett visst 
särintresse inom botanik, fåglar, insekter etc.  

Populära fritidsaktiviteter är bland annat 
båtliv, bad, paddling och fiske. Runt Sommen 
finns cykel- och vandringsleder. En kanotled 
finns med passager både till och från sjön. På 
Torpön finns Sommens Naturrum. Sjön 
Sommen är ett regionalt viktigt område för 
friluftslivet.  

Exploateringsgraden runt Sommen varierar. 
Det finns ett samhälle med service, 
Malexander, samt några större och mindre 
fritidshusområden. Spritt läns sjön finns också 
gårdar av varierande storlek och fritidshus. 
Stora strandsträckor har låg exploateringsgrad 
och är i princip orörda. 

Landstigning och bristande efterlevnad av 
allemansrätten kan negativt skada Sommens 
naturvärden. På de mest frekvent besökta 
platserna orsakas ett slitage på floran. Skador 
som uppkommer genom okunskap eller 
missbruk är bland annat eldning på 
klipphällar. Vidare kan de nya aktiviteter, 
såsom bergsklättring och mountainbikecykling 
medföra betydande påverkan i känsliga 
områden som ej är lämpade för dessa 
aktiviteter. Detta gäller exempelvis 
bergsbranterna i sjön, vilka utgör häcknings- 
plats för berguv och korp. 

En ökad uppdelning av det strandnära 
området genom uppförande av bryggor och 
andra former av exploateringsåtgärder utgör 
ett hinder för spridning av flora och fauna. 
Sommens värden för naturvården och 
friluftslivet bevaras och utvecklas bäst genom 
att strandområdet inte exploateras i alltför 
stor omfattning. Områdena runt sjön är 
värdefulla för en mängd arter och en ökad 
exploatering skulle kunna försämra dess 
livsmiljöer. En ökad exploatering skulle även 
kunna öka belastningen på sjön och försämra 
dess vattenkvalitet. För friluftslivets del skulle 
en ökad exploatering inom områden som idag 
är glest bebyggda kunna påverka det rörliga 

friluftslivets möjlighet att röra sig i 
strandområdet.  

 

Riksintresse Natura 2000 

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefull och 
skyddsvärd natur. Det finns två typer av 
Natura-2000-områden som utses med stöd av 
olika direktiv. Särskilda bevarandeområden 
utses med hjälp av art- och habitatdirektivet 
och särskilda skyddsområden med hjälp av 
fågeldirektivet. 

Alla utpekade Natura 2000-områden är också av 
riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Det gäller 
områden som är särskilt betydelsefulla för skyddet 
av vilda fåglar eller bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter (Miljöbalken kap 7:28). 

Syftet med Natura 2000 är att bibehålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus för 
livsmiljöer och arter. För att detta ska ske ska 
områdena skyddas, t.ex. som naturreservat, eller 
tryggas på annat sätt som exempelvis genom en 
fastställd skötselplan. 

Av regeringen godkända Natura 2000 
områden i Ydre kommun är:  

Bona Art- och habitatsdirektivet  

Se ovan Riksintresse för naturvård. 

Fagerhult Art- och habitatsdirektivet 

Runt Fagerhult finns flera artrika betesmarker 
och även några slåtterängarmed ett rikt växt- 
och djurliv. Betemarkerna och slåtterängarna 
har en stora andel slåttergynnade växter. I 
betes-markerna och ängarna finns spår av 
människans slit genom tiderna, som fossila 
åkrar, stenmurar, trädgärdesgårdar och rösen. 
Området har varit bebott under en mycket 
lång tid och har en lång historia av hävd. 

Naturvärdena kommer att bestå om 
kulturlandskapet även i framtiden om 
markerna betas och den traditionella 
ängsskötseln om området undantas från 
ingrepp som t ex fortsätter. Gemensamt för 
betena och ängarna gäller att igenväxning 
behöver hållas efter kontinuerligt genom 
röjning. Merparten av betesmarkerna och 
slåtterängarna ingår i åtgärdsplaner för 
miljöstöd för betesmarker och slåtterängar. 
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Kulturhistoriska spår, som gamla åkrar, rösen 
mm, bör hållas öppna och fria från träd och 
buskar. 

Fundshult Art- och habitatsdirektivet 

Fundshult är en gammal by samlad i ett 
gårdscentra med åkrar och betesmarker runt 
om kring innan skogen tar över i periferin. Det 
finns en tydlig historia av ängsbruk på delar av 
de numera betade hagarna. Till åkrarna hör 
ett stort antal äldre stenrösen. Andra 
kulturlämningar i området är stenmurar och 
äldre byggnadslämningar. Här finns också ett 
stort antal hamlade (eller före detta hamlade) 
askar. Träden har en rik flora och fauna. Några 
av betesmarkerna har en tydlig 
gödselpåverkan från mitten på 1900-talet, 
men det finns fläckar kvar med en rik flora. 
Området och dess variation har både höga 
natur- och kulturmiljövärden. 

De artrika naturtyperna i Fundshult bedöms 
ha en bevarandestatus på de ytor som betas. 
Delar av området som ej betas (2005) skulle 
behöva restaureras och hävdas om värdena 
ska bevaras och utvecklas. Förutsättningar för 
att värdena ska kunna öka och breda ut sig 
ytterligare finns med en fortsatt hävd av 
helhetsmiljön i byn. 

Granstugan Art- och habitatsdirektivet 

Slåtterängar i lågland. Hävden har återtagits 
efter att ha varit svag under några år. Floran 
som finns indikerar på långvarig hävd. 

Naturvärdena kommer att bestå med fortsatt 
årlig traditionell hävd. 

Ivranäs Fågeldirektivet 

Området består av sju delområden. Vid Sånna 
ligger en hassellund som är biotopskyddad. 
Mellan Sommen och Lindhem ligger ett 
område med en halvöppen ekhage. Vid 
Ivranäs ligger två delområden med lövrik 
barrnaturskog, som även är naturreservat. Ett 
par kilometer sydväst om Ivranäs 
naturreservat ligger ett litet delområde som är 
en del av en betesmark. Delområdet består 
dels av öppen artrik hagmark och delvis av 
talldominerat skogsbete. Vid Sommenäs finns 
två delområden. Det södra av dem består av 
igenvuxen löväng som ska restaureras till 
ädellövhage. En del av denna yta är 

biotopskydd. Det norra delområdet består av 
ädellövskog och lövsumpskog. Naturen 
karaktäriseras på det stora hela av 
förkastningsbranter och branta bördiga 
sluttningar, men även områden med flack 
mark förekommer. Skogarna innehåller ett 
ovanligt stort inslag av döda och ihåliga träd 
till fromma för vedlevande insekter och 
hackspettar bland annat. Vitryggig hackspett, 
pärluggla, mindre flugsnappare, spillkråka, 
Järpe är hotade arter som häckar eller har 
häckat i området. 

Inom området finns två biotopskydds- 
områden, ett naturreservat och ett planerat 
naturreservat med två delytor. Skötselplanen 
för Ivranäs naturreservat och den planerade 
skötselplanen för Sommenäs med den skötsel 
som anges där bedöms bidra till gynnsam 
bevarandestatus. Vid behov kan ytterligare 
marker inom området skyddas som natur- 
reservat, naturvårdsavtal eller biotopskydds- 
områden. För betesmarkerna i Nybygget finns 
miljöstödsavtal som bidrar till den årliga 
skötsel som krävs för bevarande av 
naturtyperna och arterna.  

Korphålornas  Art- och habitatsdirektivet  
naturreservat och fågeldirektivet 

Området är bevuxet med gammal, till största 
delen talldominerad barrskog. I söder finns en 
magnifik sprickdal i den röda 
porfyrberggrunden. I sprickdalen rinner en 
liten bäck vilket gynnar en artrik lägre flora. På 
träd mm växer krävande mossor och lavar. 
Skogen i denna del är mycket lite påverkad av 
brukande. Centralt i området finns en yta som 
nyligen bränts för att gynna de speciella arter 
som är knutna till skogsbrand. Hotade arter 
som tjäder, orre och spillkråka förekommer i 
området. 

Kälemåla knapp Art- och habitatsdirektivet 

Det omgivande landskapet är kuperat och 
dominerat av skogsmark såsom ett stort 
lövområde med en lundartad vegetation, en 
ek- och hasselskog samt bestånd av 
gammelekar. I  områdets rasbranter finns ekar 
och döda gammelträd som utgör fina 
livsmiljöer för insekter. På områdets ekar, 
hamlade lindar och andra gamla lövträd finns 
en mycket rik lavflora. Området har även en 
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rik mossflora. Området är mycket värdefullt 
och har få motsvarigheter i Ydre kommun. 
Utöver den rika floran, hyser området en 
mångfald arter av fåglar och insekter med krav 
på en skyddad miljö. 

Naturtypen hotas främst av virkesuttag och 
lövbekämpning. Även bortstädande av död 
ved är ett stort hot för många av naturtypens 
typiska arter. Minskad areal och ökad frag- 
mentering pga exploatering för samhälls- 
byggande av olika former är andra hot.  

Rocks mosse Art- och habitatsdirektivet 
  och fågeldirektivet 

Rocks mosse, en av länets finaste 
myrområden består av mossar och kärr med 
en rik flora och ett rikt Insektsliv. Trana, orre 
och järpe finns i området. I skogarna runt 
myren finns också spillkråka, gröngöling, 
mindre hackspett, lärkfalk, sparvuggla och 
stjärtmes. Söder om myren finns en trolsk 
sumpskog med många sällsynta mossor, 
svampar och lavar. I kantskogarna finns gott 
om grova aspar med död ved, vilket gynnar 
vedlevande skalbaggar och hackspettar. Vid 
förra sekelskiftet användes en stor del av 
markerna till slåtter och bete. 

Hela området är idag skyddat som 
naturreservat med föreskrifter och skötselplan 
som ska leda till att gynnsam bevarandestatus 
för utpekade arter och naturtyper så långt 
möjligt garanteras inom området. 

Området är även riksintresse för naturvård. 

Rosebo Art- och habitatsdirektivet 

Ett småskuret odlingslandskap med åkrar, 
naturliga fodermarker och lövskogspartier, 
som har ett mycket högt naturvårdsvärde. I de 
naturliga fodermarkerna finns en rik slåtter- 
och betesgynnad flora som är opåverkad av 
kvävegödsling. I igenväxta partier har en viss 
utarmning skett. I markerna finns ett antal 
intressanta kulturhistoriska lämningar. 

De naturliga fodermarkerna består av en hack-
slåttäng, flera björkhagar och blandlövhagar.  

Sandtorpskärret Art- och habitatsdirektivet 

Se ovan Riksintresse för naturvård. 
Sandtorpskärret ingår även i Myrskyddsplan 
för Sverige.  

Silverån Art- och habitatsdirektivet 

Se ovan Riksintresse för naturvård 

Sjövik Art- och habitatsdirektivet 
och fågeldirektivet 

Sjövik ärtt kuperat område med gammelskog. 
Den gamla skogen ger livsutrymme för 
vedlevande insekter. I lövskogen finns 
nötväcka, stjärtmes, spillkråka, mindre 
hackspett och entita. Sommens häckande 
storlommar och fiskgjusar visar sig ofta i 
anslutning till reservatet. Den lägre floran är 
mycket rik och listan på rödlistade och 
krävande arter är lång.  

Smedstorp Art- och habitatsdirektivet 

Vid Smedstorp finns en synnerligen rik 
biologisk mångfald med olika naturmiljöer 
som t ex slåttermark, åkerholmar, betad skog, 
brukad skog och hagmarker. Ganska nära 
gården, på de gamla lövträden finns en 
krävande kryptogamflora med rödlistade 
arter. Åter- och nyhamling har gjorts av yngre 
askar i hela området. Floran är rik med bl a ett 
stort antal hävdgynnade arter med ett flertal 
ovanliga arter.  

Området har flera registrerade fasta 
fornlämningar och ett flertal sammanhängade 
fossila åkrar. Utöver fornlämningar finns även 
många andra kulturspår som hamlade träd, 
gammal brukningsväg m.m.  

Områdets blandlövhage, hackslått och öppen 
hage ingår i Nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet. 

Se ovan Riksintresse för kulturmiljöreservat 
och Riksintresse för naturmiljö. 

Sund Art- och habitatsdirektivet 

Sund, som delvis är skyddat som 
naturreservat, består främst av ekdominerade 
lövträdsbevuxna hagmarker i anslutning till 
Sunds samhälle. Området består även av ett 
par åkrar och den lilla lövskogsbevuxna ön i 
södra delen av Lilla Sundsjön. 

Floran i hagarna är varierande. Den 
förhållandevis stora mängden slåttergynnade 
arter är troligen en rest från den tid som 
ekhagarna användes som slåtterängar. 

Sund ligger till största delen inom ett 
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riksintresse för kulturmiljövården, område K 
20 Sunds kyrkby-Broby. Riksintresseområdet 
är rikt på kulturhistoriska lämningar och 
uppvisar en kontinuerlig 
kulturlandskapsutveckling från yngre järnålder 
till historisk tid och 1800-talets omvandling av 
landsbygden. Inom Natura 2000-området i 
Sund finns bl a ett par stensättningar, fossil 
åkermark, en sentida källargrund, en milstolpe 
samt lämningar efter Ängs gamla tomt 
(husgrunder, fägata och stenvall). 

Se Riksintresse för kulturmiljövård. 

Susehål Art- och habitatsdirektivet 

Området utgörs av en djupt nedskuren 
bäckravin omgiven av barrdominerad 
blandskog. Högre liggande delar domineras av 
tall medan större delen av skogen är 
grandominerad. I området finns ett ganska 
litet inslag av riktigt gamla träd (främst tall) 
medan det finns ganska gott om gran och tall i 
åldrar kring 120-140 år. De faktorer som gjort 
Susehål till ett särskilt värdefullt skogsområde 
är att skogen till stora delar har ett mycket 
fuktigt klimat och bitvis är rik på död ved och 
gamla träd. Dessa faktorer bidrar till att en rik 
lägre flora och fauna gynnas och i området 
lever mossor, lavar och svampar som är 
upptagna på den nationella rödlistan. 

Södra Bråta Art- och habitatsdirektivet 

Se Riksintresse för naturmiljön. 

Ängaryd Art- och habitatsdirektivet 

Se Riksintresse för naturmiljö. Området ingår i 
Nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet. 

Riksintresse för vindbruk 

Mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för energi- 
produktion, ska så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar (Miljöbalken kap 3:8).   

I Ydre finns två områden som är av riksintresse 
för vindbruk dels ett område öster och sydost 
om Gnottnehult, norr om Svinhult och dels ett 
vid Brokabo.  

Riksintresse för totalförsvaret 

I Ydre finns inga öppet redovisade 
riksintresseområden för totalförsvarets 
militära del. Dock kan det finnas områden som 
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 

Kommunens ställningstagande i Program 
för Sommen, SpunS  

Kommunerna bör medverka till en 
uppbyggnad av kunskapen kring natur- och 
kulturvärden så att dessa i ökad utsträckning 
kan vägas in i samhällsplaneringen. En sam-
manställning med fakta kring vilka arter som 
är fridlysta kring sjön bör göras med anledning 
av att 300 arter sedan i höstas är fridlysta i 
hela Sverige. 

Kommunernas möjligheter att skydda och 
bevara naturvärden är begränsade till 
befogenheter att bilda naturreservat samt 
djur- och växtskyddsområden, såsom fågels- 
skyddsområden. Därför är det viktigt att 
kommunerna använder de möjligheter att 
påverka som samarbete med statliga 
myndigheter och enskilda markägare 
erbjuder. 

Användningen av mark- och vattenområden 
bör ske med stor hänsyn till områden med 
höga natur- och kulturvärden samt till vatten- 
miljön. Exploateringsföretag, såsom ny 
bebyggelse, kraftledningsföretag, täkt- 
verksamhet och dikningsföretag, vilka minskar 
de ekologiska värdena i ett område med stora 
naturvärden bör därför undvikas. 

Kommunerna har en restriktiv hållning till 
ytterligare fiskodlingar i sjön Sommen och 
anser inte att sådana bör tillåtas. En viss 
förekomst av skarv i sjön Sommen kan 
tolereras, dess bestånd skall dock hållas under 
uppsikt för att förhindra att den kan etablera 
sig ohämmat i sjön.  

Flera olika intressenter har anspråk på en hög 
vattenkvalitet i sjön Sommen samtidigt som 
många också påverkar vattnets kvalitet direkt 
eller indirekt genom olika utsläpp. Föreslagna 
åtgärder i SpunS-programmet berör därför 
flera olika intressegrupper. Kommunen har 
ställt sig bakom följande åtgärder som berör 
Sommens vatten och vattenkvalitet. Övriga 
berörda intressenter är jord- och skogsbruket.  
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 Kommunerna skall ytterligare undersöka 
möjligheterna att skapa anläggningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten på 
därför lämpliga platser. 

 Kommunerna skall ansvara för att 
kvävereningen i kommunala 
avloppsreningsverk ökar och i första hand 
undersöka möjligheterna att införa 
biologisk kväverening.  

 Kommunerna har ansvaret för att utforma 
en gemensam policy för enskilda 
avloppslösningar inom Sommens 
avrinningsområde (även befintliga) samt  
tillhandahålla rådgivning och förslag på 
hållbara, kretsloppsanpassade lösningar. 

 Alla kommunala vattentäkter, samt 
vattentäkter med förordnande kring sjön 
Sommen skall ha fastställda 
skyddsområden senast år 2010. 

 Båtlivet skall så långt möjligt samlas till 
befintliga hamnanläggningar och bryggor 
och utbyggnad av dessa bör behandlas 
restriktivt. Då ett behov av nya båtplatser 
uppkommer bör detta i första hand 
tillgodoses genom utbyggnad av befintliga 
hamnar. 

 Stor restriktivitet skall även råda mot 
nyetablering av fritidsbåtshamnar. 
Samordningsvinster skall kunna vara ett 
motiv för nya anläggningar. 

