
E LVA F OKU S O M RÅD E N F ÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET OCH UTV E CK L ING 

Möjligheten till en aktiv fritid och ett rikt kulturliv är 

för många värdefulla upplevelser i tillvaron. I Tingsryds 

kommun finns det ett brett förenings- och kulturliv vilket 

gör att kommunen kan erbjuda både kommuninvånare 

och besökare en aktiv fritid. Det finns ett stort samhälls

engagemang och föreningar och lokala utvecklingsgrup

per har en viktig roll i kommunens utveckling. 

Anläggningar 

Det finns ett flertal idrottsanläggningar i kommunen, 

bland annat idrottsplatser, badhus, skjutbanor, tennisba

nor, sporthallar, gymnastiksalar, ishall och bowlinghall. 

v{ vi//: 

Ar 2030 har kommunens 

föreningsliv utökats och 

kulturlivet stärkts. 

En del är föreningsägda och andra kommunägda, men i 
föreningsdrift. Elbelysta motionsspår finns i anslutning 

till tätorterna. Dessa spår utnyttjas både av föreningslivet, 

skolan och allmänheten. 
I kommunen finns stuterier och föreningsdrivna 

ridanläggningar och många av invånarna har egna hästar. 

Det bedrivs även turistverksamhet med hästskjutsar och 

här finns företag med omfattande försäljning av hästartik

lar. Tingsryd har också en stor häst- och sportanläggning 

där flera olika aktiviteter bedrivs sida vid sida, exempel

vis marknad och motorsport. Denna plats kan med fördel 

utvecklas och användas för andra ändamål. 

• Arbeta för ett mångsidigt kultur- och 

fritidsutbud i hela kommunen. 
• Skapa förutsättningar för att förenings

och kulturarvet utvecklas. 
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Föreningar 

Det finns sedan länge en etablerad inhockeyförening, 

flera fotbollsföreningar och föreningar inom innebandy, 

hästsport, sportfiske, skytte, tennis, gymnastik och motor

sport med mera. 

Kommunen har även ett brett utbud av kulturfören

ingar, bl.a. kan nämnas hembygdsföreningar, föreläs

ningsföreningar, musikföreningar och föreningar inom 

konst och hantverk, teater och litteratur. 

Utveckling 

Kommunen antog år 2016 en kultur- och fritidsplan 

där mål för den fortsatta utvecklingen av kommunens 

kultur- och fritidsliv redovisas. Det övergripande målet är 

att skapa förutsättningar för varje medborgare att utöva 

sina intressen. Kommunen ska erbjuda ett brett utbud av 

aktiviteter för att tillfredsställa olika intressen, åldrar och 

behov. Ett rikt utbud av aktiviteter är inte bara en källa 

till glädje och gemenskap utan skapar också förutsätt

ningar för en friskare befolkning. Kommunen är särskilt 

angelägen om att få ungdomar av utländsk härkomst och 

funktionshindrade mer delaktiga i verksamheterna. Det 

kan bidra till ett minskat utanförskap, främja integration 

och medverka till en ökad social hållbarhet. 

Samarbetet mellan kultur- och fritidsföreningar samt 

omkringliggande kommuner, närliggande skolor och 

universitet kan med fördel stärkas för att utveckla dagens 

och framtidens kultur- och fritidsutbud. 

Tillgänglighet 

En god tillgänglighet till kultur- och fritidsanläggningar 

möjliggör för invånarna att utnyttja aktiviteterna till fullo. 

Det måste vara enkelt att nå anläggningarna, framförallt 

för barn och ungdomar som har en begränsad möjlighet 

att transportera sig på egen hand. Det är därmed viktigt 

att det finns tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykel

vägar. Aktiviteter av olika slag kan med fördel placeras 

intill varandra för att öka underlaget för förbättrade 

kommunikationer. Det kan skapa förutsättningar för olika 

samhällsgrupper att mötas. Mer rörelse skapar också en 

känsla av trygghet. 
Kommunen ska arbeta för tillskapandet av kultur- och 

fritidscenter i strategiska lägen. Dessa center kan fungera 

som lokala mötesplatser, inspirera till nya spännande 

möten och stimulera tillkomsten av nya kultur- och 

fri tidsaktiviteter. 

Utmaningar 

I kommunen utnyttjas inte många lokaler till fullo, vilket 

får till följd att kostnaderna för att driva anläggningarna 

blir för höga per användningstillfälle. För att säkerställa 

att resurser för drift och underhåll blir fördelaktigt pla

cerade måste kommunen utreda användningsgraden och 

skicket på de kommunala anläggningarna samt identifiera 

vilket behov som föreligger framöver. 

För att samhällets resurser ska nyttjas så effektivt 

som möjligt kan kommunen skapa förutsättningar för 

samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar eller 

samlingslokaler. Med flexibla lokaler har kommunen 

större möjlighet att möta dagens och framtidens skiftande 

behov inom kultur och fritid. 

29 32



EL V A FO K U SO M R Å DE N FÖR L ÅN GS I K T IG H Å L LBARHET OCH U T V ECKLING 

Ar 2030 har kommunen en 

välutvecklad besöksnäring 

under ständig tillväxt. 

Tingsryd är en attraktiv kommun med många sjöar och 

omväxlande natur som skapar goda förutsättningar för 

upplevelser. Inom kommunen finns bland annat kanotle

der, vandringsleder och fiskemöjligheter. 

Naturnära aktiviteter och kulturupplevelser är några 

av anledningarna till varför folk väljer att besöka kom

munen. Landsbygden har en viktig roll att spela genom 

att den utgör en relativt outnyttjad resurs för rekreation 

och turism. 

Rekreationsleder 

Det finns flera cykel- och vandringsleder som passe

rar kommunen, bland annat Åsnenrunt, Sydostleden, 

Utvandrarleden, Sverigeleden, Banvallsleden men även 

lokala leder såsom Korröturen, Mienrunt m.fl. Kanot

leden Värendsleden sträcker sig från Asa i norr genom 

Åsnen till Granö i söder och är ca 120 km lång. Ronne

byån är också tillgänglig för kanotister där främst delen 

Korrö och söderut nyttjas. Leden är ca 70 km lång. (Se 

kartan på sidan 51) 

Vt: vi//: 

För att förmedla en god bild av Tingsryd vill kommunen 

satsa på god skötsel och service i anslutning till lederna. 

Det handlar exempelvis om tydlig vägvisning och attrak

tiva rastplatser som bjuder in förbipasserande att upp

täcka kommunens natur och friluftsliv närmare. 

Större besöksmål 

Korrö är ett populärt besöksmål som erbjuder övernatt

ning, restaurang med servering av närodlad mat, vand

ring i naturreservat, paddling i Ronnebyån och försälj

ning av lokalt hantverk. I västra Åsnen pågår bildandet 

av Nationalpark Åsnen som beräknas vara färdig för 

invigning under våren 2018. I området finns möjlighet till 

vandring i naturreservat, övernattning, kanotpaddling och 

försäljning av närodlade produkter. Detta är två attraktiva 

besöksmål som kan fungera som varumärken för kom

munen och locka ytterligare besökare hit. 