 

Kommunens beslutade åtgärder i och runt sjön 
Sommen omfattar delar av riksintressena. 
Andra beslutade kommunala åtgärder som 
berör riksintressena finns i kommunens 
Naturvårdsprogram15 Se kapitel 7.7.  Ydre 
kulturarvsplan16 har ett program för att vårda 
och bevara kulturarvet. Kommunens förslag till 
ställningsstaganden vad gäller kulturmiljön se 
även kapitel 4. Ovanstående ställnings- 
taganden om åtgärder i av kommunen antagna 
program samt kompletterande förslag till 
ställningstaganden i översiktsplanen anger 
kommunens vilja att beakta riksintressena och 
övrig skyddad kultur och natur i kommunen. 

                                                 
15 Naturvårdsprogram för Ydre kommun antaget av 
Kommunfullmäktige 2003 
16  Ydre Kulturarvsplan 2012 
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3.4 

MILJÖKVALITET OCH RISKER  
 

Det här kapitlet redovisar miljö-, hälso- och 
riskfaktorer som bör beaktas vid olika beslut 
om mark- och vattenanvändning. Faktorerna 
kan direkt eller indirekt påverka såväl enskilda 
människors hälsa och säkerhet som miljön 
som helhet. Ett syfte med kapitlet är att 
redovisa kommunens uppfattning om hur 
risker och störningar kan undvikas. 

Klimatförändringar 

Vårt klimat förändras. Det är troligt att den 
globala uppvärmningen orsakas av mänskliga 
aktiviteter främst användningen av fossila 
bränslen. Temperaturen stiger och neder- 
börden ökar. Den genomsnittliga temperatur- 
ökningen kommer i Sverige och Skandinavien 
ligga över det globala genomsnittet. Enligt den 
statliga sårbarhetsutredningen17 kommer 
klimatet på 2080-talet att likna klimatet i 
norra Frankrike. Nederbördsmönstren 
kommer att förändras. Nederbörden kommer 
att öka i större delen av landet under höst, 
vinter och vår. Sommartid får vi ett varmare 
klimat i södra Sverige. Antalet dagar med 
kraftig nederbörd och de intensivare regnen 
kommer att öka. 

För Ydre kommun kommer klimatförändring- 
arna främst att öka risken för översvämningar 
med skador på bebyggelse, infrastruktur, 
elförsörjning och kommunalteknik. Dricks- 
vattenförsörjningen kan t.ex. slås ut genom 
föroreningar av vattentäkter eller till följd av 
ledningsbrott. Den statliga klimat- och 
sårbarhets-utredningen har påtalat att 
kommunerna måste ta ökad hänsyn till 
riskerna för översvämningar, ras och skred i 
den fysiska planeringen. 

Det allmänt varmare klimatet, en längre 
vegetationssäsong och ökad koldioxidhalt i 
atmosfären ger en ökad tillväxt vilket leder till 
ökad produktion i skogsbruket. Minskad tjäle i 
marken och blötare förhållanden vintertid 
bidrar också till ökad risk för stormfällning och 

                                                 
17 Sverige inför klimatförändringarna – Hot och 
möjligheter, SOU 2007:60 

svårare förhållanden för avverkning. Det 
varmare klimatet gör skogen mer utsatt för 
brand, svamp- och insektsangrepp. 

Inom jordbruket förlängs vegetationsperioden 
och odlingsperioden väsentligt. De förbättrade 
odlingsförutsättningarna innebär möjligheter 
till ökade skördar. Samtidigt kommer 
problemen med skadegörare att öka i ett 
varmare klimat vilket kan medföra en ökad 
användning av bekämpningsmedel. 

Klimatförändringarna ökar utlakningen av 
näringsämnen och humus. Högre humushalter 
påverkar det biologiska livet och kan försämra 
råvattenkvaliteten. Dagens reningsteknik 
kommer inte att vara tillräcklig, vilket leder till 
ökade kostnader för VA-hanteringen. 

Den ökade tillförseln av näringsämnen, som 
kväve och fosfor, leder till ökad övergödning 
och tillsammans med temperaturhöjning 
sannolikt också ökad algblommning i 
sötvatten. Detta kan få negativa följder för 
turistnäringen. 

Stora förändringar av ekosystemen och fisket 
väntar i ett varmare klimat. Sommens laxfiskar 
kan komma att påverkas negativt. 

Spridningen av smittämnen ökar med ökad 
nederbörd och temperatur. Vid översväm- 
ningar kan smittämnen som förekommer i 
jord och mark förorena vattentäkter, betes- 
mark, bevattningssystem och badvatten i 
utomhusbad. Avloppsvatten kan läcka in i 
dricksvattentäkter och i ledningar. Mögel- 
problem i byggnader och konstruktioner kan 
antas öka vilket i sin tur kan leda till hälso- 
problem. Underhåll av byggnader ökar med 
ökad nederbörd och högre temperatur.  

Klimatförändringarna minskar behovet av 
uppvärmning. Samtidigt kan kylbehovet antas 
öka. 

Många av de konsekvenser som kan antas 
följa i spåren av klimatförändringarna kommer 
att kräva stora insatser av hela samhället och 
där kommunerna kommer att få en stor roll. 
Dessa förändringar är mer genomgripande än 
vad som ryms inom översiktsplanen.  
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Kommunen kan ta ansvar för att den 
kommunala planeringen tar hänsyn till den 
pågående förändringen av klimatet både vad 
gäller ny bebyggelse och åtgärder i den 
befintliga strukturen. 

Översvämning 

De senaste årens översvämningssituationer 
och den ökade risken för klimatförändringar 
gör att höjda vattennivåer måste räknas in i 
samhällsplaneringen. I Klimat- och sårbarhets- 
utredningens slutbetänkande tas frågan kring 
konsekvenserna av ett förändrat klimat upp 
(SOU 2007:60). I rapporten visas att det är 
nödvändigt att klimatanpassningen av 
samhället påbörjas.  

Risken finns att vi på sikt kommer att få ökade 
översvämningsrisker, på grund av bl.a. ökad 
nederbörd. Det är därför viktigt att försöka 
förutse var i kommunen det kan finnas 
områden som potentiellt kan drabbas av 
översvämningar. Riskerna inom dessa 
områden måste sedan tas i beaktande redan i 
planskedet för att förebygga skador och 
problem som annars kan uppstå. Ydre 
kommun är en kommun med många sjöar och 
vattendrag. Detta gör att översvämnings- 
frågan är aktuell och bör beaktas i 
planeringen.  

 

Det har tidigare inträffat översvämningar i 
kommunen, exempelvis vid Kallån, Bulsjöån 
och vid Västra Lägerns nordända. Vid kraftig 
nederbörd kan kommunens dagvattensystem 
översvämmas. Eftersom dagvatten i vissa fall 
riskerar att komma i avloppsledningar kan 
detta medföra ett problem för avlopps- 
reningsverken. Översvämningsrisken bedöms 
generellt som relativt liten, men med risk för 
att klimatförändringar kan medföra mer och 
kraftigare regn ökar risken. 

 Översvämningsrisken bör alltid beaktas 
vid ny bebyggelse, och vid nya infra- 
strukturanläggningar 

 En inventering och riskbedömning av 
befintliga dagvatten och avlopps- 
anläggningar bör genomföras. 

 Dagvatten bör i första hand omhändertas 
lokalt. 

 

Förorenade områden 

Markföroreningar kan orsakas av ett eller flera 
punktutsläpp från industrier och verksamheter. 

I kommunen finns ett hundratal identifierade 
objekt varav 5 stycken är inventerade och 
klassade. 

Ydrefors sågverk blånadsskyddsbehandlade 
virke genom doppning från 1960-talet tills 
sågverket lades ned 1976. Mark och grund- 
vatten är förorenade med dioxiner och 
sedimenten i Brosjön har förhöjda halter. 
Kommunen har 2011 ansökt om 
åtgärdsmedel. 

En studie av Ydre kemiska Industri AB i 
Gunnsjö vid sjön Välen har påbörjats. 

En inventering har gjorts av kommunens 9 
avslutade avfallsupplag. De är klassade i lägsta 
riskklasser.18 

Miljöfarlig verksamhet 

Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd indelas den 
hälsofarliga verksamheten i A-, B- och C-
anläggningar. Tillstånd av för A-anläggningar 
prövas av Miljödomstolen. Tillstånd för B-
anläggningar prövas av Länsstyrelsen. För C-
anläggningar krävs en anmälan till kommunen 
innan verksamheten startar. 

Kommunen har tillsynsansvaret för övrig 
verksamhet som regleras av miljöbalken s.k. 
U-anläggningar. Dessa verksamheter får 
bedrivas utan anmälan. 

För olika verksamheter och anläggningar finns 
fastställda säkerhets- och skyddsavstånd. 
Gällande avstånd beaktas vid all lov- och 
tillståndsprövning. 

                                                 
18 Avfallsplan för tiden 2006-2010, Ydre kommun 
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Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält bildas kring 
kraftledningar och transformatorstationer. 
Magnetfältens utbredning ökar med 
strömstyrkan, men minskar snabbt med 
avståndet från källan. Det finns misstankar om 
ett samband mellan starka magnetfält och 
cancer men idag saknas allmänna råd eller 
gränsvärden för allmänhetens exponering. 
Centrala myndigheter rekommenderar 
försiktighet med bebyggelse i närheten av 
magnetfält.  

Nedgrävning av luftledning kan vara ett 
alternativ till luftledning med skyddsavstånd.  
Jordförlagd kabel har även landskapsmässiga 
fördelar. 

Radon 

Radon är en radioaktiv gas som bildas i en 
ständigt pågående process när radium i beg- 
grunden eller i byggnadsmaterial sönderfaller. 
Radon i byggnader där människor vistas längre 
tid bidrar till att risken för lungcancer ökar. 
Eftersom radon är en gas, kan den tränga in i 
byggnader från mark och från vissa byggnads- 
material. Om radonrisk föreligger ska huset 
grundläggas med sådan konstruktion att gasen 
inte tränger in.  

Vid detaljplaneläggning av nya områden ska 
alltid undersökning avseende förekomsten av 
radon genomföras.  

Buller 

Buller är en av de stora miljöproblemen i vårt 
samhälle. Det påverkar människors hälsa.  

Vägtrafiken är den enskilt största bullerkällan i 
Sverige. Ydre kommun saknar större genom- 
fartsvägar och har bullernivåer som ligger 
under riktvärdena för vägtrafik. Kommunen 
har genom det kommunala planmonopolet 
det primära ansvaret för att nya bostäder och 
lokaler får acceptabla ljudnivåer även i de fall 
då bostäder byggs nära befintliga vägar. 
Trafikverket utför inte bullerskyddsåtgärder 
där bygglov beviljas.  

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för 
externt industribuller, dels för nyetablering, 
dels för befintlig industri. Dessutom finns 
riktvärden för momentana ljud och riktvärden 
för skyddsavstånd. Några företag i Ydre har 
krav på sig att åtgärda för höga bullernivåer. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för 
maxbuller från civila skjutbanor som gäller för 
de två skjutbanor som finns i kommunen. 

Tysta områden är områden som inte påverkas 
av ljud skapade av mänskliga aktiviteter. Dessa 
områden blir alltmer sällsynta och efterfrågas 
av alltfler i Europa. Ydre är en landsbygds- 
kommun med gles bebyggelse och få 
trafikerade vägar. Här finns stora områden 
som inte är utsatta för buller och därmed 
också goda möjligheter för friluftsliv i tysta 
områden. De tysta områdena är värdefulla att 
bevara både för kommunens invånare och för 
turister. 
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KAPITEL 4 

BEBYGGELSEUTVECKLING   

 

4.1 REKOMMENDATIONER 

Ydre har goda förutsättningar att skapa 
attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer. 
Bevarande och utveckling av kulturhistoriska 
värden förstärker Ydres identitet och ger en 
rikare livsmiljö. Den stora tillgången till vacker 
natur och rena sjöar skapar förutsättningar för 
ett aktivt liv.  

För att säkra Ydres framtid mot ett mer 
långsiktigt hållbart samhälle behöver antalet 
arbetstillfällen och antalet invånare öka. 
Framförallt behöver befolkningen föryngras 
med fler barnfamiljer. Kommunen behöver 
både fler permanentboende och fritidsboende 
för att stärka befintlig service. Ett varierat 
utbud av bostäder liksom tillgång till kollektiv- 
trafik bör kunna erbjudas. Alternativa 
kollektiva transportsystem behöver på sikt 
utvecklas. 

Kommunen bör kunna erbjuda bostäder i 
attraktiva lägen. Det förutsätter närhet till 
service och kollektivtrafik, samt tillgång till IT 
och mobiltelefoni. Nya bostäder bör också 
placeras i natursköna lägen invid Ydres många 
sjöar och höjder med vackra utsikter. Lands- 
bygdsboendet ger Ydre dess speciella karaktär 
och attraktivitet och det är viktigt med till- 
kommande bebyggelse med den inriktningen.  

Det är också viktigt att tätorterna utvecklas till 
sin karaktär och funktion som väl samman- 
hållna orter med service, tillgänglighet och ett 
varierat utbud av boende för alla åldrar. Till- 
gången till en god kollektivtrafik är en av de 
viktigaste enskilda förutsättningarna för ett 
attraktivt boende i tätorterna. Även lands- 
bygdsbostäder med närhet till kollektivtrafik- 
stråken bör uppmuntras. 

I Ydre finns idag förhållandevis lite öppen 
mark i landskapet. Den öppna ängs- och 
hagmarken bör bevaras och ny bebyggelse bör 
i första hand placeras intill den öppna marken. 

Kommunen är positiv till bebyggelse på lands- 
bygden, både i form av enstaka hus och i form 

av större bebyggelsegrupper. Samtliga orter 
behöver nytillskott av bebyggelse och en 
planerad miljöförbättring för att de ska leva 
vidare på ett bra sätt.  

 

Rekommendationer för 
bebyggelseutveckling 

Rekommendationerna för bebyggelse- 
utvecklingen kan sammanfattas på följande 
sätt: 

 Stimulera enskild bebyggelse och 
bebyggelse i bymiljöer, gärna i närheten 
av kollektivtrafikstråk. 

 Främja tätorternas utveckling som 
servicepunkter med varierande utbud av 
bostäder för alla åldrar i attraktiva 
bebyggelsemiljöer. 

 Ge större möjligheter till bebyggelse i 
strandnära lägen. 

 Planera för en samhällsbyggnad där färre 
transporter av människor och varor krävs. 

 Skapa förutsättningar för tillgång till en 
attraktiv kollektivtrafik, högkvalitativt 
bredband och telekommunikationer och 
en bättre vägstandard.  
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4.2  
PLANERINGEN I TÄTORTER OCH 
KYRKBYAR 

 

All planering för kommunens tätorter och 
kyrkbyar bör eftersträva och/eller ta tillvara 
möjligheter att: 

- göra tätorterna vackrare 

- stärka den lokala servicen  

- lokalisera ny bebyggelse i attraktiva lägen 
och samla orten så att avstånden blir 
korta och orten mer sammanhållen 

- förbättra sambanden i tätorterna 

- skapa mötesplatser såväl utomhus som 
inomhus 

- stödja ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur  

- utnyttja grönskan i tätorterna för att 
skapa trivsamma miljöer. Träd kan 
användas för att åtgärda brister i den 
byggda miljön och utveckla kvaliteter i 
miljön 

- utveckla platsernas liksom bebyggelsens 
karaktär och identitet 

- bevara och utveckla värdefulla byggnader 
och kulturmiljöer 

- göra infarterna till tätorterna vackrare 

- öka tillgängligheten i den offentliga 
miljön 

- öka trafiksäkerheten enligt 
trafikmiljöprogrammen 

- skapa Lokalt Omhändertagande av 
Dagvatten, s k  LOD. (Se kap 2.10 om 
hantering av regnvatten) 

4.3 
RIKTLINJER FÖR BYGGNATION 

 

Riktlinjer för byggnation - i tätort och 
kyrkbyar 

En god gestaltning är grundläggande för upp- 
levelsen av den byggda miljön. Varje område 
har sin bebyggelsekaraktär. Några områden 
påminner om ”trädgårdsstaden” med en mått- 
full skala och tydligt formade gaturum med 
hus på rad mot gatan och grönskande träd- 
gårdar och alléer. Andra områden karakteri- 
seras av trädgårdar med inslag av verksam- 
heter i komplement- byggnader, som ligger 
indragna i de stora trädgårdarna. Ytterligare 
andra karakteriseras av tidig 1900-tals-
bebyggelse med relativt stora byggnader och 
traditionella stora hus med verandor. Några 
områden har en mer blandad karaktär. 

Omsorgen om områdets karaktär, såsom 
utformningen av gator, tomter, hus och vilka 
verksamheter som ska få finnas, påverkar alla 
som bor där. För att områdets karaktär ska 
behållas kan i enskilda fall fastighetsägarens 
önskemål få stå tillbaka.  

 
Ny bebyggelse bör anpassas till områdets 
karaktärsdrag. Husens placering ska anpassas 
till gaturummet. Detta gäller även kompl- 
ementbyggnadernas placering för att få en 
god helhetsverkan. Byggnadernas storlek, 
form, material och kulör bör anpassas så att 
de harmonierar med omgivningen och en god 
helhetsupplevelse erhålls. Ibland kan det vara 
bättre att dela upp hus i mindre enheter. I 
områden där den gamla bebyggelsen är små- 
skalig bör också de nya husens storlek 
anpassas till skalan. Anpassa husens placering 
till terrängen så att man undviker höga 
onaturliga slänter.  
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4.4 
ORTSANALYS AV ÖSTERBYMO 
 

Landskapsanalys 

Österbymo ligger på en sydsluttning ner mot 
Österbysjön och Bulsjöån. Här sluttar ekland- 
skap och naturbetesmark ner mot sjön och ån 
där mossmark och sandåsar möter barrskog. 
Söder om Bulsjöån ligger ett storslaget land- 
skap med höjder och vidder med Älgabergen 
281m ö h och Stenabo 328 m ö h. Längre 
väster om Österbymo mot Oppeby och Broby 
ligger ett småkuperat odlingslandskap 
omväxlande med ängs- och hagmark, som är 
av riksintresse. Österbymo ligger med andra 
ord där de landskapskaraktärer som är typiska 
för Ydre möter varandra. 