Besöksmålen kan tillgängliggöras för allmänheten 

genom förbättrade förbindelser till och inom områdena. 

Det handlar exempelvis om förbättrade kollektivtrafikför-

• Ge goda förutsättningar för näringsliv 

och föreningar inom besöksnäringen. 

• Fokusera på starka destinationer. • Fokusera på gång- och cykelvägar. 
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bindelser, goda parkeringsmöjligheter och underhåll av 

rekreations leder. 

Badplatser 

I kommunen finns ett flertal sjöar och 12 stycken kom

munala badplatser. Kommunen vill tillgängliggöra sjöar

na för allmänheten genom att säkerställa att de befintliga 

badplatserna och bryggorna har tillräckligt god kvalite. 

Tätortsnära badplatser bör särskilt prioriteras. På så vis 

blir dessa lättillgängliga för en stor målgrupp. Underhåll 

av badplatser som är tillgängliga för funktionsnedsatta 

måste prioriteras. 

Övernattningsmöjligheter 

Tingsryd är en av de mest campingtäta kommunerna i 

landet. Det finns flera campingplatser och bed and break

fästs med olika inriktning, förutsättningar, storlek och 

service. Dessutom finns det ett stort antal fritidsboenden. 

Kommunen vill fortsätta att erbjuda ett varierat utbud av 

boenden för besökare samt verka för att de som är bosatta 

i kommunen under en kmiare tid av året flyttar hit perma

nent. Kommunen har som ambition att anlägga ställplat

ser för husbilar för att bredda övernattningsmöjligheterna 

ytterligare. 

Riksintressen 

I kommunen finns ett fletial områden av riksintresse för 

friluftsliv, natur- och kulturmiljö som också fungerar som 

besöksmål. Dessa är Korrö, Åsnen, Mien-Mieån, Berors

måla och Blidingsholm. Det är viktigt att friluftslivet inte 

har en negativ inverkan på områdenas natur- och kultur

värden. (Se kartorna på sidorna 57-58) 

Utveckling 

Kommunen har som mål att fortsätta erbjuda en mång

fald av upplevelser och besöksmål. Genom att naturen 

tillgängliggörs och betydelsefulla besöksmål etableras 

sker en positiv utveckling av kommunen. 

I LIS-planen har kommunen identifierat områden i 

strandnära lägen som anses lämpliga för friluftslivets 

utveckling (Se kartan på sidan 49). 

Kommunen vill bland annat förlänga turistsäsongen 

genom att hitta aktiviteter och evenemang som fungerar 

året om. Det kan exempelvis handla om attraktioner 

kopplade till jakt eller kommunens identitet som hästrike. 

En förutsättning för friluftslivets utveckling är att 

samarbetet mellan kommunen, lokala föreningar och 

näringslivet fungerar väl. Kommunen kan även samverka 

med andra kommuner om till exempel tillsyn och under

håll av rekreationsleder för att effektivisera arbetet och 

försäkra sig om att de upprätthåller god kvalitet. 

För att säkerställa att resurser för drift och underhåll 

blir fördelaktigt placerade finns det behov av att ta ett 

helhetsgrepp över de kommunala anläggningarnas an

vändningsgrad, dess skick och besöksnäringens framtida 

behov. 

Marknadsföring 

För en positiv utveckling är gränsöverskridande och 

regionala samarbeten nödvändiga. Kommunen ska mark

nadsföra och profilera kommunen, både lokalt, regionalt 

och internationellt, för att locka ytterligare turister. God 

skyltning, tydliga destinationer och starka varumärken 

ger kommunen förutsättningar för en hög attraktivitet och 

god tillväxt. 
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FOTO MAGDALENA ANDERSSON > ,1r. • - . . • • 

Naturmiljö 

Tingsryds kommun är en måttligt kuperad sjö- och 

skogsbygd. Dess högsta punkter är Pinnabacken i Södra 

Sandsjö, Lunnabacken och Skärsjörås. 

Berggrunden i kommunens östra hälft domineras av 

graniter medan porfyrer och gnejsgraniter är vanligast 

i övriga delar. Moränen bildar ställvis ytformer som 

markant avviker från den i övrigt relativt jämna morän

terrängen. Kulliga moränbildningar finns i kommunens 

södra delar, bl.a. norr om sjön Mien. Här är terrängen 

dessutom mycket blackig och stenig. En mängd skogs

sjöar med skiftande stränder och små myrar fyller ut 

sänkorna. I ett stråk mellan Linneryd och Södra Sandsjö 

samt norr och väster om Älmeboda ligger moränryggar 

och kullar på tvären mot isrörelseriktningen. Drum

linbildningar förekommer över stora områden och är 

särskilt vanliga i ett par stråk mellan Urshult och Sirkön 

och mellan Tingsryd och Väckelsång. 

Flera stråk med isälvsavlagringar kan följas genom 

kommunen. Vackra och geologiskt intressanta åsavsnitt 

finns framförallt på Toftåsahalvön och Getnö, i Ronne

byåns dalgång mellan Korrö och Flåboda samt vid Mien 

och i Mieåns dalgång. (Se kartan på sidan 56) 

I Åsnenornrådet och söderut har lövskogar stor 

utbredning med bl. a. fina ädellövskogar på södra Sirkön 

samt mellan Ursötorp och Grimsvik vid Åsnens östra 

strand. Bland kommunens många bokskogar är de som 

växer vid Mien och i Mieåns dalgång de mest intres-

0: vill: 

Ar 2030 har ekologiskt och kulturhistoriskt 

värdefulla områden i kommunen ett långsiktigt 

skydd. I samhällsplaneringen tillvaratas och 

utvecklas naturvärden och naturresurser på ett 

hållbart sätt. 

santa. Större barrskogsområden med höga naturvärden 

är ovanliga i kommunen. I naturreservatet Toftåsa myr 

finns dock gammal tallskog på en mindre moränholme 

i myren och på den omgivande torvmarken växer orörd 

tallsumpskog. Ljuva mon vid Linneryd är känd för sin 

vackra tallskog. 
Bland sjöarna intar Mien och Åsnen en särställning 

på grund av sin storlek och mångformighet. K vesen och 

Kinnen i kommunens sydöstra del är klarvattensjöar i 

bergbäcken och har en intressant bottenvegetation. Bland 

sänkta och tappade sjöar märks Y gden, Videsjön på grän

sen till Lessebo samt Äskebäckasjön. 

Urshultsområdet har ett intressant odlingslandskap 

med många ålderdomliga och säregna drag. Viktiga att 

bevara är särskilt ängsfruktodlingarna på Tåget-Igelön 

och Ällenäsaudde, Västerbotorp-Bossgårdområdet samt 

de miljöerna vid Hackekvarn, Ekefors, Tryteke och 

Törnabygd. I kommunens sydöstra del märks särskilt 

odlingslandskapen runt K vesen och på gränsen till Växjö 

kommun herrgårdslandskapet vid Lidhem. Särskilt stora 

värden för friluftslivet har Åsnen-Mienområdet. 

Natura 2000 

Natura 2000 är Europas värdefullaste naturområden. 

Områdena kan vara mycket olika, men gemensamt för 

dem är att de är ett exklusivt urval av den värdefullaste 

naturen i Sverige och Europa. Natura 2000-områden 

avsätts till skydd för vissa naturtyper och arter inom hela 

• Bevara kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer. 

• Beakta skyddade och opåverkade 

områden i samhällsplaneringen. 

• Värna om långsiktig hushållning med 

kommunens naturresurser. 
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• Delta i arbetet med att ta fram åtgärds

program för hotade arter. 

35



E LVA F OKUSO M RÅ DE N F Ö R L ÅNGSIKT I G HÅ L L BARH ET OC H U T V E CKL I NG 

EU. Områdena utgörs även av riksintresse. I kommunen 

finns 18 Natura 2000-områden. (Se kartan på sidan 58) 

• Alkärr i Gäddeviksås - bäckravin med bäckar, källor, 

alsumpskog 
• Bro - odlings- och kulturlandskap, rullstensås, kullar 

• Brorsmåla - grönstensområde, småbruten terräng, löv

skogsrika marker, betes- och slåttermark, hamlade träd, 

hålträd 
• Dammarskulla - odlingslandskap präglat av lövdungar 

och småskalighet, slåtterängar, betesmark 

• Gäddeviksås - naturskog, rasbrant mot Mieån, stor

blockigt 
• Hackekvam - slåtteräng 

• Hunshult - ädellövskog, alkärr, askkärr, lövsumpskogar, 

hamlade träd, ängs- och åkerfruktodlingar 

• Korrö - hantverksby, ängs- och hagmarker, mader, 

skog, åsryggar, åskullar, terasser, åssänkor 

• Långö - gammal tallskog, våtrnarkspartier, blandskog, 

storblockiga och rikblockiga områden 

• Lidhem - sötvattenstrandäng 

• Lunnabacken - ädellövskog, ängsfruktodlingar 

• Östra Asnen - barr-, bland- och ädellövskog 

• Pettersborg - betesmarker med långvarig hävd 

• Sånnahult - ädellövskog, hamlade träd 

• Stora Hensjön - ädellövskog, hagar, åkrar, strand- och 

öområden med hävd 
• Tåget - ålderdomligt och välbevarat odlingslandskap, 

ängs fruktodlingar 
• Tömabygd - småskaliga odlingsmarker, ängsfruktod

lingar, stenmurar och rösen 

• Västra Asnen - barr - , bland- och lövskog, myrmarker 

Naturreservat 

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda 

naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk 

mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljö

er eller för att tillgodose behovet av områden för frilufts

livet. I kommunen finns 17 naturreservat. (Se kartan på 

sidan 52) 

• Ekefors - Asnens östra utlopp, artrika betesmarker, 

gamla grova träd 
• Grytö - vattenområde med öar i sjön Asnen 

• Grönvik - vatten-, ö- och strandområden vid Stora Hen

sjön, granskog, åker, ängs- och hagmarker, lövdungar, 

blandskog 
• Hackekvam - vid Asnens utlopp i Havsbältesfjorden, 

strömmande miljöer, betesmark, slåtteräng, grova träd, 

hamlade träd, grov död ved 

• Hensjönäset - yngre och medelålders bokskog 

• Hunshult - ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betes

mark, sjö 
• Hyllebolsö - lövnaturskog, död ved 

• Korrö - hantverks by vid Ronnebyån, slåtterängar, 

betesmarker, skog 
• Ljuva mon - isälvsfält, åsryggar, kullar, terasser, sän

kor, tallmo, tallmossar 
• Lunnabacken - ängar, grova träd, lundartad skog, slåt

teräng, ekbackar 
• Långö - tallskog, små kärr, kuperat- och storblockigt 

• Midingsbråte - naturskogsliknande område, död ved 

• Ramsö - förekomst av bergarten ryolit, blockrika strän

der, vidsträckta bestånd av krypgran 

• Stenfors - Bräkneåns strand, ruiner, husgrunder och 

andra spår efter järnbruk, ädellövskog 
• Toftåsa myr - högmosse, gammal tallskog, urskogsartad 

tall och barrblandskog 
• Utnäsuddens övärld - strand, ädellövskog, våtmarker 

• Älganäs - gamla ädellövträd, ängsmarker, sumpskog, 

mycket blockrika områden 
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Nationalpark 

En nationalpark är ett större sammanhängande område av 

en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga till

stånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. I 

västra Åsnen pågår bildandet av Nationalpark Åsnen som 

beräknas vara färdig för invigning under våren 2018. (Se 

kartan på sidan 52) 

Naturminne 

Riktigt små områden eller enstaka naturföremål kan 

skyddas som naturminne. I kommunen finns ett flertal 

naturminnen, exempelvis flyttblock, jättegrytor, äldre träd 

och andra intressanta naturföreteelser. 

Biotopskyddsområden 

I kommunen finns många biotopskyddsområden, det vill 

säga mindre områden med stora naturvärden. Biotop

skyddsområden i skog bildas av Skogsstyrelsen och på 

övriga marker av Länsstyrelsen. (Se kartan på sidan 52) 

Strandskydd 

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag. 

Syftet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 

på land och i vatten för växt- och djurlivet. 

Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön 

samt möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar 

till strändernas stora upplevelsevärden. Den strandnära 

zonen är särskilt värdefull för djur och växter, eftersom 

övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för 

en mångfald av olika livsmiljöer och funktioner. Strand

områden är mycket artrika och fungerar också som skydd 
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och som passager i landskapet. Stränderna är viktiga inte 

minst för besöksnäringen. Även när det gäller boende 

är närhet till vatten en stark attraktionskraft. Attraktiva 

boendemiljöer kan i sin tur påverka näringslivets och 

företagens lokalisering. Kommunen vill tillgängliggöra 

strandkanten för allmänheten, men inte på bekostnad av 

strandskyddets syften. (Se kartan på sidan 49) 

Naturresurser 

Naturgrus är en ändlig resurs. Användningen av natur

grus som ballastmaterial bör upphöra och ersättas med 

bergkross, morän eller återvunnet material. En grushus

hållningsplan för Kronobergs län har upprättats för att en 

långsiktig hushållning ska uppnås . I minerallagen finns 

bestämmelser om undersökning och bearbetning av fyn

digheter av olika mineraliska ämnen på egen eller annans 

mark. (Se kartan på sidan 52) 

Utveckling 

Naturen är viktig för såväl den biologiska mångfalden 

och kommunens friluftsliv. Den kan användas för rekrea

tion, fungera som spridningsväg för växter och djur samt 

fungera som ett trevligt inslag i bebyggelsemiljön. I 

samband med planering och byggnation ska hänsyn tas 

till värdefulla naturmiljöer och naturresurser av olika 

slag. Värdefull natur ska skyddas från åtgärder som kan 

påverka miljön negativt. 
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn tas till 

landskapets terräng- och naturförhållanden. Naturvär

desinventeringar ska göras vid behov och fungera som 

vägledning i planeringen. Naturvärden kan bland annat 

skyddas genom planbestämmelser. 