I Österbymo korsar länsväg 131 mot Tranås 
länsväg 134 mot Eksjö-Kisa strax norr om 
Bulsjöån.  

Ydre kommun ligger på norra randen av det 
sydsvenska höglandet med Sommen belägen 
på ca 150 meter över havet (möh) och Östra 
Lägern på ca 200 möh. Medan Mjölby ligger 
på ca 100 möh och Linköping 25 möh.  

Den byggda miljön 

Väster om Österby, i västra utkanten av 
Österbymo ligger ett gravfält från yngre 
järnåldern. Vid Bulsjö säteri öster om orten 
finns tre gravfält med både yngre och äldre 
järnålderskaraktär. Tillsammans tyder de på 
en tidig bosättning i trakten.  

I slutet av 1600-talet fick Österby sitt gäst- 
giveritillstånd och blev ett stopp för resande 
fram till mitten av 1700-talet. Vid 1800-talets 
mitt återupptogs gästgiveriverksamheten när 
Österbymo fått marknad. Manbyggnaden i 
Österby är troligen uppförd vid 1800-talets 
början. På andra sidan  Bulsjöån ligger Österby 
smedja bevarad. Båda är kulturmiljöer som 
berättar om ortens historia. 

Österbymo blev en marknadsplats 1801 när 
marknaden i Torpa flyttade till utkanten av 
Österbys ägor. Marknadsplatsen låg där torget 
ligger idag. Först med järnvägens utbyggnad 
1945 kom mer omfattande bebyggelse.  

Den äldsta bebyggelsen uppfördes runt 
marknadstorget och längs Kisavägen åt öster 
mot kvarnen, idag Kvarnvägen och Svinhults- 
vägen. Vid bron, med hus från början av 1900-
talet, har bebyggelsen delvis kvar sin karaktär. 
En brygga ligger också vid ån. Industribe- 
byggelse har dock brutit in i miljön.  

Sparbanken i Österbymo grundades 1867. 
Som följd av att skogsavverkningen satte fart 
växte orten och utvecklades med både 
bostäder och verksamheter. 1915 drogs 
järnväg mellan Eksjö och Österbymo. Ända 
sedan början av 1900-talet har orten haft en 
industriell prägel.  

På 1930-och 40 talen byggdes villorna öster 
om Tranåsvägen och i början av 1950-talet 
kom det första flerfamiljshuset till vid 
Ydregatan. 

1952 skapades storkommunen Ydre av de sex 
socknarna och Österbymo har sedan dess varit 
centralort. Först 1963 flyttade kommunhuset 
från Sund till Österbymo. Under 1950-och 60 
talen växte sågverksindustrin och orten 
utvecklades framförallt med villabebyggelse. 
Bara några få flerbostadshus byggdes.  

Under 1960-70-talen tillkom mycket ny 
bostadsbebyggelse, villabebyggelsen vid 
Österbyvägen och hyreshus i parhusform.  

1968 lades järnvägen ned. 1978 byggdes 
kommunhuset till med nytt bibliotek och 
lokaler för folktandvård och apotek mm.  

Under 1980- och början av 90 talet byggdes 
bostäder i villaform i Ukreda, varav några som 
hyresrätt. 

Bostadsbebyggelsen i Österbymo har 
tidstypiska karaktärer från olika utbyggnads- 
perioder och med grönska mellan de olika 
områdena. Bostäderna ligger i trädgårdar med 
buskar eller staket runt. På många gator finns 
trädallér mot gatan.  I den äldre bebyggelsen 
finns några större komplementbyggnader. 
Affärshus uppfördes mot torget och mot 
Tranåsvägen.  

Torget och hela miljön kring torget har en 
stark karaktär. Många äldre hus på Torgets 
västra sida är kvar och några komplement- 
byggnader är betydelsefulla för karaktären. 
Likaså har bebyggelsen längs Tranåsvägen 
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småstadskaraktär. Men körbredden är 
oproportionerligt bred. 

Äldreboedet Solängen uppfördes på 1960-
talet och har sedan byggts till och om under 
1980- och 1990 talen. Ombyggnad av två 
flerfamiljshus har 2012 skapat ett trygghets- 
boende för äldre och nybyggda lägenheter för 
seniorboende har uppförts vid torget. 

1968 togs den nya hög- och mellanstadie- 
skolan i bruk. Lågstadiet var kvar i den gamla 
”Gula skolan” vid Kisavägen. 1986 flyttade 
lågstadiet in i nya lokaler vid Ydreskolan. Ett 
nytt mellanstadium uppfördes 1997 varvid de 
gamla mellanstadielokalerna använts för 
estetiska ämnen. Under 2011 byggdes en ny 
förskola med fyra avdelningar i anslutning till 
Ydreskolan. 

Livsmiljön 

Österbymo är Sveriges minsta centralort men 
har ett förhållandevis stort serviceutbud. 
Invånarantalet har krympt. 1996 bodde 1033 
personer i Österbymo och tio år senare 2006 
870 personer.  2009 hade orten 859 invånare.  

Samtidigt har mycket förändrats i positiv 
riktning under det senaste året. En sammans- 
lagning av livsmedelsbutikerna till en livs- 
medelsbutik och nytt hus med systembutik 
och frisör har tillkommit strax intill torget. Ett 
mindre torg har tillkommit.  

Centrum ligger kvar runt torget. Här ligger 
kommunhuset, med kommunadministration 
vårdcentral, bibliotek och apotek. Runt det 
gamla torget samlas bank, en pizzeria, värds- 
hus och en second handbutik. Värdshuset har i 
en intilliggande byggnad en samlingslokal. En 
järnaffär ligger intill den gamla järnvägs- 
stationen. I anslutning till busstationen finns 
ett café. 

Vid Ydregården finns vandrarhem och 
camping, restaurang, beachvolleybollplan mm. 
I samhället finns idrottsplatsen Bulevallen 
med fotbollsplan och tennisbanor. Här finns 
också ett elbelyst motionsspår. 

Kreativitetshuset Lyan för ungdomar ligger i 
anslutning till den gamla miljön i öster vid 
folksalen. 
 

Arbetsplatserna ligger i första hand på båda 
sidor om länsväg 134 men finns även i de 
centrala delarna. Många av industrierna är i 
trävarubranschen och inom mekanisk industri. 

Ortens förhållande till omgivningen 

Österbymo är centralort i Ydre kommun. 
Bussförbindelser finns till Tranås och till Eksjö, 
t o m 2004 fanns även en buss förbindelse 
med Kisa. 

Rekommendationer för utveckling 

För kommunens överlevnad är det viktigt att 
Österbymo behåller servicenivån. I kunskaps 
och informationssamhället ökar betydelsen av 
orternas attraktivitet. Det understryker vikten 
av att analysera dem som livsmiljöer ur olika 
sektorers synvinklar. 

Mycket har förändrats sedan den förra 
översiktsplanen.  En Fördjupad Översiktsplan 
FÖP för Österbymo samhälle behövs. Ett 
helhetsgrepp bör tas på orten med 
förändringar som siktar mot en hållbar 
utveckling. Österbymos karaktär och identitet 
behöver förstärkas och orten göras mer 
trivsam. Utbudet av bostäder behöver 
breddas och samhället förskönas. Entréerna 
till en ort är ortens ansikte.  Den ska på ett 
inbjudande och attraktivt sätt ta emot 
invånare och turister. Nya trafiklösningar 
behövs utifrån ett helhetsperspektiv på orten. 

Ett trafikmiljöprogram har tagits fram för 
centrala Österbymo. Det togs fram före 
planerna på posthusets rivning och den nya 
livsmedelsbutiken. Med de förändringar som 
skett i centrum behöver planprogrammet ses 
över. Det bör göras i en FÖP för Österbymo. 
Ett Trafikmiljöprogram togs fram av Vägverket 
2004 och ”Utvecklingsfrågor för Österbymo 
samhälle” lades fram 2007.  

Önskemål från invånarsamråden har bl.a. varit 
att försköna Ydres olika tätorter  
Frågor som en FÖP för Österbymo kan 
behandla är: Kulturmiljöns värden för ortens 
identitet, trivsel och attraktivitet. Hur 
Österbymos identitet kan förstärkas och göra 
orten attraktivare för både kommuninvånarna 
och turister. Det finns t.ex. flera historiska 
miljöer att lyfta fram såsom torget som 
marknadsplats, kvarnen, området kring 
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smedjan och Bulsjöån mm. Kvaliteter och 
brister i ortens gatu- och torgrum, parker, 
grönstråk och vattendrag bör kartläggas och 
åtgärder föreslås. Det saknas iordningställd 
industrimark.  

Det finns förberedd tomtmark för bostäder 
och några tomter för förtätning. Ett 
utvecklingsområde för bostäder i attraktivt 
läge är norr om Österby. 
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4.5  

ORTSANALYS AV HESTRA  

 

Landskapsanalys 

Tätorten ligger längs landsvägen mellan 
Österbymo och Tranås, söder om ett öppet, 
småkuperat odlingslandskap med åkrar och 
ängar och med utsikt mot Hestrasjön. Orten är 
kuperad och i dalgångarna ligger landsvägen 
till Rydsnäs respektive Brostorp.  

Söder om samhället ligger Raklångens dal-
gång, ett vackert, sammanhängande odlings-
landskap med åker, ängs- och hagmarker och 
en skyddsvärd naturmiljö. I anslutning till den 
fina naturmiljön och vid norra änden av sjön 
Raklången ligger Näs säteri. Landskapet är 
småkulligt. 

En bäck från Raklången mynnar ut i Hestra-
sjön. Vid fallet mellan de båda sjöarna anlades 
Hestra kvarn, som är ursprunget till orten. 
Bäcken bildade våtmarker som nyttjades till 
slåtter och bete för gårdarnas djur fram till 
1800-talets mitt då området torrlades och 
blev åkermark.  I slutet av 1990-talet 
återskapades våtmarken vilket resulterade i 
utflyktsmålet Fågelmaderna med en av 
traktens bästa fågelsjöar. 

På kullen söder om Hestra kvarn ligger ett torp 
och söder därom öppen odlingsmark mellan 
”gamla” och ”nya” området. 

Den byggda miljön 

Den ursprungliga bebyggelsen Basarp ligger 
väster om samhället vid den f.d. landsvägen.  
Den består av en samling gårdarmed bland 
annat f d folkskola och f d lanthandel. De 
ligger på den nordöstra kanten av det vackra 
odlingslandskapet, som har stora inslag av 
värdefulla och skyddsvärda ängs- och 
hagmarker.  I odlingslandskapet ligger 
säterierna Näs och Tranberga och den 
ensamliggande gården Hovetorp.  

Den gamla kvarnen ligger vackert beläget mitt 
i Hestra vid sjön Djupängarna och fallet. Det är 
en miljö med f d sågverksamhet. I anslutning 
till den ligger en gammal torpbebyggelse.  Det 
är en del av Hestras kulturhistoria.  

Under 1950-60-talen växte det nya samhället 
upp med villor längs Olstorpsvägen och 
Brostorpsvägen. Samtidigt växte verksamheter 
upp längs och en del har successivt bytt 
innehåll och nya har tillkommit. Längs 
Hestravägen finns också ett mindre antal 
bostäder.  Miljön är spretig. 

”Nya villaområdet” i öster har byggts ut sedan 
80-talet, delvis med vacker utsikt åt väster 
över den nya sjön Djupängarna. Söder om 
skolan ligger villor samt radhus i hyresform. 
Mitt emellan ”nya” och ”gamla” området 
ligger skolan.  

Ortens bostadsdelar har samlade, tidstypiska 
karaktärer från olika utbyggnadsperioder.  
Sambanden mellan den östra och västra delen 
är dåliga. En bättre omsorg om miljön längs 
Hestravägen (väg 131) skulle stärka ortens 
identitet.  

Livsmiljön 

Hestra har tillgång till vackra naturområden, 
promenadstråk, båtplatser och badplats vid 
Raklången. Vid Hestrasjön finns en idrottsplats 
med flera fotbollsplaner och där hålls en 
musikfestival på sommaren. Vid vattenverket 
finns två tennisbanor. Hestra har ett utbyggt 
gång- och cykelstråk, men de är avskurna 
nedanför skolan. 

Här finns en skola för årskurserna 1-4 och 
förskola. De övriga skolbarnen åker buss till 
Österbymo. Gymnasium finns i Tranås.  

Lanthandeln är nerlagd och en butik för för- 
säljning av trädgårdsväxter och ett sommar- 
café har etablerat sig i lokalen. Närmaste 
livsmedelsförsäljning finns i Ramfall. En 
obemannad mack finns i Hestra. Verksam- 
heter ligger i området längs Hestravägen. Ett 
iordningställt verksamhetsområde finns i 
väster med lediga tomter.  

Ortens förhållande till omgivningen 

Det går skolskjuts till Österbymo för 
årskurserna 5-9 och det går bussar till Tranås 
och Österbymo.  Hestra ligger 21 km från 
Österbymo och 13 km från Tranås. Många 
pendlar från Hestra med buss till Tranås och 
Österbymo 
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Rekommendationer för utveckling 

För att få en mer sammanhållen ort och ett 
mer långsiktigt hållbart samhälle behöver 
kontakten mellan bostadsområdena 
förbättras. Detta kan åtgärdas dels genom att 
ansluta ett nytt gång- och cykelstråk mellan 
östra och västra delen och dels genom att nya 
mötes- platser skapas, både i anslutning till 
den gamla kvarnmiljön och vid vattentäkten. 
Genom att öppna upp, gallra träd och buskar, 
anlägga stigar och spänger i skyddsområdet 
för vattentäkten norr om kvarnområdet 
skapas också en intressant och gemensam 
miljö, vilket är några av förslagen från boende 
vid samrådet. Skapa plats för beachvolley- 
bollplan, boulebanor och mindre lekplats i 
området mellan delarna, kanske i anslutning 
till Djupängarna. Om kommunen på sikt gör 
området vid Hestra kvarn tillgängligt görs en 
kulturmiljö tillgänglig som har värden för 
ortens identitet och för sammanhållningen av 
Hestra. Redan i ÖP-1990 är området markerat 
som kulturmiljö. Miljön vid sjön görs samtidigt 
tillgänglig.  

En större omsorg om miljön längs Hestravägen 
behövs för att göra orten mer attraktiv. Den 
som rör sig längs Hestravägen ser inte Hestras 
vackra tillgångar. Gestalta gatumiljön och ta 
ett helhetsgrepp. Skapa en parkmiljö med 
högstammade träd och gräsmatta, en 
enhetlighet bland skyltar osv. Mer enhetlighet 
och omsorg om byggnaders placering, 
materialval och färgsättning behövs för att nå 
målet att få en god helhetsverkan av både 
befintliga och ny tillkommande bebyggelse i 
nya verksamhetsområdet vid Basarp. Ett 
program för genomfartsgatans miljö bör tas 
fram. Det är viktigt att utformningen av 
entréerna till samhället är vackra.   

Ett torg och någon samlingsplats saknas i 
Hestra. En plats för gemensamma aktiviteter 
och för möten vid exempelvis 
årstidsmarknader eller exkursioner och 
vandringar behövs. Ett förslag är att planen 
framför butiken Äppelmyntan omformas till 
ett torg i samband med omvandlingen av 
grönområdet längs Hestravägen. Intill ligger 
”Brännvinskullen”. Även här behövs gallring av 
träd och buskar och här är lämpligt med en 
utflyktsplats med bord, bänkar och grillplats, 

vilket föreslås i samrådet. Vid busshållplatsen 
med informationstavlorna kan en mer parklik 
miljö skapas t ex genom att plantera en allé 
med dekorativa träd. 

När skyddsområdet för grundvattentäkten 
gallrats rejält blir även det ett vackert tillskott 
i miljön liksom kulturmiljön vid fallet. 

Längs Olstorpsvägen är vegetationen mycket 
tät och där behöver öppnas upp, både för 
bebyggelsen väster därom och för att få in 
odlingslandskapet i orten. Skogen väst om 
bostäderna vid Olstorpsvägen är tät och mörk 
och behöver gallras för att få ner ljus till 
bostadsmiljön.  

Det finns ett drygt tiotal obebyggda villa- 
tomter i östra delen. Nya attraktiva tomter för 
exploatering föreslås vid den ursprungliga 
bebyggelsen i Hestras nordvästra del, innanför 
brynet längs vägen med utsikt mot den vackra 
dalgången och sjön Raklången. Ytterligare 
några tomter kompletterar bebyggelsen vid 
Brostorpsvägen. Ny bostadsbebyggelse 
föreslås succesivt tillkomma på en del av 
grönområdet mot Britteberg. Härigenom 
kopplas orten närmare Raklången. På längre 
sikt kan också ny bebyggelse tillkomma söder 
om skolan. 

Utfarten från Kvarnkulla 1:23, 1:25 till länsväg 
131 i ost ska stängas av och utfart enbart 
kvarstå åt väster enligt Trafikmiljöplan för 
Hestra 200419. I programmet finns även andra 
förslag vilka behöver en prioriteringsordning 
för att strategiskt kunna genomföras i 
samband med att Trafikverket åtgärdar 
Hestravägen framöver.  

I ÖP-1990 var föreslaget ett verksamhets- 
område i det öppna odlingslandskapet norr 
om orten som nu utgår. Det öppna landskapet 
har ett eget värde. Behov finns inte då ett 
redan iordningställt verksamhetsområde vid 
Basarp finns klart för ianspråktagande. 

                                                 
19 Vägverket: Trafikmiljöprogram för Hestra 2004-12-30 
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4.6  
ORTSANALYS AV RYDSNÄS 
 

Landskapsanalys 

Rydsnäs ligger vackert beläget på södra 
stranden av Östra Lägern. Samhället är små- 
kuperat och sträcker sig i ost-västlig riktning 
ner mot sjön. Kyrkan ligger på en höjd och 
nedanför på en udde ligger den gamla präst- 
gården. Norr om kyrkan sträcker sig en åsrygg 
i nord - sydlig riktning. Den har nyligen 
bebyggts. Söder om kyrkan sträcker sig en 
dalgång med bebyggelse på f d ängs- och 
hagmark. Vid sjöns södra strand ligger en 
lövträdstäckt kulle med utsikt mot sjön. Mot 
sydost från Aggarp till Arnarp sträcker sig 
Malmaområdet som är ett sammanhängande 
odlingslandskap dominerat av ängs- och 
hagmarker.  

Norr och väst om kyrkan startar ett barrskogs-
område som fortsätter mot nordväst. På en 
karta från 1880-talet är området markerat 
med barrskog på västra sidan och lövskog på 
den östra.  
Landmärke är kyrkan . 
 

 
Rydsnäs på Generalstabskartan från 1885 

Den byggda miljön   

Kyrkomiljön ligger på en höjd. Kyrkan byggdes 
1880 när den medeltida kyrkan revs. Präst- 
gården med två flyglar vid stranden är från 

1850-talet. Lönebostället och skolan intill 
kyrkan ingår I miljön. 

På kartan från 1885 finns också Aggarp med i 
sydost, en herrgårdsmiljö från mitten av 1800-
talet med huvudbyggnad i två våningar, 
arbetarbostäder och allé. På den gamla kartan 
syns en mindre mängd öppet odlingslandskap 
men mer ängs- och hagmark. 

Rydsnäs har vuxit upp under 1900-talet. Efter 
det att järnvägen stod klar år 1915 mellan 
Eksjö och Österbymo växte orten med 
bebyggelse längs vägen och söder om kyrkan. 
På tomterna fanns ofta verksamheter. I början 
av 1900-talet anlades ett flertal sågverk och 
snickerier. 1907 anlades t ex ursprunget till 
Rydsnäs möbler. På 1940-talet utvecklade 
smedjan i byn starten till det som idag är 
Ydregrinden AB. Industrierna växte fram på 
1950-talet främst med skogen som råvara och 
då byggdes nya bostäder. Under senare 
hälften av 1980-talet byggdes både villor och 
hyresrätter i radhusform sydväst om kyrkan. 
Arbetsplatserna ligger idag samlade i sydöstra 
delen, i närheten av det gamla järnvägsspåret. 
Järnvägen lades ner 1968 och stations-
byggnaden flyttades till Aggarp. 

Rydsnäs har en trädgårdskaraktär med 
bostadshus från hela 1900-talet, en del 
närmare gatan andra mer indragna med större 
eller mindre komplementbyggnader på 
tomterna. Nya villor har på senare år byggts 
vid Prästgårdsudden. I Rydsnäs finns dels 
vanliga flerbostadshus och dels sådana i 
radhusform.  

Livsmiljön 

Orten har förutsättningar för ett rikt friluftsliv 
med sin omväxlande natur. Värdefulla natur- 
områden finns vid sjön med badplats, båt- 
hamn och promenad mot Prästgårdsudden, 
Smedjeviken och Trollekyrka. Längs sjöns 
södra strand finns ett naturområde och från 
kullen har man utsikt över sjön. Sjön är en 
resurs vintertid med skridskois och sommartid 
med fiske och paddling.  

En Idrottsplats finns söder om Rydbomåla och 
i närheten ligger bygdegården från 40-talet. 
Här finns stora strövområden. 
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Förskolan är belägen vid kyrkan. Skolbarnen 
tar bussen till Österbymo. Delar av de före 
detta skollokalerna används av förskolan. 
Närmaste gymnasium ligger i Eksjö.  

Det nya torget ligger öster om kyrkogården. 
Här finns livsmedelsbutik, frisör och 
restaurang. På sommaren är det en marknad 
här. Längre upp på gatan ligger en obemannad 
drivmedelsstation. Under sommaren är det 
dans i logen bakom kyrkan och pub vid 
Aggarp. 

En nybyggd frikyrka ligger 200 meter söder om 
svenska kyrkan. I Rydsnäs fanns ett 80-tal 
arbetstillfällen år 2008. 

Ortens förhållande till omgivningen  

Det går buss till Österbymo och Eksjö. Rydsnäs 
ligger 24 km från Eksjö och 11 km från 
Österbymo.  

Rekommendationer för utveckling 

Rydsnäs bör ha goda förutsättningar att 
utvecklas med sitt vackra läge och möjligheter 
till en aktiv fritid. För att förstärka ortens 
identitet behöver intrycket av det vackra läget 
vid sjön bli tydligare.  Det kan skapas genom 
att gallra bland de stora träden vid bäcken 
söder om f.d. prästgården och få en vatten-
utsikt när man närmar sig Rydsnäs från väster.  
Nya invånare till orten behövs för att behålla 
service, förskola och butiken mm och få ett 
mer hållbart samhälle. Bussförbindelserna 
med Eksjö och Österbymo behöver utvecklas. 
Under förutsättning att man vill skapa en 
attraktiv kärna behöver vissa förändringar 
göras. Det finns vissa byggnader som förfular 
miljön. En attraktiv kärna skulle innebära att 
man på några tomter med sjöutsikt bygger 
nytt med hög kvalitet, med genomtänkt och 
vacker arkitektur. Vid förändringar längs väg 
134, Rydsvägen, bör eftersträvas en mer 
enhetlig miljö, det gäller materialval, färg och 
placering på tomten.  

För att få en mer sammanhållen ort finns i 
sydost förslag till ny bebyggelse vid sjön intill 
gamla sågverksområdet (LIS-område) och 
längs gamla landsvägen vid ”Aggarpskulle”.  På 
detta sätt knyts orten ihop 

Förslag finns att förstärka centrum med en 
torgmiljö i anslutning till infarten till nya 

centrum. Genom att skapa en torgmiljö 
framför prästgården, kanske med en byggnad 
där traktens hantverkare kan ställa ut, kanske 
bygga en paviljong med sjöutsikt som kan vara 
ett utflyktsmål. En gästbrygga nere vid präst- 
gården, grillplats vid sjön och minigolf- bana är 
förslag från invånarsamrådet. 

En promenadslinga längs sjön föreslås med 
start söder om prästgården vid bäcken. Den 
slingrar sig upp runt udden mot badplatsen för 
att knyta an till befintlig slinga mot båt- 
hamnen, Smedjeviken och Trollekyrka. Vid 
vattenverket behöver det gallras och rensas. 
Här var tidigare ängs- och hagmark. Slingan 
föreslås fortsätta även söderut med en spång 
till Aggarpskulle, där den föreslås gå förbi f.d. 
sågverkstomten till Karlsberg och knyta an till 
gamla landsvägen och tillbaka. 

Aktuella planer finns på ett Campingområdet 
på Prästgårdsudden. Campingområdet bör 
utformas så att strövområdet vid sjön inte 
stängs av utan fortsatt är öppet för promenad- 
slingan mot Smedjeviken. Planerna innehåller 
ett 20-tal uthyrningsstugor och ca 75 platser 
för husvagnsuppställning. Befintlig båthamn 
blir kvar men hamnbyggnaden behöver flyttas. 

Det finns några få lediga tomter för industrier 
/ verksamheter vid Verkstadsvägen.  

Det finns på orten ett 20-tal iordningställda 
tomma villatomter. Några tomter finns kvar i 
det nya attraktiva läget på Prästgårdsudden 
med utsikt över sjön. Ett Trafikmiljöprogram 
togs fram för Rydsnäs 2002 för att skapa en 
mer säker trafikmiljö,20 med en mängd förslag 
till åtgärder som behöver följas upp för en 
säkrare gång- och cykelmiljö. 
 

Den tunga trafiken med skogsråvaror på väg 
528 bör inte köra genom bostadsområdet vid 
Lägernvägen utan föreslås i ny dragning 
genom industriområdet, med en ny anslutning 
till Verkstadsvägen och med ny anslutning 
direkt mellan Stationsgatan och Aggarps- 
vägen. En sådan anslutning bör utredas 
ytterligare. 

                                                 
20 Vägverket: Trafikmiljöprogram för Rydsnäs 2002-04-11 
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4.7  
ORTSANALYS AV ASBY  
 

Landskapsbilden 

Asby ligger vackert beläget på krönet av en 
moränrygg. Byn sträcker sig i nordväst-
sydostlig riktning. Norr och söder om Asby är 
odlingslandskapet öppet med åkrar. I dal- 
gången nedanför ligger Lillsjön. Granklädda 
sluttningar norr och nordost om Asby leder 
ner mot en vik av Sommen. Från skidbackens 
topp i öster har man en milsvid utsikt. 
Landmärken är kyrkan och klockstapeln. 

Asby ligger på vägen mellan Tranås och 
Österbymo vid vägskälet mot Asby udde och 
vägen mot Asby väster. 

Den byggda miljön 

Asby är en gammal boplats. Det visar ett 30-
tal stensättningar från järnåldern en bit öster 
om kyrkan.  Kärnan i kyrkbyn är miljön kring 
kyrkan med klockstapel, kyrkskola, 
församlingshem, kyrkstallar och prästgård. 
Den ligger på båda sidor om vägen. Kring 
prästgården finns en parkmiljö från mitten av 
1800-talet som sträcker sig ner till Lillsjön. 
Kyrkan är ursprungligen från 1200-talet. 
Prästgården är från tidigt 1700-tal. I Asby finns 
ett större antal riktigt stora träd som är 
mycket viktiga i gatumiljön.  

Torget i Asby har en egen karaktär. Runt 
torget finns affärshus från 1900-talets början, 
några gamla förrådsbodar och bostadshus från 
olika tidsepoker varav ett flerfamiljshus. Här 
ligger också ett boende i radhusform från 80-
talet, som vänder ryggen mot torget. Ett av de 
gamla affärshusen har fått en låg tillbyggnad 
med butik och en uteservering i den med 
äppelträd bevarade trädgården. 

En tredje betydelsefull miljö är trädgårds- 
karaktären på gatan mot Asby udde med en 
del verksamheter, en frikyrka och ett f.d. 
ålderdomshem. Tillsammans ger miljöerna 
Asby en stark identitet som det är viktigt att 
värna.  

Ortens förhållande till omgivningen 

Asby har en trädgårdskaraktär med bostads- 
hus från hela 1900-talet. De senast byggda 

villakvarteren i sydost är från 1980-talet. Inga 
nya bostäder har tillkommit på senare år. 
Huvudbyggnaderna ligger indragna en bit i 
trädgården. Större och mindre komplement- 
byggnader som är mer indragna från gatan 
förekommer. Trädgårdarna är i varierande 
storlek. Stora ekonomibyggnader ligger vid 
norra och södra infarten till Asby. Den norra 
gårdens största ekonomibyggnad används inte 
längre och marken utarrenderas. Den mindre 
används för hästverksamhet. De södra 
ekonomibyggnaderna har numera ett blandat 
innehåll. 

Livsmiljön 

Asby är omgivet av skogar, vandringsleder att 
ströva i och sjöar att fiska och bada i. Invid 
Asby i söder finns en lättillgänglig 
promenadslinga i en vacker lövskog med ekar 
av hög ålder, en mäktig stenmur och en 
karaktäristisk gärdsgård. Det finns planer på 
att utveckla Hedners park och med en 
promenadslinga runt Lillsjön kan det bli 
ytterligare ett välgörande tillskott till miljön. I 
anslutning till parken och kyrkomiljön finns ett 
skolmuseum och Andrew Petterson-museet 
inflyttat i det gamla skolhuset från slutet av 
1800-talet.  

Skidbacken har lift och cafeteria. Vid f.d. 
skolan, nuvarande förskolan, finns lekplats och 
fotbollsplan samt ”Asbyhalla” med 
friskvårdsanläggning och samlingslokal. Asby 
har många föreningar. Svenska kyrkan och 
frikyrkan Ekparkskyrkan står för ett stort antal 
aktiviteter och samarbetar kring gudstjänster 
och en del aktiviteter.  

Näringsverksamheter i orten är lanthandeln, 
en bytesaffär ”Asbyloppan,” förskola, måleri-, 
åkeri- och gräv- och schaktfirma, ett lantbruk 
samt YdreSörven, ett företag med verksamhet 
inom bl.a. bygg, mark, industri, skog, lantbruk 
drivet som en ekonomisk förening med ett 30-
tal medlemmar. Torget används sommartid 
som en marknadsplats för bl.a. traktens 
hantverkare. 

Busshållplatsen ligger vid kyrkan. Där går buss 
till Tranås och Österbymo. Avståndet till 
Tranås är 24 km och till Österbymo 8 km. 
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Rekommendationer för utveckling 

Asby har goda förutsättningar att utvecklas. 
Orten har vackra kulturmiljöer som ger orten 
karaktär och en egen identitet. Om 
kulturmiljöerna bevaras och utvecklas med 
omtanke ökar ortens attraktivitet både för 
invånare och för turistnäring.  

Områdesbestämmelser ska tas fram för 
kulturmiljön och för torget för att bevara 
miljön och kunna utveckla den vidare och 
samordna med planerna på upprustning av 
Hedners park. Många av husen i kulturmiljön 
har de karaktäristiska Ydreverandorna, hög 
takvinkel, röda tak, färg, form och material 

som trähus på landsbygden. Bebyggelsen bör 
underhållas med traditionella material och 
metoder som tar hänsyn till det kultur- 
historiska värdet. Service är samlad vid torget. 
Det öppna odlingslandskapet norr och söder 
om den gamla kyrkbyn bör bevaras öppet och 
är beroende av fortsatt hävd. Ny bebyggelse 
bör placeras så det gamla kulturlandskapet 
bevaras öppet. Nya större ytor för 
verksamheter bör placeras i sydväst. 
Utformningen av entréerna till samhället ska 
behållas vackra 

. 
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I anslutning till planerna på att utveckla 
Hedners park finns ett intressant utvecklings- 
område för någon form av bostäder eller 
allmän verksamhet, beläget söder om 
prästgården mot björkdungen. 

Det finns ett 15-tal obebyggda, iordningställda 
tomter i Asby. Nya attraktiva tomter föreslås 
komplettera befintliga villor norr om Ek- 
dungen och söder om Ekparkskyrkan. 
Komplettering med bostäder kan ske norr om 

f.d. skolan. I samhället finns en större tomt 
bakom kyrkan som föreslås bebyggas med 
flerbostadshus med små lägenheter när orten 
behöver ett bredare utbud av bostäder. Ej 
störande verksamheter bör tillåtas i samband 
med bostäder på de stora villatomterna. 

En cykelbana behöver anläggas till Asbysand. 
Där badplats och bryggor med uthyrnings- 
platser för båtarfinns.
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4.7 
NY BEBYGGELSE PÅ LANDSBYGDEN 

 

 I Ydre kommun finns en vacker landsbygd 
som ger mycket goda möjligheter till boende 
med hög kvalitet. Kommunen är positiv till ett 
ökat byggande på landsbygden. I befintliga 
byar finns sociala nätverk som kan vara ett 
värde för ny bebyggelse om den lokaliseras i 
anslutning till den befintliga bebyggelsen. 
Aktiva jordbruk bidrar till ett öppet landskap 
och en levande landsbygd. På landsbygden 
finns förutsättningar för att rymma t ex 
hästgårdar som annars kan skapa besvär för 
kringboende.  

På vissa särskilt värdefulla platser t.ex. inom 
riksintressen kan det vara olämpligt med 
ytterligare hus. Därför måste varje ärende 
prövas utifrån platsens förutsättningar och 
den påverkan som byggnaden kan ha på 
kultur- och naturvärdena. 

Mark längs länsväg 134 och länsväg 131 från 
länsgräns till Österbymo är särskilt intressanta 
för bebyggelse då det ger närhet till kollektiva 
transporter. 

Bebyggelsens struktur på landsbygden 

Bebyggelsen på landsbygden är ofta väl 
förankrad i landskapet och utformad efter 
lokala byggnadstraditioner. Den har 
lokaliserats med omsorg och på funktionella 
grunder. Vanligen valde man en byggplats 
med bra grundförhållanden och på mark som 
inte kunde användas för odling. 

 

 

Vägarna drogs med följsamhet mot både 
landskapet och markens utnyttjande.  
Bebyggelsen är därför en självklar del i den 
landskapsbild som vi värdesätter. Därför bör vi 
också dra lärdom av äldre byggnaders 
placering, utformning och struktur vid ny 
bebyggelse liksom vid om- och tillbyggnader. 
Sådan anpassning till befintlig bebyggelsemiljö 
gäller även vid nybyggnation av lantbrukets 
ekonomibyggnader. 

I Ydre finns idag förhållandevis lite öppen 
mark. Ny bebyggelse bör därför om möjligt 
inte läggas på den öppna marken utan 
placeras i anslutning till den. 

Lokalisering av ny bebyggelse 

Vid lokalisering av ny bebyggelse i kultur- 
miljöer är det viktigt att ta hänsyn till den 
befintliga bebyggelsens struktur och till 
landskapet. Bebyggelsen ska placeras och 
utformas med respekt för miljön, dvs husens 
placering och utformning samt tomtens läge 
och anordnande ska anpassas till det befintliga 
för att bevara kulturmiljöns karaktär. Platsens 
historiska identitet värnas då.  

Ny bebyggelse ska placeras så att störning från 
annan befintlig verksamhet t.ex. djurhållning 
minimeras. Generellt är acceptansen för 
djurhållning relativt hög på landsbygden men 
placering av bostäder nära befintliga djur- 
stallar och gödselanläggningar är olämpligt. 

I vissa fall är en attraktiv boendemiljö direkt 
beroende av att marken runt bebyggelsen 
betas. I dessa fall kan man anta att 
acceptansen för djurhållningen är hög 

De nyetableringar som föreslås i översikts- 
planen är relativt små och det är därför 
enklare att ta hänsyn till de motstående 
intressen som finns med djurhållning och 
boende. 
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Utformningen av byggnaderna ska harmoniera 
med befintlig bebyggelse för att ge en god 
helhetsverkan, d.v.s. anpassa proportioner 
(husets längd, bredd, höjd), fönsterform, 
taklutning och materialval. Ny bebyggelse 
inpassas med hänsyn till befintlig vegetation 
och terräng. Anpassningen av placeringen bör 
även gälla lantbrukets ekonomibyggnader i 
sådan miljö.  