.. 
' 
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Kulturmiljö 

Kulturminnen såsom kyrkor, fornlämningar och bygg

nadsminnen skyddas av kulturmiljölagen. Även miljö

balken och plan- och bygglagen kan reglera skydd och 

utveckling av kulturmiljöer. 

I Tingsryds kommun finns flera områden som är sär

skilt kulturhistoriskt värdefulla varav 16 områden ingår i 

länets kulturmiljöprogram. Av dessa lyfts särskilt riksin

tressena Blidingsholm, Korrö och Ängsfruktsodlingama 

kring Asnen fram. (Se kartan på sidan 51) 

Förutom de tre riksintressena finns exempel på olika 

typer av herrgårdsmiljöer såsom Getnö och Kompersmå

la vilka var och en ger en bild av äldre tiders storgårdar. 

Flera orter bär också spår efter tidig industrialisering 

där små glashyttor och mindre järnbruk fanns. Senare 

växte större industrier fram i bland annat Konga. Verk

samheter som inte kan benämnas industrier är de kvarnar 

och sågar som funnits vid varje vattenfall av betydelse 

alltifrån medeltiden och till modem tid. 

Det militära indelningsverket, som skapades under 

Karl XI, har också lämnat spår i våra bygder i form av 

militieboställen och soldattorp. 

Linneryds marknad har i gångna tider haft stor bety

delse för folk och bygd, där var den "stora träffen". Här 

råkades (träffades) släkt och vänner, hit kom folk "fjärran 

ifrån". Här gjordes affärer och här avtalades mer eller 

mindre viktiga ärenden. Denna gamla marknadsplats med 

sina gråa marlmadsbodar från sent 1600-tal minner oss 

om gångna tiders handel och vandel. 

Den småländska trähustraditionen har under lång tid 

präglat bebyggelsen i byarna. Sedan har markens utform

ning och topografi påverkat var byggnaderna lokaliserats. 

Kommunen utgörs av ett småskaligt odlingslandskap där 

spåren vittnar om stor möda att bryta nya marker. 

Fornlämningar 

Kommunen har historiskt sett varit bebott under mycket 

lång tid. Alltifrån tidig stenålder och framåt har fynd 

gjorts och av dessa nämns ett urval här. Mer än 40 

stenåldersboplatser är registrerade från Fridafors i söder 

till Sirkön i norr, varav knappt hälften är bestämbara till 

jägarstenåldern (ca 9000 - 4000 fKr). Även Mien, Bräk

neåns sjösystem och Ronnebyån har dragit till sig tidig 

befolkning. Ca 15 boplatser inom kommunen har mate

rial som kan dateras till bondestenåldern ( ca 4000 - 1800 

fKr). Ca 75 gravrösen utgör lämningar från bronsåldern 

(1800 - 500 fKr) . Järnålderfynden (500 fKr-1050 e 

Kr) från kommunen är ytterst få. Detta beror troligen på 

en påtaglig klimatförsämring vilken påverkade männis

kans levnadssätt. Några exempel på medeltida (1050 -

1520 e Kr) lämningar är de fyra borgruiner som finns vid 

Bosgård och längs Mörrumsån. Borgarna har sannolikt 

varit i bruk på 1300-talet och utgjort bevakningspunkter 

vid den viktiga handelsleden söderut till blekingestä

derna. Fossil åker, även kallad fornåker, är en samlande 

benämning på spår från olika typer av övergivna odlings

system i Sverige. Definitionsmässigt är det en åkermark 

som är varaktigt övergiven och formad genom äldre 

tiders brukningsmetoder. Inom kommunen finns ett sto1t 

antal fornåkrar. (Se kartan på sidan 53) 

Kända fornlämningar finns att söka i Riksantikvarie

ämbetets FMIS (fornminnesinforrnationssystem), Riksan

tikvarieämbetets Fornsök och Länsstyrelsens WebbGIS. 

Vid planering hamnar ofta områden med fornläm

ningar och fornåkrar i konflikt med intressen för att 

utveckla ett område för bl.a. bebyggelse. Kommunens 

inställning är att förekomsten av lämningar inte ska få 

försvåra utbyggnad i framförallt strategiska lägen nära 

bl.a. viktiga infrastrukturstråk. 
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Byggnadsminnen 

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla bygg

nader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnes

förklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det 

betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska 

skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta. 

Det finns två stycken utpekade byggnadsminnen inom 

kommunen, Lidhems säteri och Linneryds kyrkstallar, 

sockenstuga samt sockenmagasin. 
Lidhem hette ursprungligen Line och omnämns 

första gången på 1400-talet. På 1600-talet omfattade byn 

Line förutom sätesgården, ytterligare sju gårdar. Huvud

byggnaden vid säteriet är uppförd i gustaviansk stil med 

tillhörande flygelbyggnader och ett flertal ekonomibygg

nader. Till säteriet hör även bl.a. arbetarbostäder, mejeri, 

vagnslider, smedja och ett åttakantigt dass. 

I Linneryds socken finns en välbevarad kyrka från 

1798 med tillhörande fyra kyrkstallar från 1860, en 

sockenstuga från 1866 och ett sockenmagasin från 1806. 

Under äldre tid upplät kyrkan mark för kyrkstallar i 

anslutning till sockenkyrkor. Varje by eller gård byggde 

sitt eget stall där man hyste sina hästar under kyrkobe

söket. I samband med ordnandet av stallarna byggdes en 

sockenstuga, som inrymde skola och bostäder för lärare 

och väktare. Flyglarna tillsammans med kyrkan bildar en 

säregen sluten byggnadsenhet. (Se kartan på sidan 53) 

Kyrkor 

Under 1800-talets lopp revs alla de äldre kyrkorna inom 

kommunen. Dessa ersattes efter hand av nya kyrkor 

byggda efter 1800-talets stilideal, ljusa och rymliga 

med stora fönster. Invid kyrkorna uppfördes kyrkstallar, 

sockenstugor, tiondelador och sockenmagasin. Alltsedan 

medeltiden har också prästgårdar funnits, ofta i anslut

ning till kyrkan. (Se kartan på sidan 51) 

Historiska kommunikationer 

Flera viktiga kommunikationsleder har sedan förhistorisk 

tid korsat landskapet här och än idag kan vissa följas till 

stora delar. Flera vackra stenvalvsbroar finns också beva

rade från dessa tider. Utmed lederna växte ett gästgiveri

och skjutssystem fram. Den äldsta, bevarade gästgiveri

gården är Kvarnamåla från 1700-talets mitt. 