Det finns kulturmiljöer som är särskilt känsliga 
och där bevarandeintresset är mycket stort. I 
sådana miljöer ställs särskilt höga krav på 
anpassning. 

I byar ligger ofta gårdarna i anslutning till 
åkrar och betesmark. Byggnadernas placering 
följer ofta vägens riktning. Tillsammans med 
andra byggnader bildas på gården ett gårds-
tun med trädgård i centrum. Ny bebyggelse 
ska utgå från den befintliga strukturen och 
anpassas i läge till gatans gestaltning och till 
platsens karaktär på ett harmoniskt sätt. 
Storleken på tomtplatsen bör överensstämma 
med befintliga tomter. Byar kan förtätas med 
ledning av byns ursprungliga struktur. En ny 
byggnad kan placeras i en ”bebyggelselucka” . 

När nya hus byggs i anslutning till ensam- 
liggande gårdar bör de placeras med hänsyn 
till den befintliga bebyggelsens karaktär, t ex 
med hänsyn till hur öppen eller sluten gården 
är. Detta är särskilt viktigt när gården är väl 
exponerad. Avstyckningen bör följa land- 
skapet, såsom t ex höjdpartiets gräns. 

I Ydre har av tradition hus placerats på höga 
och torra lägen med stora träd. Därmed 
lämnas odlingsbar mark obebyggd. Terräng 
och vegetation kan stödja ett sådant läge. Lite 
undanskymda lägen i landskapet kan också 
vara bra men helt öppna lägen ska undvikas. 

Landskap med särskilda värden ska värnas. 

Lokaliseringen ska även ta hänsyn till: 

 Vatten och avloppsmöjligheter. 

 störnings- och säkerhetsrisker. 

 omgivande verksamheter (t.ex. 
djurhållning och jord- och skogsbruk). 

Tomtplatsen 

För att passa in i en by bör tomtplatsens 
storlek och utsträckning anpassas till 
omgivande tomter, till natur och 
terrängförhållanden på platsen. 

 

Vid placering av huset på tomten bör hänsyn 
tas till hur de befintliga bostadshusen i om- 
givningen och i trakten är placerade i förhåll- 
ande till gata och tomt. Ligger de parallellt 
med gatan bör även det nya huset göra det. 
Likaså bör hänsyn tas till hur komplement- 
byggnaderna är grupperade på tomten och i 
förhållande till bostadshuset, kanske bildar de 
ett traditionellt tun. Fler byggnader är ofta att 
föredra framför sammanbyggda.  

Man bör arbeta med en natur- och terräng-
anpassning i harmoni med naturen och gatan 
för att undvika stora slänter. Hänsyn bör tas 
till vegetation. 

 

Hustyp 

Det viktiga med anpassningen är att se till 
helheten, och vara noggrann med typiska 
stildrag från den lokala byggnadstraditionen, 
oavsett om man arbetar med lösvirke eller 
typhus. Typhus kan med relativt enkla medel 
smälta in i miljön om hustypen väljs med 
hänsyn till den lokala byggnadstraditionen. 
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En hustyp som tar upp karaktäristiska drag hos 
den ursprungliga bebyggelsen i trakten och 
som byggs med material och färg som är 
brukligt i trakten kan förena nytt och gammalt 
i harmoni med omgivande bebyggelse. Äldre 
hus har ofta en resning med förhöjt väggliv. 
Om husets utseende anpassas till omgivningen 
och trakten med avseende på takform, 
höjdplacering, förhöjt väggliv, material och 
färg uppnås en harmoni och en god 
helhetsverkan.  

 

 

 

Fritidshusområden 

Kommunen har en positiv inställning till 
omvandling av fritidshusboende till 
permanentboende. Det ökar förutsättningarna 
för att bostadsområdena ska kunna leva året 
runt. Den nya regeln om ”sammanhållen 
bebyggelse”, se kapitlet om bestämmelser, 
gäller även fritidshus. 

Fritidsanläggningar 

Kommunen har en positiv inställning till nya 
fritidsanläggningar. Lokalisering bör anpassas 
till natur- och kulturvärdena. Placeringen ska 
anpassas till landskapets struktur. Öppen mark 
bör undvikas, men lokalisering i anslutning till 
den. 

Energiplanering i kommunen 

Generellt bör man eftersträva att minska 
energiförbrukningen i byggnader. De som ska 
bygga nytt i Ydre kan få information av 
kommunens energirådgivare.  
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KAPITEL 5 
LANDSBYGDSUTVECKLING 

Ydre har höga natur- och kulturvärden som 
avspeglar sig i ett stort antal riksintressen. 
Dessa värden har stor betydelse idag och för 
framtiden. De utgör grunden för att 
kommunen är attraktiv för turism och 
friluftsliv som är en växande näring inom 
kommunen. Det är samtidigt viktigt att ny 
bebyggelse på landsbygden tillåts stödja livet 
på landet och därigenom en levande 
landsbygd. 

 

5.1 
YDRES LANDSBYGD 

Sjöar och vattendrag 

Ydre har ett 100-tal sjöar och många med hög 
vattenkvalitet som långsiktigt bör värnas. 
Sommen och Lägernsjöarna utgör de mest 
skyddsvärda. Vattnets kvalitet har stor 
betydelse för växt- och djurliv, friluftsliv och 
dricksvattenförsörjningen. Områdena utmed 
Sommens stränder ligger inom riksintresset 
och det rörliga friluftslivet. För att begränsa 
störningarna från ett ökat friluftsliv bör 
ordnade anläggningar tillskapas. Riksintresset 
innebär inget absolut förbud att bygga inom 
området. Sommenområdet har sådana 
kvaliteter att det är intressant för både 
permanent- och fritidsboende. Kommunen är 
positiv till nya bostäder som kan stärka 
serviceunderlaget och bidra till att kultur- och 
naturvärdena kan bevaras. Permanentboende 
kan till exempel vara en förutsättning för 
betesdrift.  

Sommenområdets stora värden är en 
gemensam fråga för kommunerna kring sjön. 
Ett samordningsorgan för kommunerna bör 
även i fortsättningen arbeta med Sommen- 
frågor. Ny och pågående användning av vatten 
och mark bör ske med stor hänsyn till frilufts- 
livet, naturvärdena och vattenmiljön. En 
gemensam syn på förändringarna av jord- och 
skogsbrukslandskapets utveckling (igen- 
buskning och skogsplantering) behöver 
utvecklas mellan kommunen, berörda 
myndigheter och markägare runt sjön. 
Samsynen bör i första hand leda till att det på 

frivillig väg kan åstadkommas en rimlig 
avvägning mellan att bevara de unika 
naturvärdena och den ekonomiska verklig- 
heten för jord- och skogsbruket. Det är också 
angeläget att ett långsiktigt löpande miljö- 
skyddsarbete bedrivs för att begränsa 
påverkan på sjön. Kunskaperna om miljö- 
påverkan bör öka. Det löpande kommunala 
miljöskyddsarbetet innebär kontroll av 
reningsanläggningars funktion, hantering och 
förvaring av gödsel etc. 

I Ydres stora opåverkade mark- och vatten- 
områden kan man uppleva ett landskap med 
ingen eller mycket liten påverkan av större 
vägar, större bebyggelsegrupper, kraft- 
ledningar, master, täkter, tippar eller annan 
störande verksamhet. Där finns stora 
möjligheter att njuta av en naturlig tystnad.  

I samband med att kommunens Naturvårds- 
program togs fram beslutades också om ett 
åtgärdsprogram.21 I programmet föreslogs att 
Svensbro lövskog med Sveriges grövsta alm 
och Dämpekulla varierande skogar i Asby 
socken ska ges juridiskt skydd genom 
reservatbildning. 

Odlingslandskapet 

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
ska så långt som möjligt bevaras och jord- 
bruksmark användas för näringens 
bedrivande. Ny bebyggelse bör om möjligt 
inte placeras i det öppna landskapet. Kring de 
äldre vägarna i dessa områden finns många 
komplement med kulturhistoriskt intresse. 
Exempel på sådana komplement är milstolpar, 
äldre broar och alléer. På många ställen ger 
äldre vägsträckningar ett parallellnät till 
dagens allmänna vägar. De äldre vägarna är 
ett kulturarv och ger också förutsättningar för 
friluftslivet (vandring, cykling och ridning). 
Därför är det viktigt att äldre vägsträckningar 
hålls framkomliga i framtiden. Särskilt 
värdefullt är kulturlandskapet utmed Sommen 
och Lägernsjöarna. Det finns en stor potential 
att utveckla dessa områden för turism och 
friluftsliv och områdena bör ses som 
strategiska utvecklingsresurser. Ett medvetet 
arbete med säkerställande och utveckling av 

                                                 
21 Åtgärdsprogram för naturvården i Ydre, antogs av KF 
2003-02-24 
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dessa områden kan bidra till en attraktivitet 
som gynnar besöksnäringen och inflyttningen 
till kommunen. 

Jord- och skogsbruket 

Jord- och skogsbruket är en dominerande 
näringsgren i kommunen. Det är angeläget att 
ett aktivt jord- och skogsbruk kan bedrivas 
även fortsättningsvis. Det är också viktigt att 
utveckla och starta nya verksamheter inom de 
gröna näringarna. Det gäller både inom 
turistnäringen och träindustrin. Jord- och 
skogsbruket ska bedrivas inom de ramar olika 
lagstiftningar anger samt med hänsyn till 
andra intressen såsom bevarandeintressen för 
kultur- och naturmiljön. Större exploaterings- 
företag som direkt äventyrar bevarande- 
värden bör inte tillåtas. 

 

 

 

Rekommendationer för 
landsbygdsutveckling: 

 Det är särskilt viktigt att värdefulla kultur- 
och naturmiljöer skyddas och vårdas till 
nytta för friluftsliv och sådan turism, som 
inte orsakar slitage eller annan skada. 

 Möjligheter till sjönära boende är en 
viktig del i kommunens strävan efter att 
bredda utbudet av attraktiva bostäder.  

 Ambitionen ska vara att i samband med 
planeringen av bostäder och verksam- 
heter i sjönära lägen förbättra allmän- 
hetens tillgång till strandområden. 

 Ängs- och hagmarkerna har mycket stora 
värden och bör vårdas och hävdas så 
långt det är möjligt. Några av de mest 
värdefulla områdena har sådana 
kvaliteter att de bör skyddas som 
naturreservat. 

 För att utveckla turism och besöks- näring 
bör kommunen verka för att intressanta 
natur- och kulturmiljöer skyddas med 
reservatbildning och samtidigt 
uppmuntra ekoturism.  

 

 Kommunen behöver en samlad 
beskrivning av kommunens kultur- 
miljöer och hur dessa ska tillvaratas, 
vårdas och tydliggöras. Kommunen bör 
därför ta fram ett särskilt kultur- 
miljöprogram i samverkan med 
hembygdsföreningarna m fl. 

 Kommunens ambition är att det öppna 
jordbrukslandskapet bibehålls, att jord- 
och skogsbruksmarkens förmåga att 
producera livsmedel och biomassa och 
virke värnas, att den biologiska 
mångfalden stärks samt att 
näringsläckage från jord- och 
skogsbruksmark minskar. 

 Kommunen värnar om ett bärkraftigt 
jordbruk med fortsatt djurhållning för att 
det öppna landskapet med dess kulturella 
och biologiska värden ska kunna 
bibehållas. Dessutom ger ett bärkraftigt 
jordbruk möjligheter till lokal produktion 
av livsmedel. 

 Möjligheterna till lokalprodktion och 
förädling av livsmedelsprodukterär stora 
och bör stimuleras med livskraftiga 
lantbruksföretag som bas. 
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5.2 
LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGE (LIS) 

Totalt finns ett 100-tal sjöar i kommunen 
varav Sommen och Lägernsjöarna är de 
största. Sommen är en av Sveriges större 
klarvattensjöar med ett vatten av hög kvalitet, 
vilket gör den unik. Sommen är riksintresse för 
friluftslivet. Stränderna runt Sommen och 
Lägernsjöarna är en av kommunens viktigaste 
tillgångar. De är attraktiva för olika slags 
friluftsliv, för turism och för byggande 
samtidigt som området intill strandkanten 
utgör en värdefull livsmiljö och spridnings- 
korridor för många växt- och djurarter. Många 
rekreationsområden i Ydre är lokaliserade 
intill Sommen och Lägernsjöarna. Turism- och 
besöksnäringen är särskilt viktig för 
kommunen och tillgången på oexploaterade 
stränder runt Sommen och Lägernsjöarna är 
en attraktivitetsfaktor. De branta berg- 
väggarna runt Sommens stränder begränsar 
tillgängligheten. Endast 2 procent av marken 
är öppen och det är ofta där befintlig 
bebyggelse ligger. Det är därför särskilt viktigt 
att bevara och utveckla de tillgängliga strand- 
miljöerna runt Sommen för friluftslivet och 
turism. Det gäller ångbåtsbryggor, badplatser, 
vandrings- och cykelleder utmed stränderna. 
Ny bebyggelse för bostäder bör koncentreras 
till områden som kan stärka och utveckla 
besöksnäringen och/eller stärka och utveckla 
befintlig service. Vid ny strandnära bebyggelse 
bör särskild hänsyn tas till det öppna odlings- 
landskapet.  

Hela Ydre kommun kan klassas som lands- 
bygdsområde utifrån Glesbygdsverkets 
definition22 av landsbygd. Befolknings- 
minskningen utgör ett ständigt hot mot 
kommunens serviceutbud och all till- 
kommande bebyggelse stärker underlaget för 
service. I en enkät Länsstyrelsen i Jönköping 
genomförde 2005 inom projektet ”Strandnära 
boende”23 bedömde de tillfrågade i under- 
sökningen mataffär som den service som var 

                                                 
22 Glesbygdsverket definierar områden på ett avstånd 
om mer än 5 minuters bilresa till närmaste tätort om 
mer än 3000 invånare som landsbygd. 
23 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2005, Strandnära 
boende, Attitydundersökning. Meddelande 2005:52 

viktigast att ha i närheten följt av kollektiv- 
trafik, post/bank, fritidsaktiviteter, skola och 
förskola. Av de tillfrågade ville 74 procent inte 
ha längre än 20 minuters bilfärd till en större 
tätort.  

Lämpliga LIS-områden i Ydre bör i första hand 
ligga i anslutning till mindre orter och 
bebyggelseansamlingar runt sjöar och 
vattendrag. Förutsättningarna är att orterna 
redan har eller har förutsättningar för service 
inom närområdet. Målet ska vara att kunna 
stärka eller utöka befintlig service. 

Ydre kommun har utpekat LIS-områden vid 10 
av kommunens många sjöar. LIS-områdena är 
indelade i 3 kategorier: LIS Turism, LIS 
Rekreation och LIS Bostäder.  

LIS Rekreation omfattar mindre anläggningar 
främst med anknytning till friluftslivet.  

LIS Turism omfattar camping och uthyrnings- 
stugor. Vid utpekande av LIS-områden för 
turism och rekreation är strandkontakten en 
förutsättning eller åtminstone en avsevärd 
fördel för föreslagen verksamhet. LIS- 
områdena ska långsiktigt ge positiva syssel- 
sättningseffekter. En bedömning görs om det 
finns klusterområden där olika besöksnäringar 
genom sin geografiska närhet drar nytta av 
varandra. I anslutning till LIS-områden för 
turism och rekreation kan LIS-områden för 
bostäder vara en förutsättning för att bedriva 
verksamheten. 

Vid utpekande av LIS-områden måste alltid 
hänsyn tas till strandskyddets syften.  

7 kap. 13§ miljöbalken 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
1. trygga förutsättningarna för allemans- 

rättslig tillgång till strandområden 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten
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Enstaka en- och tvåbostadshus 

Enligt MB 7 kap. 18d får man beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till 
ett befintligt bostadshus. Lagen pekar här inte 
ut hur långt från en befintlig byggnad som kan 
anses vara i anslutning till ett befintligt 
bostadshus. Syftet med bestämmelsen är att 
nybebyggelse bör utvecklas i ansamlingar i 
stället för att spridas på många platser runt ett 
vattenområde. I områden med mycket lågt 
bebyggelsetryck och mycket spridd bebygg- 
else kan ett hus anses ligga i anslutning till ett 
befintligt bostadshus om avståndet är 150 
meter. I områden med tätare bebyggelse- 
struktur bör avståndet vara betydligt mindre. 

Fri passage 

För att säkerställa allmänhetens rätt till 
stranden ska en fri passage lämnas mellan 
strand och tomt. Passagen ska utformas på ett 
sätt som tydligt visar att allmänheten har rätt 
att vistas i strandområdet. Åtgärder som gör 
att området ser privatiserat ut får inte göras, 
exempelvis utställande av till synes privata 
utemöbler eller gräsklippning ända ner till 
strandkanten. För att tydliggöra gränsen 
mellan privat och allmänt är det lämpligt att 
markera ut den fria passagen. Det kan till 
exempel göras med staket eller häckar eller 
genom att passagen utformas som ett natur- 
eller parkstråk. 

 

 

Urvalskriterier för LIS-områden 

Det är inget krav att ett område är utpekat i 
kommunens översiktsplan för att 
bestämmelserna om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen ska få tillämpas. Det krävs då 
att det i varje enskilt ärende tas fram underlag 
som visar att lättnader i strandskyddet får 
tillämpas, alltså att platsen ligger inom ett 
område som uppfyller kriteriet i 7 kap. 18 § e 
MB. För att förtydliga vilka kriterier som ska 
uppfyllas för LIS görs en sammanfattning 

edan. Både de allmänna och de kommunala 
kriterierna ska uppfyllas. 

Allmänna kriterier  

(regleras i 7 kap. 18 e § MB) 
För att kommunen ska kunna peka ut 
områden för landsbygdsutveckling krävs 
följande: 

 Området är lämpligt för utvecklingen av 
landsbygden 

 Tillgången till strandområden för allmän- 
heten och för att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet tillgodoses långsiktigt. 

 Området har endast liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften i närheten 
av tätorter. 

 Att etableringen/byggnationen bidrar till 
positiva sysselsättningseffekter eller ett 
ökat serviceunderlag på landsbygden. 

Kommunala kriterier 

 Områden som redan har tagits i anspråk 
för bebyggelse (bostäder eller verksamhet 
för friluftslivet). Det räcker med att ett 
område är bebyggt med en bostad eller en 
verksamhet för att anses ha tagits i 
anspråk. Ny bebyggelse ska uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse. 

 Områden med goda förutsättningar att 
vara attraktiva för sitt ändamål avseende 
miljö 

Områden som bör undantas från LIS 

De områden som bör undantas från LIS är: 

 Redan väl exploaterade sjöar/vattendrag 
för att de få områden som finns för 
friluftsliv/naturvärden ska kunna bestå 

 Oexploaterade/svårframkomliga områden 

 Områden med mycket höga natur-, kultur- 
eller rekreationsvärden 

 Sjöar och vattendrag med särskilt känsliga 
arter 

 Sjöar och vattendrag som med säkerhet 
skulle påverkas negativt av strandnära 
boende på grund av att friluftslivet på sjön 
ökar 
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Karta: LIS områden 
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1. Torpöns färjeläge (Sommen/Torpa sn) 

 
LIS Bostäder 
LIS Turism 
LIS Rekreation 

Torpön är den största ön i sjön Sommen. Den 
har en yta av 2 178 hektar och är ungefär en 
mil lång. I södra änden har Torpön förbindelse 
med fastlandet via en bro och i norra änden 
går under sommarhalvåret en linfärja över till 
Boxholms kommun.  

Vid Torpöns färjeläge i norr finns camping, 
sommarbutik, servering, bensinmack samt 
Naturum Sommen som är ett besökscentrum 
med bl.a. ett akvarium med Sommens fisk- 
arter. Vid färjeläget finns en båthamn. Till- 
gängligheten till färjeläget är störst sjövägen 
och många av sommargästerna kommer via 
sjön. Här finns badplats, vandringsleder och 
en rad aktiviteter och evenemang under 
sommarhalvåret. Färjeläget är sommartid ett 
populärt utflyktsmål. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall innan bron över till Torpön. I Ramfall 
finns en servicebutik och ett obemannat 
tankställe. I Ramfall stannar bussen mellan 
Österbymo och Tranås.  

Totalt bor cirka 100 personer permanent på 
Torpön. Sommartid mångfaldigas befolk- 
ningen. 

Sjön Sommen och Torpön är klassad som 
riksintresse för friluftslivet. I södra änden av 
Torpön ligger Torpöns naturreservat, ett 
populärt badställe på somrarna. Sydvästsidan 

och de mellersta delarna av Torpön runt 
gårdarna Lövåsa och Boda omges av ett 
kulturlandskap med ängs- och hagmarker.  

På norra änden av ön ligger den gamla herr- 
gården Brandsnäs, som en gång var ett stor- 
företag i trakten. Företaget sysslade med en 
mängd verksamheter, som t ex , tegelbruk, 
sågverk och pensionatsverksamhet. Strax 
söder om Brandsnäs ligger Stebbarps gård 
med café och en gårdsbutik under 
sommarhalvåret.  

LIS-områdena på Torpön koncentreras till 
platser på de norra delarna av ön där 
verksamheter historiskt har funnits och 
konflikt med kultur- och naturlandskapet 
undviks. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Utökad verksamhet och fler bostäder i 
färjeläget möjliggör åretruntservice och 
bättre förutsättningar för färjans 
överlevnad. 

  Utveckling av Torpöns färjeläge kan ge 
långsiktiga sysselsättningseffekter. 

 Nya bostäder kan bidra till att stärka 
besöksnäringen på Torpön och runt 
Sommen  

 Fler turister på Torpön kan bidra till att 
hålla odlingslandskapet öppet genom det 
underlag som genereras vid verksamheter 
som t.ex. den vid Stebbarps gård.  

 Utökning av turism och boende på Torpön 
kan stärka servicen i Ramfall.
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Karta: 1. Torpöns färjeläge 
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2. Björkevik (Sommen/Torp sn) 
 
LIS Bostäder 
Lis Turism 

Torpön är den största ön i sjön Sommen. Den 
har en yta av 2 178 hektar och är ungefär en 
mil lång. I södra änden har Torpön förbindelse 
med fastlandet via en bro och i norra änden 
går under sommarhalvåret en linfärja över till 
Boxholms kommun.  

Vid Torpöns färjeläge i norr finns camping, 
sommarbutik, servering, bensinmack samt  
Naturum Sommen som är ett besökscentrum 
med bl.a. ett akvarium med Sommens fisk- 
arter. Vid färjeläget finns en båthamn. Till- 
gängligheten till färjeläget är störst sjövägen 
och många av sommargästerna kommer via 
sjön. Här finns badplats, vandringsleder och 
en rad aktiviteter och evenemang under 
sommarhalvåret. Färjeläget är sommartid ett 
populärt utflyktsmål. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall innan bron över till Torpön. I Ramfall 
finns en servicebutik och ett obemannat 
tankställe. I Ramfall stannar bussen mellan 
Österbymo och Tranås.  

Totalt bor cirka 100 personer permanent på 
Torpön. Sommartid mångfaldigas 
befolkningen. 

Sjön Sommen och Torpön är klassad som 
riksintresse för friluftslivet. I södra änden av 
Torpön ligger Torpöns naturreservat, ett 
populärt badställe på somrarna. Sydvästsidan 
och de mellersta delarna av Torpön runt 
gårdarna Lövåsa och Boda omges av ett 
kulturlandskap med ängs- och hagmarker. På 
norra änden av ön ligger den gamla 
herrgården Brandsnäs, som en gång var ett 

storföretag i trakten. Företaget sysslade med 
en mängd verksamheter, som t.ex. tegelbruk, 
sågverk och pensionatsverksamhet. Strax 
söder om Brandsnäs ligger Stebbarps gård 
med café och en gårdsbutik under 
sommarhalvåret. 

LIS-områdena på Torpön koncentreras till 
platser på de norra delarna av ön där 
verksamheter historiskt har funnits och 
konflikt med kultur- och naturlandskapet 
undviks.  

Strax norr om Björkeviks gård ligger ett 
områden med några utspridda fritidshus samt 
båt- och parkeringsplatser för ett flertal 
fritidsfastigheter på kringliggande öar. 

Området ligger i kanten av odlingslandskapet. 
Nya permanent och/eller fritidshus ska byggas 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Boende- 
form, byggnadstyp och skala bör anpassas till 
platsen och landskapets karaktär bevaras. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Nya bostäder kan bidra till att stärka 
besöksnäringen på Torpön och runt 
Sommen. 

 Fler boende på Torpön stärker servicen i 
Torpöns färjeläge och bättre 
förutsättningar för färjans överlevnad. 

 Fler permanetboende kan möjliggöra 
åretrunt service i Torpöns färjeläge. 

 Fler turister på Torpön kan bidra till att 
hålla odlingslandskapet öppet genom det 
underlag som genereras vid verksamheter 
som t.ex. den vid Stebbarps gård.   

 Utökning av turismen och permantboende 
på Torpön kan stärka servicen i Ramfall.
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Karta: 2 Björkevik 
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3. Mellstorp (Sommen/Torp sn) 
 

LIS Bostäder  

Torpön är den största ön i sjön Sommen. Den 
har en yta av 2 178 hektar och är ungefär en 
mil lång. I södra änden har Torpön förbindelse 
med fastlandet via en bro och i norra änden 
går under sommarhalvåret en linfärja över till 
Boxholms kommun.  

Vid Torpöns färjeläge i norr finns camping, 
sommarbutik, servering, bensinmack samt 
Naturum Sommen som är ett besökscentrum 
med bl.a. ett akvarium med Sommens fisk- 
arter. Vid färjeläget finns en båthamn. Till- 
gängligheten till färjeläget är störst sjövägen 
och många av sommargästerna kommer via 
sjön. Här finns badplats, vandringsleder och 
en rad aktiviteter och evenemang under 
sommarhalvåret. Färjeläget är sommartid ett 
populärt utflyktsmål. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall innan bron över till Torpön. I Ramfall 
finns en servicebutik och ett obemannat 
tankställe. I Ramfall stannar bussen mellan 
Österbymo och Tranås.  

Totalt bor cirka 100 personer permanent på 
Torpön. Sommartid mångfaldigas 
befolkningen. 

Sjön Sommen och Torpön är klassad som 
riksintresse för friluftslivet. I södra änden av 
Torpön ligger Torpöns naturreservat, ett 
populärt badställe på somrarna. Sydvästsidan 
och de mellersta delarna  av Torpön runt 
gårdarna Lövåsa och Boda omges av ett 
kulturlandskap med ängs- och hagmarker.  
På norra änden av ön ligger den gamla 
herrgården Brandsnäs, som en gång var ett 
storföretag i trakten. Företaget sysslade med 

en mängd verksamheter, som t ex , tegelbruk, 
sågverk och pensionatsverksamhet. Strax 
söder om Brandsnäs ligger Stebbarps gård 
med café och en gårdsbutik under 
sommarhalvåret. 

LIS-områdena på Torpön koncentreras till 
platser på de norra delarna av ön där 
verksamheter historiskt har funnits och 
konflikt med kultur- och naturlandskapet 
undviks.  

Mellstorp är ett blandat permanent- och 
fritidshusområde i ett relativt öppet kuperat 
skogsområde på mellersta Torpöns västra 
sida. Området har idag ett 10-tal hus 
insmugna i terrängen. Området ligger utanför 
odlingslandskapet. Nya permanent och/eller 
fritidshus ska byggas i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Boendeform, byggnadstyp och 
skala bör anpassas till platsen och landskapets 
karaktär bevaras. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Nya bostäder kan bidra till att stärka 
besöksnäringen på Torpön och runt 
Sommen. 

 Fler boende på Torpön stärker servicen i 
Torpöns färjeläge och bättre 
förutsättningar för färjans överlevnad. 

 Fler permanetboende kan möjliggöra 
åretrunt service i Torpöns färjeläge. 

 Fler turister på Torpön kan bidra till att 
hålla odlingslandskapet öppet genom det 
underlag som genereras vid verksamheter 
som t.ex. den vid Stebbarps gård.   

 Utökning av turismen och permantboende 
på Torpön kan stärka servicen i Ramfall.
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Karta: 3. Mellstorp  
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4. Saxabäcken (Sommen/Torpa sn) 
 
LIS Bostäder  

Torpön är den största ön i sjön Sommen. Den 
har en yta av 2 178 hektar och är ungefär en 
mil lång. I södra änden har Torpön förbindelse 
med fastlandet via en bro och i norra änden 
går under sommarhalvåret en linfärja över till 
Boxholms kommun.  

Vid Torpöns färjeläge i norr finns camping, 
sommarbutik, servering, bensinmack samt 
Naturum Sommen som är ett besökscentrum 
med bl.a. ett akvarium med Sommens fisk 
arter. Vid färjeläget finns en båthamn. Till- 
gängligheten till färjeläget är störst sjövägen 
och många av sommargästerna kommer via 
sjön. Här finns badplats, vandringsleder och 
en rad aktiviteter och evenemang under 
sommarhalvåret. Färjeläget är sommartid ett 
populärt utflyktsmål. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall innan bron över till Torpön. I Ramfall 
finns en servicebutik och ett obemannat 
tankställe. I Ramfall stannar bussen mellan 
Österbymo och Tranås.  

Totalt bor cirka 100 personer permanent på 
Torpön. Sommartid mångfaldigas 
befolkningen. 

Sjön Sommen och Torpön är klassad som 
riksintresse för friluftslivet. I södra änden av 
Torpön ligger Torpöns naturreservat, ett 
populärt badställe på somrarna. Sydvästsidan 
och de mellersta delarna  av Torpön runt 

gårdarna Lövåsa och Boda omges av ett 
kulturlandskap med ängs- och hagmarker.  

På norra änden av ön ligger den gamla 
herrgården Brandsnäs, som en gång var ett 
storföretag i trakten. Företaget sysslade med 
en mängd verksamheter, som t ex , tegelbruk, 
sågverk och pensionatsverksamhet. Strax 
söder om Brandsnäs ligger Stebbarps gård 
med café och en gårdsbutik under 
sommarhalvåret. 

Områdena på Torpön koncentreras till platser 
på de norra delarna av ön där verksamheter 
historiskt har funnits och där konflikt med 
kultur- och naturlandskapet undviks.  

Saxabäcken är ett fritidshusområde i ett 
tallskogsområde på Torpöns västra sida söder 
om Stebbarps gård. Området har idag ett 10-
tal hus med bl.a. tre stugor för veckovis 
uthyrning. Nya fritidshus ska byggas i 
anslutning till befintliga. Boendeform, 
byggnadstyp och skala  bör anpassas till 
platsen och landskapets karaktär bevaras. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Nya fritidsbostäder kan bidra till att stärka 
turistnäringen på Torpön och runt 
Sommen. 

 Fler turister på Torpön kan bidra till att 
hålla odlingslandskapet öppet genom det 
underlag som genereras vid verksamheter 
som t.ex. den vid Stebbarps gård.   

 Utökning av turismen på Torpön kan stärka 
servicen i Ramfall.
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Karta: 4. Saxabäcken 
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5. Torpa kyrkby (Sommen/Torpa sn) 
 
LIS Bostäder  
LIS Rekreation 
LIS Turism  

Torpa kyrkby är belägen vid Sommens västra 
strand. Kyrkbyn ligger på en grusbildning och 
väster därom ligger öppen odlingsmark med 
inslag av hagar och dungar. Fornlämningar 
visar att området har brukats redan under 
sten- och bronsåldern. 

Torpa kyrkby, en gammal mötes- och 
samlingsplats vid sjön Sommen, har idag ett 
30-tal permanentboende. 
Strandskyddsområdet i kyrkbyn omfattar 
bebyggelse, badplats, ångbåtsbrygga och 
småbåtshamnar. Strandskyddsområdet söder 
om kyrkbyn är bebyggt med fritidshus som 
delvis har permanentats. Områdena norr om 
kyrkbyn är mindre exploaterade. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall inom gång- och cykelavstånd (2 km) 
från kyrkbyn. Där finns en servicebutik och ett 
obemannat tankställe. Vid väg 131 stannar 
bussen mellan Tranås och Österbymo. 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) finns för 
Torpa kyrkby. Enstaka LIS bostäder är möjliga i 

områdets norra del. Byggnadstyp och skala 
bör anpassas till befintlig bebyggelse och till 
naturen. 

Inom området finns betesmark och i områdets 
södra del finns ett aktivt djurstall. Föra att 
bibehålla områdets värden är det viktigt att 
området även fortsättningsvis kan betas. 
Tillkommande bostäder och verksamhet er 
bör utformas så att den inte störs av på- 
gående markanvändning. 

Området behöver detaljplan alt. områdes- 
bestämmelser. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Torpa kyrkby med omgivningar har goda 
förutsättningar att utveckla en långsiktigt 
hållbar och attraktiv boendemiljö för såväl 
permanent- som fritidsboende.  

 Fler boende kan öka underlaget för service 
i Ramfall och Hestra. 

 Upprustning av ångbåtsbrygga, badplats 
med parkering samt en servering kan 
möjliggöra en attraktiv mötesplats för 
sockenbor och turister och därmed främja 
en långsiktig utveckling av Torpabygden. Se 
även LIS Dalbylandet och LIS Stora 
Bianäset.
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Karta: 5.Torpa kyrkby 
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6. Stora Bianäset (Sommen/Torpa sn) 
 
LIS Rekreation 
LIS Bostäder 
 

Torpa kyrkby är belägen vid Sommens västra 
strand. Kyrkbyn ligger på en grusbildning och 
väster därom ligger öppen odlingsmark med 
inslag av hagar och dungar. Fornlämningar 
visar att området har brukats redan under 
sten- och bronsåldern. 

 Torpa kyrkby, en gammal mötes- och 
samlingsplats vid sjön Sommen, har idag ett 
30-tal permanentboende.  
Strandskyddsområdet i kyrkbyn omfattar 
bebyggelse, badplats, ångbåtsbrygga och 
småbåtshamnar. Strandskyddsområdet söder 
om kyrkbyn är bebyggt med fritidshus som 
delvis har permanentats. Områdena norr om 
kyrkbyn är mindre exploaterade. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall inom gång- och cykelavstånd (2 km) 
från kyrkbyn. Där finns en servicebutik och ett 
obemannat tankställe. Vid väg 131 stannar 
bussen mellan Tranås och Österbymo. 

Mellan Bianäset och Dalbylandet, cirka 2 
kilometer NV om kyrkbyn ligger områden med 
betesmark bevuxen med mycket gamla 
granar, tallar och ekar.  Söder om den lilla byn 
Bianäset i nordsluttningen mot Sommen finns 
ett lövområde klassat som ett ”objekt med 
naturvärden” enligt Skogsvårdsstyrelsen. Runt 
byn ligger hagmarker. 

Bianäset ingår i den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Torpa kyrkby. Nya 
enstaka bostadshus bör kunna byggas med 
hänsyn till långsiktiga förutsättningar för en 
samlad bebyggelse. Byggnadstyp och skala bör 
anpassas till befintlig bebyggelse och till 
naturen. Bebyggelsen bör placeras utanför 
värdefull hagmark och ekskog.  

 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Utnyttjande av stranden och den tomma 
ladugården för rekreation och turism i 
anslutning till cykelled mellan Torpa kyrkby 
och Bianäset kan främja en långsiktig 
utveckling av Torpabygden. Se även LIS 
Torpa kyrkby och Dalbylandet. 

Ideell verksamhet kan utnyttjas i anslutning 
till båtklubb. 

 LIS- områden utmed Sommens strand runt 
Torpa kyrkby kan öka tillgängligheten till 
stranden för allmänheten (LIS rekreation 
och turism) samt skapa attraktiva bostäder 
nära service och allmänna 
kommunikationer 

 Torpa kyrkby med omgivningar har goda 
förutsättningar att utveckla en långsiktigt 
hållbar och attraktiv boendemiljö för såväl 
permanent- som fritidsboende.  

 Fler boende kan öka underlaget för service 
i Ramfall och Hestra. 