Under sent 1800-tal gjorde järnvägen entre i kom

munen. Järnvägarnas tillkomst gjorde att flera byar växte 

till tätorter t ex Ryd, Urs hult, K varnamåla och Hensmåla. 

Idag finns ingen järnväg kvar men mycket vittnar om 

dess betydelse för kommunen. 

Utveckling 

Det är viktigt att bevara och synliggöra det kulturhisto

riska arvet och tidstypisk bebyggelse i kommunen. Nya 

byggnader ska anpassas till landskapets terräng- och 

naturförhållanden samt befintlig bebyggelse och lokal 
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byggnadstradition. Bebyggelsemiljöer av särskilt värde 

ska tas hänsyn till vid eventuell ny bebyggelse och 

planläggning. Detta kan ske genom bl.a. planbestäm

melser att bebyggelsen ska följa bebyggelsetraditionen på 

platsen genom form, skala och materialval. Det är viktigt 

att värna om kulturmiljöerna som en resurs för att bevara 

och utveckla kommunens särart och därigenom stärka 

attraktionskraften för bl.a. besöksnäringen. 
Smålands museum har gjort en kulturmiljöinventering 

av de centrala kvarteren inom Tingsryds tätort. Denna 

lyfter fram de olika särdrag som finns inom orten och 

pekar ut särskilt värdefulla byggnader. Kommunen har 

även påbörjat arbetet med ett gestaltningsprogram som 

ska användas som utgångspunkt och vara vägledande vid 

planeringen. Varje ort har sin speciella särprägel vilken 

ska bevaras och förstärkas . Olika tidsepoker har sitt eget 

uttryck och detta bör tas tillvara vid planeringen i de 

olika tätorterna. I arbetet med detta kan framförallt torgen 

ges en karaktäristisk utformning. 

För att säkerställa kulturmiljöernas värde bör äldre 

detaljplaner ses över för att vid behov ge dessa områden 

ett starkare skydd. 
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10- t/4ffe~ 

År 2030 har kommunen 

vatten med hög kvalitet och 

höga ekologiska värden. 

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vatten har också 

ett stort värde genom att det ger möjlighet till upplevel

ser och ett aktivt friluftsliv. I takt med att vi exploaterar 

och klimatet förändras så förändras även vår tillgång till 

vatten med god kvalitet. Ett långsiktigt vattenvårdsarbete 

säkrar ekosystemen och en god dricksvattenförsörjning 

samt gynnar växt- och djurliv. 

Sjöar och vattendrag 

Kommunen har närmare 200 sjöar som är större än en 

hektar. Dessa sjöar berörs i huvudsak av fem vatten

system, Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån och 

Nättrabyån. De många sjöarna och vattendragen har 

stor betydelse för olika aktiviteter som fiske, friluftsliv, 

vattentäkter för dricksvatten och industriella ändamål. 

I anslutning till en stor del av sjöarna och vattendragen 

finns också naturvårdsintressen, såväl internationella, 

nationella och regionala. Ett långsiktigt arbete med vat

tenfrågorna bör drivas i samverkan med berörda kom

muner och myndigheter. Mark- och vattenområden som 

är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska skyddas. 

Det kan vara områden som är ömtåliga för påverkan eller 

har särskilda ekologiska värden som till exempel grund-

0: vi//: 

vattenområden, myrar, våtmarker, värdefulla fågellokaler 

eller reproduktionsområden och vandringsvägar för fisk. 

Exempel på sådana områden är Åsnen- och Mienområdet 

samt de större vattendragen. (Se kartan på sidan 54) 

Vattnets status 

Tillgången till grundvatten och ytvatten av hög kvalitet 

har stor betydelse för dricksvattenförsörjningen och den 

biologiska mångfalden. År 2000 beslutade EU om ett 

ramdirektiv för vatten. De kvalitetskrav som ska gälla för 

vattenförekomster i Sverige kallas för miljökvalitetsnor

mer (MKN). Målet är att samtliga vattenförekomster i 

Sverige uppfyller god ekologisk, kemisk och kvantitativ 

status år 2021 eller år 2027. För kvicksilver och kvicksil

verföreningar finns ett generellt sänkt krav, vilket innebär 

att Sverige inte kommer att nå miljökvalitetsnormen god 

kemisk ytvattenstatus för kvicksilver. Dock ska halterna 

av kvicksilver inte öka. 
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och 

grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt 

beslutade miljökvalitetsnormer. 

Sjölandskapet i Tingsryd är näringsrikt och sjöarna 

har uppmärksammats för sina stora biologiska och land-

• Ta hänsyn till naturvårdintressen vid 

hantering av sjöar och vattendrag. 

• Ta hänsyn till risk för ökade vattenflö

den vid nybyggnation av bostäder 

och verksamheter. 

• Främja naturliga vandringsvägar för 

fisk och bottendjur. 

• I samverkan med berörda kommuner 

och instanser driva ett långsiktigt 

arbete med vattenfrågorna. 

• Bibehålla en god ekologisk status. 

• Minska utbredningen av invasiva arter, 

exempelvis Sjögull. 

37 40



ELVA FOKUSO M RÅDEN FÖR LÅNGSIKT I G HÅ L LBARHET OCH UTVECKLI N G 

skapsmässiga värden. Eventuell övergödning och miljö

gifter kan dock bidra till att sjöarna inte uppnår godkänd 

status är 2021. 
Statusklassningar för större sjöar, vattendrag, grund

vatten och ytvatten finns att tillgå via Vatteninformation i 

Sverige (VISS). Här presenteras föreslagna och genom

förda åtgärder för att förbättra statusen i vattnet. För att 

minska försurningen kalkar exempelvis Länsstyrelsen i 

Kronobergs län sjöar och vattendrag. 
Kommunen vill verka för att statusen i sjöar och vat

tendrag inte försämras och om möjligt förbättras. Arbetet 

med att ställa krav på enskilda avloppsanläggningar samt 

att ta fram en VA-plan är konkreta åtgärder som bidrar 

till att statusen på sikt förbättras . Vid planläggning ingår 

att utreda om planen medför att gällande miljökvalitets-
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normer inte överskrids. Nya verksamheter som leder till 

att normerna överskrids får inte etableras. Om miljö

kvalitetsnormer inte uppfylls kan det behöva upprättas 

åtgärder för att komma tillrätta med problemen. 

Skyddat vatten 

Bräkneån och Mörrumsån med tillhörande käll- och 

biflöden är utpekade som riksintresse för skyddat vatten. 