.
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Karta: 6. Stora Bianäset 
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7. Dalbylandet (Sommen/Torpa sn) 

 
LIS Bostäder 
LIS Rekreation 
 

Torpa kyrkby är belägen vid Sommens västra 
strand. Kyrkbyn ligger på en grusbildning och 
väster därom ligger öppen odlingsmark med 
inslag av hagar och dungar. Fornlämningar 
visar att området har brukats redan under 
sten- och bronsåldern. 

Torpa kyrkby, en gammal mötes- och sam- 
lingsplats vid sjön Sommen, har idag ett 30-tal 
permanentboende. Strandskyddsområdet i 
kyrkbyn omfattar bebyggelse, badplats, ång- 
båtsbrygga och småbåtshamnar. Strand- 
skyddsområdet söder om kyrkbyn är bebyggt 
med fritidshus som delvis har permanentats. 
Områdena norr om kyrkbyn är mindre 
exploaterade. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall inom gång- och cykelavstånd (2 km) 
från kyrkbyn. Där finns en servicebutik och ett 
obemannat tankställe. vid väg 131 stannar 
bussen mellan Tranås och Österbymo. 

Mellan Bianäset och Dalbylandet, nordväst om 
kyrkbyn ligger områden med betesmark 
bevuxen med mycket gamla granar, tallar och 
ekar.  Längs Sommens strand går en väg med 
potential att ingå i en framtida cykelled utmed 
Sommens strand. Vägen passerar 

Dalbylandets strand där torpabor har sina 
båtar. En naturlig sandstrand finns. En 
förflyttning av båtarna till en planerad 
bryggmiljö vid Stora Bianäset möjliggör ett 
iordningställande av badstranden i anslutning 
till en framtida cykelled. Se LIS Stora Bianäset. 

Bianäset ingår i den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Torpa kyrkby.  
 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Utnyttjande av stranden för rekreation och 
turism i anslutning till vandrings- och 
cykelled mellan Torpa kyrkby och Bianäset 
kan främja en långsiktig utveckling av 
torpabygden.  

 En vandrings- och cykelled utmed 
Sommens strand mellan Torpa kyrkby och 
Stora Bianäset ökar tillgängligheten till 
stranden för allmänheten (LIS rekreation 
och turism) och skapa sysselsättning i 
bygden. 

 Torpa kyrkby med omgivningar har goda 
förutsättningar att utveckla en långsiktigt 
hållbar och attraktiv boendemiljö för såväl 
permanent- som fritidsboende.  

 Fler boende kan öka underlaget för service 
i Ramfall och Hestra. 

.
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Karta: 7. Dalbylandet 
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8. Sunnanå (Sommen/Torpa sn) 

 
LIS Bostäder 
LIS Rekreation 
LIS Turism 

Torpa kyrkby är belägen vid Sommens västra 
strand. Kyrkbyn ligger på en grusbildning och 
väster därom ligger öppen odlingsmark med 
inslag av hagar och dungar. Fornlämningar 
visar att området har brukats redan under 
sten- och bronsåldern. 

Torpa kyrkby, en gammal mötes- och sam- 
lingsplats vid sjön Sommen, har idag ett 30-tal 
permanentboende. Strandskyddsområdet i 
kyrkbyn omfattar bebyggelse, badplats, ång- 
båtsbrygga och småbåtshamnar. Strand- 
skyddsområdet söder om kyrkbyn är bebyggt 
med fritidshus som delvis har permanentats. 
Områdena norr om kyrkbyn är mindre 
exploaterade. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall inom gång- och cykelavstånd (2 km) 
från kyrkbyn. Där finns en servicebutik och ett 
obemannat tankställe. Vid väg 131 stannar 
bussen mellan Tranås och Österbymo. 

Torpa kyrkby med omgivningar har goda 
förutsättningar att utveckla en långsiktigt 
hållbar och attraktiv boendemiljö för såväl 
permanent- som fritidsboende. Byggnadstyp 
och skala bör anpassas till befintlig bebyggelse 
och till naturen. Ny bebyggelse bör ej läggas i 
det öppna odlingslandskapet utan förläggas 
till skogsbryn. 

Sunnanå söder om kyrkbyn är ett större 

sammanhängande område med fritids- och 
permanentboende. Området kan delas in i tre 
delar med olika karaktärer. Solviken omedel- 
bart söder om kyrkbyn har en sammanhållen 
bebyggelse med både permanent- och fritids- 
boende samt ett vandrarhem med utveklings- 
möjligheter. Området är tänkbart för 
utveckling av LIS Bostäder och LIS Turism. 
Områdesbestämmelser finns. 

Söder om Solviken ligger ett område med 
större fritidshus som delvis har permanentats. 
Sunnanås sydligaste område består av äldre 
små fritidshus. Detta område bör bibehålla sin 
karaktär med små fritidshus och ej 
permanentas. 

Stora delar av Sunnanå-områdets strand är 
bebyggd. Området behöver detaljplaneläggas 
där också tillgängligheten för allmänheten och 
en ev. vandrings- och cykelled bör utredas.   
 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Utveckling av Sunnanåområdet för både 
boende och turism kan främja en långsiktig 
hållbar utveckling av Torpabygden. Se även 
LIS Torpa kyrkby, LIS Dalbylandet och LIS 
Stora Bianäset. 

 Sunnanåområdet har goda förutsättningar 
att utveckla en attraktiv boendemiljö för 
såväl permanent- som fritidsboende med 
närhet till service och allmänna 
kommunikationer.  

 Fler boende kan öka underlaget för service 
i Ramfall och Hestra.
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Karta: 8. Sunnanå 
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9. Djupviken (Sommen/Torpa sn) 
 

LIS Bostäder 

Utmed Asbyfjärdens västra strand söder om 
bron över till Torpön löper en skarpt markerad 
rullstensås. Den sällsynta välutbildade 
rullstensåsen utmed Sommenstranden utgör 
en värdefull naturmiljö. Ingrepp har gjorts i 
rullstensåsen med en grustäkt. Öster om 
rullstensåsen vid Sommenstranden ligger 
Fiskestugan omgivet av hagmark. Idag finns 
tre bebyggda tomter. Fler tomter är möjliga 
att bebygga men bör då läggas i skogsbrynet. 
Boendeform, byggnadstyp, placering och skala 

bör anpassas till platsen och landskapets 
karaktär bevaras. 

Närmaste lokala året runt service ligger i 
Ramfall inom gång- och cykelavstånd från 
Djupviken. I Ramfall finns en servicebutik och 
ett obemannat tankställe och där stannar 
bussen mellan Tranås och Österbymo. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Ny bebyggelse kan bidra till att stärka och 
utveckla servicen i Ramfall och Asby. 

 Ny permanentbebyggelse i attraktivt läge 
med närhet till service och allmänna 
kommunikationer.  
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Karta: 9. Djupviken  
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10. Sjundemåla (Raklången/Torpa sn) 
 
LIS Rekreation 
LIS-Bostäder 

Tätorten Hestra ligger längs väg 131 mellan 
Österbymo och Tranås. På höjderna väster 
om samhället sträcker sig Raklångens 
småkuperade odlingslandskap ned mot 
dalgången utmed sjön Raklången. 
Odlingslandskapet med åker, ängs- och 
hagmarker är en skyddsvärd kulturmiljö. 
Utmed dalgången går den gamla landsvägen 
och där ligger den ursprungliga bebyggelsen 
samlad i byn Basarp. Ett skogsområde 
avskiljer tätorten Hestra från dalgången och 
sjön Raklången. 

I Hestra finns skola med årskurserna 1-4 och 
förskola. Hestra har goda kollektivtrafik- 
förbindelser med Tranås och Österbymo. 
Lanthandeln är sedan några år tillbaka 
nedlagd och en butik för försäljning av 
trädgårdsväxter och med ett café har 
etablerats. Hestra har tillgång till vackra 
naturområden och andra möjligheter till 
rekreation. I Hestra finns fotbollsplaner och 
tennisbanor. Badplats och båtplatser finns 
vid sjön Raklången. Norr om Hestrasjön 
ligger en idrottsplats och ett festivalområde. 

Utmed väg 131 i Hestra ligger verksam- 
heter på rad. Här finns också ett 
obemannat tankställe. 

Raklångens östra strand föreslås som 
rekreationsområde för hestraborna med 
båtbryggor, strandpromenad. Gallring mm i 
våtmarksområdet i nordöstra delen av 
strandområdet bör ske. I anslutning till 
vägen kan ett antal tomter för 
bostadsbebyggelse skapas. Dessa bör 
placeras med avstånd och struktur så att 
rekreationsområdet närmast stranden 
påverkas i så liten grad som möjligt. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Öka tillgängligheten till sjön Raklången 
och Raklångens attraktiva omgivningar 
för hestraborna. 

 Hela samhället Hestras attraktivitet 
ökar vilket är positivt för skolan och 
andra verksamheter i samhället. 

 Ny bebyggelse kan bidra till att stärka 
och utveckla servicen i Hestra. 

 Ny permanentbebyggelse i attraktivt 
läge med närhet till service och 
allmänna kommunikationer. 
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Karta: 10. Sjundemåla  
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11. Hestra (Hestrasjön/Torpa sn) 
 
LIS Rekreation 
LIS Turism 

Tätorten Hestra ligger längs väg 131 mellan 
Österbymo och Tranås. På höjderna väster om 
samhället sträcker sig Raklångens 
småkuperade odlingslandskap i dalgången 
utmed sjön Raklången. Odlingslandskapet 
med åker, ängs- och hagmarker är en 
skyddsvärd naturmiljö. I dalgången går den 
gamla landsvägen och där ligger den 
ursprungliga bebyggelsen samlad i byn Basarp.  
Ett skogsområde avskiljer tätorten Hestra från 
dalgången och sjön Raklången.  

I Hestra finns skola med årskurserna 1-4 och 
förskola. Hestra har goda kollektivtrafik- 
förbindelser med Tranås och Österbymo. 
Lanthandeln är sedan några år tillbaka 
nedlagd och en butik för försäljning av 
trädgårdsväxter och med ett café har 
etablerats. Hestra har tillgång till vackra 
naturområden och andra möjligheter till 
rekreation. I Hestra finns fotbollsplaner och 

tennisbanor. Badplats och båtplatser finns vid 
sjön Raklången. Norr om Hestrasjön ligger en 
idrottsplats och ett festivalområde. 

Utmed väg 131 i Hestra ligger en rad med 
olika verksamheter. Här finns också ett 
obemannat tankställe.  

Hestrasjön ligger norr om väg 131. 
Odlingslandskapet sträcker sig ned mot de 
södra delarna av Hestrasjön. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 En badplats och camping vid Hestrasjön 
kan stärka Hestra som festivalplats i Ydre 
och dra fler besökare till kommunen.  

 Badplats och camping kan skapa nya 
förutsättningar för någon form av 
servicebutik i Hestra. 

 I Hestras lokala utvecklingsplan har 
ortsbefolkningen framfört önskemål om 
olika åtgärder såsom grillplats, elljusspår i 
slinga runt sjön, bad- och fiskemöjligheter 
för att öka tillgängligheten till sjön.
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Karta: 11. Hestra 
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12. Hedners Park (Lillsjön/Asby sn) 
 
LIS Turism 
LIS Rekreation 
LIS Bostäder 

 

Asby kyrkby ligger utmed vägen mellan 
Österbymo och Tranås vid vägskälet mot Asby 
Udde. Kyrkbyn är belägen på krönet av en 
moränrygg och sträcker sig i nordväst- 
sydostlig riktning. Norr och söder om Asby är 
odlingslandskapet öppet. I dalgången 
nedanför byn ligger Lillsjön. Granklädda 
sluttningar norr och nordost om Asby leder 
ner mot en vik av Sommen. 

I Asby finns idag en lanthandel med servering 
och cateringverksamhet, en secondhandbutik 
”Asbyloppan”, förskola, Asbyhalla med gym 
och allaktivitetslokaler, två muséer, skidbacke 
med lift och cafeteria vintertid. Asby ligger 
utmed busslinjen mellan Österbymo och 
Tranås. 

Asby är omgivet av skogar, strövområden, 
vandringsleder och badsjöar. Mellan Asby och 
Marek på Asby Udde går en 11,5 km lång stig. 
Den användes förr av befolkningen som bodde 
på Asby udde för att ta sig till och från Asby 
kyrka på söndagarna. Närmaste badplats är 

Asbysand vid Sommen. I Asbysand ligger också 
ångbåtsbryggan med en vacker magsin- 
byggnad som tidigare användes för de varor 
som kom med båt till lanthandlarna i Asby.  

I Asby kyrkby mittemot kyrkan väster om väg 
131 ligger den gamla prästgården med träd- 
gård och vad som är kvar av en park som 
anlades av prästen Anders Hedner på 1840-
talet. Planer finns att iordningställa parken. I 
anslutning till parken är också bostads- 
bebyggelse tänkbar. 

Området ligger i nära anslutning till Asby 
samhälle. All tillkommande bostadsbebyggelse 
bör planläggas. I amband med planläggning 
bör placering och utformning av bebyggelsen 
studeras för att anpassas till landskapsbilden. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

• Ett återställande av Hedners Park kan 
stärka Asby kyrkby både som turistmål och 
som bostadsort. 

 Fler turister och boende i Asby kan stärka 
och utveckla den lokala servicen. 

 Hedners park kan stärka besöksnäringen i 
kommunen och få positiva 
sysselsättningseffekter för kommunen (se 
även LIS Asbysand).
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Karta: 12. Asby  
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13. Asbysand (Sommen/Asby sn) 
 
LIS Rekreation 
LIS Turism 

Asby kyrkby ligger utmed vägen mellan 
Österbymo och Tranås vid vägskälet mot Asby 
Udde. Kyrkbyn är belägen på krönet av en 
moränrygg och sträcker sig i nordväst- 
sydostlig riktning. Norr och söder om Asby är 
odlingslandskapet öppet. I dalgången 
nedanför byn ligger Lillsjön. Granklädda 
sluttningar norr och nordost om Asby leder 
ner mot en vik av Sommen. 

I Asby finns idag en lanthandel med servering 
och cateringverksamhet, en bytesaffär 
”Asbyloppan”, förskola, Asbyhalla med gym 
och allaktivitetslokaler, två muséer, skidbacke 
med lift och cafeteria vintertid. Asby ligger 
utmed busslinjen som går mellan Österbymo 
och Tranås. 

Asby är omgivet av skogar, strövområden, 
vandringsleder och badsjöar. Mellan Asby och 
Marek på Asby Udde går en 11,5 km lång stig. 
Den användes förr av befolkningen som bodde 
på Asby udde för att ta sig till och från Asby 
kyrka på söndagarna.  

Närmaste badplats är Asbysand vid Sommen. I 
Asbysand ligger också ångbåtsbryggan med en 
vacker magsinbyggnad som tidigare användes 

för de varor som kom med båt till lant- 
handlarna i Asby. Byggnaden är i stort behov 
av upprustning. Sjön Sommen är klassad som 
riksintresse för friluftslivet.  

Från Asby brygga kan man gå ut på Spikudden 
en geologiskt och botaniskt intressant grussås 
med gamla tallar.  

Asby sockenförening har i en lokal utvecklings- 
plan tagit upp frågan om en upprustning av 
bryggmiljön i Asbysand med bl.a. en båtbrygga 
för uthyrning av båtplatser samt en 
upprustning av badplatsen vid Sandstugan. 

  

Motiv för landsbygdsutveckling: 

• En upprustning av Asbysands bryggmiljö 
och badplatsen vid Sandstugan kan stärka 
Asby kyrkby både som bostadsort och som 
turistmål.  

 Fler turister och boende i Asby kan stärka 
och utveckla den lokala servicen. 

 Tillsammans med ett återställande av 
Hedners park i kyrkbyn (se LIS Hedners 
park) en ökad turism i Asbybygden stärka 
besöksnäringen och få positiva 
sysselsättningseffekter i kommunen. 
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Karta: 13. Asbysand 



 92 

  

14. Ruda (Tången/Asby sn) 
 
LIS Bostäder 
 

Asby kyrkby ligger utmed vägen mellan 
Österbymo och Tranås vid vägskälet mot Asby 
Udde. Kyrkbyn är belägen på krönet av en 
moränrygg och sträcker sig i nordväst- 
sydostlig riktning. Norr och söder om Asby är 
odlingslandskapet öppet. I dalgången 
nedanför byn ligger Lillsjön. Granklädda 
sluttningar norr och nordost om Asby leder 
ner mot en vik av Sommen. 

I Asby finns idag en lanthandel med servering 
och cateringverksamhet, en bytesaffär 
”Asbyloppan”, förskola, två muséer, skidbacke 
med lift och cafeteria vintertid. Asby ligger 

utmed busslinjen som går mellan Österbymo 
och Tranås. 

Ett vackert brukat odlingslandskap sträcker sig 
från Ruda ner mot den östra sidan av sjön 
Tången.  Strandområdet är kuperat och består 
av tallskog och ung blandskog.  

LIS-området Ruda ligger cirka 2 km väster om 
väg 131 mellan Österbymo och Tranås och 
cirka 4 km från Asby kyrkby och 10 km från 
Österbymo. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

• Fler boende i närområdet till Asby kyrkby 
kan stärka och utveckla den lokala servicen 
där och öka underlaget för befintlig 
busstrafik mellan Österbymo och Tranås. 
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Karta: 14. Ruda 
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15. Marek (Sommen/Asby sn) 
 
LIS Bostäder 

 

Odlingslandskapet på nordspetsen av Asby 
udde utgör en värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö. LIS Marek ligger utanför själva 
odlingslandskapet. Marek är ett 
fritidshusområde i ett tallskogsområde 
nordväst om de kulturhistoriska 
gårdsmiljöerna i Marek. Området har idag ett 
10-tal små fritidshus samt några tomter med 
nyare hus insmugna i tallskogsterrängen. 
Övrig fritidsbebyggelse finns främst på Asby 
uddes östra sida framförallt i fritidsbyn 
Rönnäs där också viss permanentning av 
bebyggelsen sker. 