Naturvårdsverket har pekat ut Åsnen som ett område 

med särskilt värdefullt vatten samt Mien och Mieån med 

tillflöden samt Bräkneån nedströms Tiken. Kommunen 

delar denna bedömning och vill verka för att vattenkva

liteten och den biologiska mångfalden i dessa sjöar och 

vattendrag är god. (Se kartan sidan 58) 
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Ett samhälle ställer stora krav på planering, förebyggande 

åtgärder och samordning för att minimera risker och 

maximera samhällets beredskap för att bemöta kris

situationer. Vid extraordinära händelser måste viktiga 

samhällsfunktioner fungera. Något kommunen måste 

handskas med är bland annat det förändrade klimatet, vil

ket kommer att medföra ökad årsmedelnederbörd, höga 

vattenstånd under vintern, låga vattenstånd under våren 

samt fler varma dagar under året. 

Översvämning 

Översvämning på grund av höga flöden innebär att lång

varigt regnande eller snösmältning får vattnet i vatten

drag och sjöar att stiga och översvämmas. Översvämning 

på grund av skyfall innebär att vattnet från kraftigt regn 

inte hinner rinna undan och kapaciteten i dagvattensyste

men inte räcker till. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) har identifierat områden i Tingsryds 

v{ vi//: 

Ar 2030 har kommunen en 

god förmåga att hantera 

allvarliga händelser. 

kommun som kan vara föremål för översvämningar vid 

I 00-årsflöde. Ronneby åns och Mörrumsåns vattensystem 

ingår i de vattendrag som har karterats och dess påverkan 

på samhällena Ryd, Urshult och Dångebo behöver fram

förallt beaktas i planeringen. (Se kartan på sidan 55) 

MSB har även identifierat ställen i kommunen som 

kan vara föremål för översvämningar vid skyfall. I 

samband med planläggning i riskområden ska närmare 

utredningar göras och om det är möjligt bör byggnation 

undvikas. Vid planläggning och byggnation ska krav 

ställas på byggnadernas lokalisering och utformning för 

att minimera eventuella konsekvenser. Exempelvis kan 

det vara lämpligt att förlägga byggnader på höjden eller 

ställa krav på byggnadernas höjdsättning. 

Kommunen ska göra en översyn över de områden 

som kan vara föremål för översvämningar. Eftersom barn 

och äldre har en begränsad rörelseförmåga är det mindre 

lämpligt att förskolor och äldreboenden är lokaliserade i 

• Säkerställa kommunens beredskap för 

att kunna hantera allvarliga händelser. 

• Säkerställa samverkan med andra 

samhällsaktörer. 

• Höja medborgarnas beredskaps

medvetenhet. 
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dessa områden. Miljöfarliga verksamheter som kan ge 

upphov till utsläpp till vatten och mark kan även behöva 

omlokaliseras för att undvika att föroreningar sprids till 

vattendrag och vattentäkter. Alternativt kan särskilda 

åtgärder vidtas. 
De drabbade områdena kan med fördel nyttjas i natur

och fritidssyfte, exempelvis som park eller idrottsplats, 

vilket inte medför lika stora konsekvenser som skador på 

byggnader och människors hälsa. 

Översvämningar kan även bidra med konsekvenser 

för vår infrastruktur, exempelvis begränsa framkomlighe

ten på vägarna, medföra överbelastade avloppsledningar 

och orsaka spridningar av föroreningar till våra vat

tentäkter. För att minimera eventuella konsekvenser ska 

kommunen se över vägnätet, dels dess bärighet men även 

lågpunkter som riskerar att översvämmas. De vägar som 

har en hög andel trafik och vägar som nyttjas för skol

skjutsar ska särskilt prioriteras. Alternativa vägsträck

ningar för räddningsfordon behöver identifieras. 

Genom att separera dagvatten och avlopp, dimensio

nera ledningar för högre flöden samt minska mängden 

avloppsvatten kan risken med eventuella spridningar av 

föroreningar minska. Det är också av stor vikt att dag

vatten i ökande utsträckning omhändertas lokalt. 

Värmeböljor 

Det förändrade klimatet kommer att ge upphov till fler 

värmeböljor. Vid byggnation av skolgårdar och utemiljö

er för barn i kommunen är det därmed viktigt att utveckla 

lekytor som inte är exponerade för sol. Detta genom att 

utforma byggnader på ett genomtänkt sätt samt anlägga 

solskydd och vegetation som kan erbjuda skugga under 

varma sommardagar. Vid planering av boenden för äldre 

är det även viktigt att beakta att det finns plats för svalka 

och återhämtning. 
Kronobergs län domineras av skog och drabbas varje 
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år av mer eller mindre omfattande skogsbränder. Högre 

temperaturer i samband med ökad vind kan komma att 

öka sannolikheten för skogsbränder. Områden i kommu

nen som är särskilt känsliga för bränder bör identifieras, 

exempelvis skogsområden med känslig vegetation, och 

tätortsnära skog. Verksamheter som kan ge upphov till 

skogsbränder eller kan försvåra ett släckningsarbete bör 

även identifieras och förebyggande åtgärder kan behöva 

vidtas. 
Längre vegetationsperioder kan komma att gynna 

skogs- och jordbruket, eftersom det skapar förutsättning

ar för att odla andra trädslag och grödor. Samtidigt ökar 

skaderiskerna genom att insekter och sjukdomar gynnas 

av ett varmare och fuktigare klimat. Det kan medföra att 

nya bekämpningsmedel används, som i sin tur kan spri

das och påverka våra vattentäkter negativt. Problemati

ken kring låga grundvattennivåer kan även bli påtagligare 

i samband med det förändrade klimatet. Den torra våren 

och förlängda vegetationsperioden kan minska tillgången 

till grundvatten ytterligare under sommarhalvåret. Därför 

är det viktigt att kommunen arbetar långsiktigt med alter

nativa dricksvattentäkter. 

Ras och skred 

Marken i kommunen utgörs huvudsakligen av morän och 

berg samt stråk med isälvsavlagringar, vilket innebär att 

för stora delar av kommunen är de geotekniska förhål

landena gynnsamma. Finkorniga jordar förekommer 

dock och även relativt omfattande områden med torv och 

gyttja. Lantmäteriet har tagit fram topografiska kartor 

och SGI har gjort markkarteringar samt pekat ut områden 

som kan vara föremål för ras, skred och erosion. Hänsyn 

ska tas till detta underlag vid planering och vid behov ska 

geoteknisk undersökning göras i samband med planlägg

ning. (Se kartan på sidan 56) 
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Radon 

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas 

i jord och berg. Radon kan transporteras till markytan 
och därifrån tränga in i byggnader genom otäta grund

konstruktioner. Det kan även komma från fyllnadsmas

sor, byggmaterial eller från vatten som pumpas upp ur 

bergborrade brunnar. Höga halter av radon i inomhusluf

ten kan leda till hälsorisker och på sikt till cancer i lungor 

och luftvägar. 
Radon i mark och vatten utgör inget hinder för bygg

nation men med tanke på de negativa hälsoeffekterna bör 

gällande gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten 

inte överskridas. 
I kommunen har ingen översiktlig radonriskkartering 

gjorts, utan i samband med planläggning eller bygglovs

prövning utförs vid behov radonmätning i mark. Vid 
förhöjda radonhalter ska radonsäkert byggande tillämpas. 