Asby kyrkby är Asby Uddes närmaste ort med 
serviceutbud. I Asby finns idag en lanthandel 

med servering och cateringverksamhet, en 
bytesaffär ”Asbyloppan”, förskola, två muséer, 
skidbacke med lift och cafeteria vintertid. 
Asby ligger utmed busslinjen som går mellan 
Österbymo och Tranås. 

Sjön Sommen är klassad som riksintresse för 
friluftslivet. Mellan Asby och Marek på Asby 
Udde går den 11,5 km långa kyrkstigen. Stigen 
användes förr av befolkningen som bodde på 
Asby udde för att de skulle ta sig till och från 
Asby kyrka på söndagarna. 

Nya fritidshus ska byggas i anslutning till 
befintliga. Boendeform, byggnadstyp och 
skala bör anpassas till platsen och landskapets 
karaktär bevaras 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Nya fritidsbostäder kan bidra till att stärka 
underlaget för servicen i Asby kyrkby.
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Karta: 15. Marek  
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16. Sånna brygga (Sommen/Asby sn) 
 
LIS Rekreation 
LIS Turism 

 

Asby kyrkby ligger utmed vägen mellan 
Österbymo och Tranås vid vägskälet mot Asby 
Udde. I Asby finns idag en lanthandel med 
servering och cateringverksamhet, en 
bytesaffär ”Asbyloppan”, förskola och två 
muséer, skidbacke med lift och cafeteria 
vintertid. Asby ligger utmed busslinjen som 
går mellan Österbymo och Tranås.  

Sjön Sommen är klassad som riksintresse för 
friluftslivet.  

Kring byarna på Asby uddes östra sida 
utbreder sig ett omväxlande odlingslandskap. 
Gårdarna ligger 25-50 m över Sommens yta. 
Åkrarna ligger närmast bebyggelsen och 
betesmarkerna i sluttningen ned mot 
Sommen. Kulturlandskapet kring Alarp, Sånna 
och Ö Kulla utgör en värdefull kultur- och 
naturmiljö och lämpar sig som cykelled där en 
upprustning av ångbåtsbryggan och miljön 
kring bryggan kan erbjuda direktkontakt med 
Sommen.  

Motiv för landsbygdsutveckling 

 Utnyttjande av stranden för rekreation och 
turism i anslutning till cykelled runt Asby 
Udde kan främja en långsiktig utveckling av 
Asbybygden och Asby kyrkby.
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Karta: 16. Sånna Brygga 
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17. Norra Vi/Tullerum (Sommen/Norra Vi sn) 
 
LIS Rekreation 
LIS Turism 
LIS Bostäder 

Norra Vi kyrkby är belägen vid den sydligaste 
spetsen av sjön Sommen.  

Norra Vi kyrkby består av ett 40-tal äldre villor 
för främst permanentboende. Totalt finns ett 
40-tal fastboende i kyrkbyn. Här ligger 
Ribbingshovs herrgård. Tullerum utgörs till 
stora delar av fritidsbebyggelse med en 
ökande andel permanentboende. Området 
saknar idag kommersiell service och har inte 
heller några arbetstillfällen. 

Närmaste service finns i Österbymo. Till 
Österbymo är det cirka 12 km. Idag går ingen 
kollektivtrafik mellan Österbymo och Kisa. 
Området är gynnat för fritidsaktiviteter med 
flera badplatser och fritidsbåtshamnar. Behov 
finns av förbättring av trafiksäkerheten och 

parkeringsplatser i Norra Vi samt promenad- 
och cykelvägar mellan Norra Vi och Tullerum. 
Badplatsen med camping och allmänhetens 
tillgång till strandområdet behöver ses över. 

Sjön Sommen är riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Norra Vi-området ligger på en 
grusbildning som sluttar ned mot Norra Vi-
fjärden. Kulturmarken domineras av åker. 
Fornlämningar ligger söder om 
genomfartsvägen  

En fördjupad översiktsplan finns för Norra Vi – 
Tullerum. Behov av detaljplaneläggning. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

• En upprustning av bad- och camping- 
platsen i Norra Vi kan stärka Norra Vi 
kyrkby både som bostadsort och som 
turistmål. 

• Ny bostadsbebyggelse mellan Norra Vi och 
Tullerum kan stärka de båda byarna som 
bostadsorter. 
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Karta: 17. Norra Vi/Tullerum  
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18. Sund (Stora/Lilla Sundsjön/Sund sn) 
 
LIS Rekreation  
LIS Turism 
LIS Bostäder  

 

Sund kyrkby ligger i Ydres mitt cirka 5 km norr 
om Österbymo längs den gamla bygatan som 
går parallellt med väg 131 mellan Österbymo 
och Tranås. Kyrkbyn är av riksintresse för 
kulturmiljövården. I Sund låg tingshuset/fd 
kommunhuset fram till 1963 och här fanns 
tidigare skola, lanthandel, post, bank mm. 
Idag finns all service i Österbymo. Vid Stora 
Sundsjön ligger en badplats och på vägen till 
Österbymo Ydregården med vandrarhem, 
gästgiveri med olika evenemang. Ydregården 
är också en lämplig startpunkt på 
Östgötaleden (vandringsled). 

Närmaste service finns i Österbymo med bl.a. 
en större livsmedelsaffär, järnaffär, second 
handbutik, blomsterhandel, frisör, elbutik, 
bank, apotek, systembutik, värdshus, café, 
pizzeria, bibliotek, grundskola, förskola, 
fritidshem, vård- och barnavårdscentral. 

Sunds kyrkby ligger i en brant nordostsluttning 
med betade ekhagmarker. Utmed stora 
Sundsjön löper en rullstensås. 

Kulturlandskapet omkring Sund med dess 
ängar och ekhagar utgör en värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö bl.a. ett naturreservat 
med vackra ekhagar. I reservatet finns 
fornlämningar. 

Nya permanent och/eller fritidshus ska byggas 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Ingen 
bebyggelse på ängar och i ekhagar, utan den 
öppna marken lämnas även i fortsättningen 
öppen. Boendeform, byggnadstyp och skala 
bör anpassas till platsen och landskapets 
karaktär bevaras.  

 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Attraktiv bostadsbebyggelse nära 
kollektivtrafik och Österbymo med 
offentlig och kommersiell service. 

 Fler permanentboende kan stärka 
befolkningsunderlaget i kommunen och 
bibehålla ett stort utbud av service i 
Österbymo.  

 En upprustning av badplatsen kan stärka 
Sund som bostadsort och som länk för 
turismen i kommunen exempelvis med en 
cykelled mellan Tullerum och Sund.
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Karta: 18. Sund  

 



 102 

  

  
19. Österbymo (Bulsjöån/Österbysjön/Sund 
sn) 
 
LIS Bostäder 
 
 
Österbymo är centralorten i Ydre kommun.  
Orten ligger på sydsluttningen ner mot 
Österbysjön och Bulsjöån i korsningen mellan 
mellan väg 134 Kisa – Eksjö och väg 131 från 
Tranås. Eklandskap och naturbetesmark i 
sluttningen ner mot Österbysjön och Bulsjöån 
möter sandåsar och barrskogar som sluttar 
upp mot ett kuperat landskap med branta 
höjder i söder.  

I Österbymo finns i förhållande till befolknings- 
underlaget ett omfattande utbud av service 
med bl.a. en en större livsmedelsaffär, järn- 
affär, second handbutik, blomsterhandel, 
frisör, elbutik, bank, apotek, systembutik, 
värdshus, café, pizzeria, bibliotek, grundskola, 
förskola, fritidshem, vård- och 
barnavårdscentral.

I Österbymo finns idrottsplats och tennisbanor. 
Vid Österbysjön finns en badplats. I Bulsjö strax 
öster om Österbymo finns ridstall.  

Förutsättningarna för en god livsmiljö med 
närheten till naturupplevelser i omgivningarna 
är stora.   

Befolkningen i Österbymo minskar. För att 
motverka utflyttning och verka för att fler 
människor flyttar till centralorten behöver 
Österbymo kompletteras med nya attraktiva 
bostäder.  

En fördjupad översiktsplan behöver göras för 
Österbymo. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Attraktiv bostadsbebyggelse i Österbymo 
kan stärka underlaget för offentlig och 
kommersiell service och kollektivtrafik. 

Karta: 19a. Österbymo 
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Karta: 19b. Österbymo  
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20. Forsnäs samhälle (Östra Lägern/Sund sn) 
 
LIS Bostäder 
 

I Forsnäs samhälle ligger idag några mindre 
företag. I samhället ligger ett 20-tal villor 
byggda från 1950-talet och framåt. Flertalet av 
de boende är fastboende. Villorna ligger i rad 
utmed vägen till Forsnäs gård. Några 
avstyckade tomter är fortfarande obebyggda.  

Närmaste service finns i Österbymo och 
närmaste möjliga kollektivtrafik anslutning på 
gång- och cykelavstånd (2 km) vid utfarten till 
väg 134 mot Österbymo och Eksjö.  

Ny bebyggelse bör i första hand inte läggas i 
det öppna landskapet utan till skogsbryn. 
Boendeform, byggnadstyp och skala bör 
anpassas till befintlig bebyggelse och till 
landskapet. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Attraktiva bostäder vid sjön Östra Lägern 
kan locka fler boende. 

 Närheten till Österbymo kan stärka under- 
laget för både kommersiell service och 
offentlig verksamhet.



 105 

  

Karta: 20. Forsnäs samhälle 
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21. Lund (Östra Lägern/Sund sn)  
 
LIS Bostäder 
 

Lunds gård ligger söder om Forsnäs samhälle. 
Gården ligger vid en vik av Östra Lägern  i ett 
odlingslandskap med åker och lövbevuxna 
hagmarker inte långt från Ed säteri. Ett drygt 
10-tal fritidshus från 1950-talet ligger på från 
gården avstyckade tomter vid vattnet. 
Möjligheter till fler LIS-tomter finns. 
Gemensamt avlopp saknas. Några fastigheter 
har gått ihop om avlopp. Störningar från 
pelletsfabrikenkan vara ett hinder för att 
bygga ut området mot söder. Ny bebyggelse 
bör ej läggas i det öppna landskapet utan i 

skogsbryn. Boendeform, byggnadstyp och 
skala bör anpassas till befintlig bebyggelse och 
till landskapet. 

Närmaste service finns i Österbymo och 
närmaste möjliga kollektivtrafik anslutning på 
gång- och cykelavstånd (2 km) vid utfarten till 
väg 134 mot Österbymo och Eksjö. 

Motiv för landsbygdsutveckling 

 Attraktiva bostäder vid sjön Östra Lägern 
kan locka fler boende. 

 Närheten till Österbymo kan stärka 
underlaget för både kommersiell service 
och offentlig verksamhet.
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Karta: 21. Lund 
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22. Rydsnäs (Östra Lägern/V Ryd sn) 
 
LIS Turism 
LIS Rekreation 
LIS Bostäder 

 

Rydsnäs ligger vackert belägen vid Östra 
Lägern. Samhället är småkuperat och sträcker 
sig i ost- västlig riktning ner mot sjön. Kyrkan 
ligger på en höjd vid sjön med prästgården på 
stranden nedanför. Nordväst om kyrkan 
breder ett barrskogsbälte ut sig. Söder om 
kyrkan går en dalgång med bebyggelse på fd 
ängs- och hagmark.  

Norr om kyrkan sträcker sig en åsrygg ut mot 
sjön. Där har 16 tomter med utsikt över sjön 
avstyckats varav 6 är bebyggda sedan några år 
tillbaka. Nedanför åsryggen sträcker sig ett 
vackert betat lövskogsområde med promenad- 
stigar utmed stranden och ut på en udde i sjön. 
Stranden innanför udden upptas av en bad- 
och campingplats samt båtbryggor. Aktuella 
planer finns att utvidga campingområdet ut på 
udden. Planerna innehåller ett 20-tal 
uthyrningsstugor och ca75 platser för camping. 
Befintlig båthamn blir kvar. 

På västra sidan av kyrkan har ett nytt centrum 
tillkommit med lanthandel, restaurang och 
frisör. Övrig service i Rydsnäs är en 
obemannad drivmedelsstation. Aggarps gård 
har vandrarhems- och pubverksamhet 
sommartid. Förskola finns. Begränsad 

kollektivtrafik finns mellan Österbymo och 
Eksjö. 

Vid sjöns södra strand ligger den lövträds- 
täckta ”Aggarps kulle” med utsikt mot sjön. 
Mellan centrum och sjöns södra strand låg 
tidigare ett sågverk. Ny bebyggelse föreslås på 
sågverksområdet och Aggarps kulle (LIS-
områden). Boendeform, byggnadstyp och 
skala bör anpassas till befintlig bebyggelse och 
till landskapet. 

Öster om Rydsnäs sträcker sig en udde i nord-
sydlig riktning ut i sjön. På udden finns i dag 
ett fritidshus. Möjlighet finns att utöka med 5 
– 10 tomter. 

 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Attraktiva bostäder vid sjön Östra 
Lägern kan locka fler boende. 

 Ny campingplats kan locka fler turister 
till Rydsnäs och Ydre samt förbättra 
underlaget för lanthandeln och 
restaurangen. 

 En upprustning av badplatsen, 
promenadslingor mm kan stärka 
Rydsnäs som bostadsort  med bra 
rekreationsmöjligheter och därmed 
locka fler att vilja bo och etablera sig 
på orten. 

 Både fler boende och fler turister 
förbättrar underlaget för servicen på 
orten.
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Karta: 22. Rydsnäs 
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23. Olstorp (Östra Lägern/V Ryd sn) 
 

LIS Bostäder 

Olstorp är beläget mellan sjöarna Östra och 
Västra Lägern. Olstorps säteri är en 
kulturhistorisk miljö med avtryck från tiden då 
fallen mellan sjöarna utnyttjades för 
industriell verksamhet. Kvar finns en del 
ekonomibyggnader, kvarnbyggnad och 
kraftstation. Arbetarbostäderna av varierande 
ålder samt affärsbyggnaden från början av 
1900-talet ger intryck av ett mindre samhälle.  

Området utgörs huvudsakligen av 
kulturpåverkad natur. Vissa delar är starkt 
kuperade och upptas av delsvis ekbevuxen 
betesmark. Vid Olstorp finns en vacker ekhage 
som är rik på grova gamla ekar. Betesmarken i 
skogskanten till södra Olstorp är opåverkad av 
gödsel och har en fin flora. Marken har högt 
värde. Marken i området har lång kontinuitet 
och redovisas på häradskartan från 1880 som 
trädbärande ängsmark.  

I Olstorpsbäcken finns länets talrikaste 
bestånd med flodpärlmussla. Sträckan där 

flodpärlmusslorna finns har biotopvårdats och 
ett omlöp har byggts i Västra Lägerns utlopp. 
Ett bättre vattenflöde på sträckan har därmed 
säkerställts. Livsmiljöerna för både 
flodpärlmussla och dess värdfisk öringen har 
förbättrats avsevärt. 

Närmaste service finns i Rydsnäs. 

Ny bebyggelse bör placeras utanför värdefull 
hagmark och ekskog. Byggnadstyp och skala 
bör anpassas till befintlig bebyggelse och till 
naturen.  

För att inte påverka ekhagen söder om 
Olstorpsbäcken har det södra området flyttats 
söder ut. Området är inte i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse men ansluter naturligt till 
Olstorp. Området bör planläggas. 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Attraktiva bostäder i Olstorp vid sjön Östra 
Lägern kan locka fler permanentboende till 
bygden. 

 Fler boende kan förbättra underlaget för 
lanthandeln och restaurangen i Rydsnäs.
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Karta: 23. Olstorp 
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24. Skavarp (Västra Lägern/V Ryd sn) 
 
LIS Bostäder 
LIS Rekreation 
LIS Turism 
 

Västra Lägern är en för Ydres geologi, typisk 
sprickdalssjö uppkommen genom 
förkastningar i berggrunden. 

Skavarp har ett vackert läge vid Västra Lägerns 
östra strand inte långt från Olstorps säteri. 
Områdets marker är omväxlande åkermark, 
öppen betesmark med solitära träd och 
buskar samt ekhage och blandskogar 
Huvuddelen av marken har dock spår av 
gödsling.  

Komplettering av den glesa bebyggelsen 
föreslås längs sluttningen ner mot östra sidan 
av Västra Lägern. Byggnadstyp och skala bör 
anpassas till befintlig bebyggelse och till 
naturen.  

 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Attraktiva bostäder i Skavarp vid sjön 
Västra Lägern kan locka både fler 
permanentboende och turister till bygden. 

 Fler boende och turister kan förbättra 
underlaget för lanthandeln och 
restaurangen i Rydsnäs.
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Karta: 24. Skavarp 
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25. Kroksmåla (Västra Lägern/V Ryd sn) 
 
LIS Bostäder 
LIS Rekreation 
 
Västra Lägern är en för Ydres geologi, typisk 
sprickdalssjö uppkommen genom 
förkastningar i berggrunden. Kroksmåla ligger 
vackert intill Västra Lägerns norra strand. De 
naturliga fodermarkerna består av öppen 
hagmark och blandlövhage som sluttar svagt 
mot sjön. I nordväst ligger ett geologiskt 
intressant deltaliknande flackt sandområde, 
huvudsakligen bevuxet med tallskog. Här finns 
dödisgropar och myrmarker som har botaniskt 
höga värden.  
 
Sydväst om Kroksmåla ligger ett äldre 
sportstugeområde med små omoderna stugor 

utmed vägen. Avlopp saknas. Bebyggelsen 
ligger lågt. På udden söder om gården ligger 
modernare och större fritidshus. 
Kompletteringsbebyggelse av fritidshus är 
möjlig på udden. Byggnadstyp och skala bör 
anpassas till befintlig bebyggelse och till 
naturen. Bebyggelsen bör placeras utanför 
värdefull hagmark. Vid fritidshusområdet 
ligger en sandstrand. 
 

Motiv för landsbygdsutveckling: 

 Nya enstaka bostadshus bör kunna byggas 
med hänsyn till långsiktiga förutsättningar 
för en samlad bebyggelse på udden. 

 Attraktiva bostäder i Kroksmåla kan locka 
både fler permanentboende och turister till 
bygden.
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Karta: 25. Kroksmåla 
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