Mätning av radonhalt i inomhusluften samt i dricks

vatten från bergborrade brunnar i privata bostäder och 

i andra byggnader där människor stadigvarande vistas 

bör intensifieras. Vid förhöjda värden bör lämplig åtgärd 

vidtas. 

Förorenade områden 

Olika typer av verksamheter kan ge upphov till sprid

ningar av föroreningar i mark och vatten eller medföra 

andra störningar för miljön eller människors hälsa. 

Genom länsstyrelsens inventering har många av de miss

tänkt förorenade områdena identifierats och riskklassats 

på en skala 1-4. (Se kartan på sidan 55) 
Vid planering och byggnation i områden som miss

tänks vara förorenade ska närmare utredningar göras 

och vid behov eventuell sanering. I miljöbalken anges 

vem som har ansvar för att utreda och sanera förorenade 

områden. 

Farligt gods 
Riksväg 27 och 29 är utpekade som primär väg för farligt 

gods. Vid nybyggnation i anslutning till dessa vägar kan 

det behövas närmare utredningar för att avgöra eventuella 

risker och identifiera behovet av säkerhetsåtgärder. Ex

empel på åtgärder kan vara att förlägga den nya bebyg

gelsen inom lämpligt avstånd från vägen eller ställa krav 

på byggnadernas utformning. (Se kartan på sidan 55) 

Kommunen behöver även ta fram en strategi i 
händelse av trafikolyckor på riksväg 27 förbi Tings1yds 

tätort, för att minimera konsekvenserna av eventuella 

spridningar av miljöfarliga föroreningar till sjön Tiken. 

Buller 
Buller från trafik eller verksamheter kan påverka männis

kans sömn och koncentrationsförmåga negativt. Därmed 

är det olämpligt att bostäder och offentliga verksamheter 

såsom förskolor, skolor och vårdanläggningar etableras 

intill trafikerade vägar eller verksamheter som alstrar 

störande ljud. 
Buller är inte ett stort problem i kommunen. Det finns 

många tysta och opåverkade områden som inte är berörda 

av buller från trafik eller verksamheter. För vissa tätorter 

kan dock trafiken periodvis ge upphov till bullerstörning

ar. Riksväg 27 och 29 är de vägar som är mest trafike

rade. Trafikverket har sänkt hastigheten på en sträcka av 

Riksväg 27 genom Väckelsång tätort men vägen orsakar 

fortfarande buller i Väckelsång och Tingsryds tätort. 

Kommunen vill i dialog med Trafikverket komma fram 

till lämpliga åtgärder, dels för att minska bullernivåerna 

men även för att medverka till en ökad trafiksäkerhet. 

Ny bebyggelse ska förläggas så att den uppfyller 

gällande riktvärden för buller, alternativt kan krav stäl

las på byggnadernas utformning. Vid behov ska bul

lerberäkningar eller mätningar göras vid planläggning. 

Bullermätningar görs även i samband med klagomål. Om 

riktvärdena för buller överstigs för befintlig bebyggelse 

kan bullret minimeras genom exempelvis bullerplank, 

vegetation eller hastighetssänkande åtgärder. 
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MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN 

Mellankommunala frågor 

För att mindre kommuner som Tingsryd ska utvecklas 

gäller det att se förbi de administrativa gränserna och 

sätta kommunen i sitt sammanhang. Tingsryd är inte bara 

en del av Kronoberg utan också en del av Blekingeregio

nen, Kalmarregionen, Östersjöregionen, Öresundsregio

nen och Götalandsregionen. Kommunen är idag redan 

delaktig i olika kommunöverskridande samarbeten och 

samverkansorganisationer. Tingsryd är en del av Region 

Kronoberg som bland annat ansvarar för den regionala 

utvecklingsstrategin. 
Ett annat tongivande samarbete där kommunen ingår 

är SydSam (Samverkan i Sydsverige) som verkar för 

Sydsveriges gemensamma intressen inom olika områden, 

exempelvis Östersjöregionen. 
I det internationella sammanhanget finns bland an

nat ESDP-dokumentet, en utvecklingsplan för att skapa 

hållbar och balanserad regional utveckling där vikten av 

polycentrisk (flerkärnig) regional utveckling poängteras. 

I detta kapitel presenteras frågor som det är viktigt 

att bedriva mellankommunalt samarbete kring. Samtliga 

frågor har belysts närmare inom ramarna för översikts

planens fokusområden. 
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Utbildning 

Möjligheter till god utbildning på olika nivåer är en av 

anledningarna till att människor väljer att bo kvar i kom

munen. Därför är det viktigt att stärka bandet till närlig

gande kommuner som erbjuder olika eftergymnasiala 

utbildningar. Linneuniversitet i Växjö/Kalmar samt Ble

kinge Tekniska Högskola i Karlskrona/Karlshamn finns 

exempelvis nära tillhands, utöver folkhögskolor, Komvux 

med flera. För att kunna erbjuda gymnasieutbildningar 

med både bredd och spetsinriktning för regionens ung

domar är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla 

mellankommunala samarbeten. 

Arbetsmarknad 

Goda möjligheter till nyetableringar och en väl ge

nomtänkt infrastruktur ökar dragningskraften till både 

kommunen och regionen. Genom en god infrastruktur 

kan invånare i större utsträckning bo och verka i olika 

delar av regionen. Det underlättar för kommuner och 

företagare att hitta rätt kompetens, bidrar till en ökad 

kompetensutveckling och främjar integration. För att nå 

hit finns det fördelar med gemensamma strategier med 

grannkommunerna. 

Miljö 

I frågor kring mark, vatten och luft suddas de adminis

trativa kommungränserna alltmer ut för att uppfylla både 

lokala, regionala och nationella miljömål. Det finns goda 

skäl att samarbeta kommuner emellan inom miljöfrågor

na och fortsätta att utveckla de samarbeten som finns. 

Vatten 

I Tings1yd finns det viktiga vattenområdet kring sjön Ås

nen som gränsar till både Växjö och Alvesta kommuner. 

Även Bräkneån och Mörrumsån med till- och biflöden 

är utpekade som riksintresse för skyddat vatten. I sjön 

Miens vattenområde finns Långasjön där Karlshamn tar 

dricksvatten och Ronnebyån är dricksvattenreserv för 

Ronneby. 
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Dessa exempel visar tydligt på att kommunöverskridande 

samverkan inom vattenfrågor är viktigt för att säkerställa 

en god dricksvattenförsörjning och biologisk mångfald. 

Friluftsliv och turism 

Tingsryd har många vandrings-, cykel- och kanotleder 

i kommunen vilket är positivt för besöksnäringen. En 

viktig cykelled som sträcker sig genom kommunen är 

Sydostleden som löper mellan Simrishamn och Växjö. 

Den planerade nationalparken Åsnen är också en till

dragande destination i regionen. Kommunen gränsar till 

glasriket, stemiket, Blekinge skärgård med flera områ

den. En samverkan i regionen inom turism och friluftsliv 

där styrkor och kvaliteter lyfts fram i respektive kommun 

stärker näringen i hela regionen. 

Kommunikationer 

Tingstyd har i grannkommunerna tillgång till fle1ialet 

olika kommunikationstyper. Flygplatser finns på nära 

avstånd i Växjö, Ronneby och Kalmar och med bara ca 

tre och en halv timme till Kastrup. Hamnarna i Blekinge 

är viktiga ur näringslivssynpunkt. Järnväg i form av 

Kust till kustbanan och Blekinge kustbana som knyter 

an till övrigtjärnvägsnät finns ca 45 minuters bussresa 

bort. Riksväg 27 och 29 är en viktig vägsträcka i kom

munen och regionen vilket möjliggör för olika typer av 

samarbeten kring pendling och kollektivtrafik. Gång- och 

cykelvägar för friluftslivet och inom vissa orter även 

arbetslivet är också en mellankommunal fråga med 

l\eglonål.1Jrve<kti119~i1rat{'{Jl 
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MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN 

utvecklingspotential. 

Övrig infrastruktur 

För ett fungerande samhälle krävs en bra infrastruktur 

och utöver kommunikationer sträcker sig också följande 

funktioner över kommungränsen: 

• Elförsörjning/Energi 

• Bredband/Fiber 

• Vatten och avlopp 

• Riskhantering 

Boende 

I de omkringliggande större kommunerna är det ett högt 

tryck på bostäder. Tingsryds kommun skulle kunna bistå 

med bostäder i attraktiva natur- och sjönära lägen. En 

strategisk boendeutvecklig där förtätning sker i befintliga 

orter med viktiga transport- och pendlingssträckor är 

därmed viktigt och gynnar boendeantal och näringsliv i 

hela regionen. 

Riksintressen 

I kommunen finns ett flertal områden av riksintresse för 

friluftsliv, naturvård, kommunikationer mm, som även 

berör angränsande kommuner, exempelvis Åsnen, riks

väg 27 och 29. Tingsryd gränsar även till områden som är 

av riksintresse i de omkringliggande kommunerna. Det är 

viktigt att kommunerna har en samsyn kring områdenas 

fortsatta användning. 
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R I KSINTRESSEN 

Det är staten som identifierar intressen av nationell bety

delse, så kallade riksintressen. Ofta handlar det om natur

och kulturvärden men även om försvarsintressen. Det är 

nationella myndigheter som beslutar om vilka områden 

som klassas som riksintresse. Riksintressena regleras i 

miljöbalken. 

Riksintressen i Tingsryd 

Mark- och vattenområden ska användas till de ändamål 

de är mest lämpade för. Det ska tas hänsyn till områdets 

karaktär och läge samt vilka behoven är. En avvägning 

ska ske mellan å ena sidan intresset av att bevara ett 

mark- eller vattenområde för framtida bruk och å andra 

sidan värdet av att ta det i anspråk för något särskilt än

damål. Om allmänna och enskilda intressen konkurrerar 

är det den användning som medför en god hushållning 

utifrån en allmän synpunkt som ska prioriteras. Ingrepp 

och exploatering i de områden som berörs av riksintresse 

får endast genomföras om det kan ske på ett sätt som inte 

uppenbarligen skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Riksintressena i Tingsryd täcker ca en tredjedel av 

kommunens yta och av dessa är Åsnenområdet största 

området. Vid planläggning av områden och i bygglovsä

renden ska det tas hänsyn till områden som är definierade 

som riksintressen. Många riksintressen är dock grovt 

utpekade och skulle med fördel kunna avgränsas för att 

effektivisera kommunens planläggning. 

Riksintresse yrkesfisket 

Fiskeristyrelsen ansvarar för att definiera riksintresse 

för yrkesfisket. Sjön Åsnen är klassad som riksintresse 

för yrkesfisket med anledning av att det är ett viktigt 

fångstområde med betydelse för näringen. Riksintres

set ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra 

näringens bedrivande. Kommunen vill dock betona att 

fisket i Åsnen även är viktigt ur ett friluftsperspektiv. (Se 

kartan på sidan 57) 

Riksintresse naturvård 

I kommunen är Åsnenområdet, Mien-Mieån, Berorsmåla 

samt Korrö utpekade som riksintresse för naturvård. (Se 

kartan på sidan 57) 
Åsnenområdet utgörs av mycket omväxlande, till 

största delen flacka stränder med inslag av strandvåtmar

ker och grunda bottnar, varierat moränlandskap och vack

ra rullstensåsar. Över sjöslätten reser sig höga restberg. 

Sjön Mien är sannolikt bildad genom ett stort meteo

ritnedslag under kritperioden och begränsad av ett rom

biskt spricksystem. På Ramsö finns den för Skandinavien 

unika bergarten ryolit, som visar smältstruktur av kraftig 
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tryck- och värmechock. Mieån rinner i en sprickdal i för

längningen av spricksystemet. En rullstensås längs sjöns 

västra sida och i Mieån bildar varierande former. Sjön 

och ån omges av ett mångformigt skogs- och odlings

landskap med betydande inslag av ädellövskog. 

Berorsmåla utgör ett representativt odlingslandskap 

i skogs- och mellanbygd med hackslåttmark och för Små

land karaktäristiska naturbetesmarker. Här finns art- och 

individrika växtsamhällen med rödlistade arter. 

Korrö är ett representativt odlingslandskap i skogs

och mellanbygd med bl.a. trädbevuxna öppna hagar och 

ängar. Växtsamhällena är artrika och genom området 

löper en representativ getryggsås. 
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Riksintresse kulturmiljö 

I kommunen finns tre utpekade riksintressen för kultur

vård, Blidingsholm, Korrö och Ängsfruktsodlingsområ

det. (Se kartan på sidan 57) 

Sedan medeltiden har olika transportleder mötts vid 

Blidingsholm. Här finns en stenvalvsbro över vattenle

den vid Åsnens utlopp med fasta fångstanordningar med 

gamla anor för ålfiske. Ledens forna betydelse styrks av 

en medeltida befästningsanläggning. I området finns även 

boplatslämningar från stenåldern samt Blidingsholms 

gård från 1826. 
Korrö är en småskalig industriell miljö från 1800-talet 

med anor från 1500-talet. Odlingslandskap runt Korrö 

ger en uppfattning om det historiska sambandet mellan 

jordbruks- och industrinäringarna. Korrö hantverksby 

ligger vid Ronnebyån och här finns en kvarn, garveri, 

färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmarken utmed 

ån präglas av bete och slåtter. 

Ängsfruktsodlingsområdet utgörs av ett småbrutet 

odlingslandskap med ängs- och åkermarker, ympade vil

daplar i odlingsmarkens marginella partier på ängsmark 

och i väg- eller åkerrenar. Där återfinns även senare tiders 

symmetriska fruktodlingar på åkermark. 

Riksintresse friluftsliv 

Riksintresse för friluftslivet utpekas av Naturvårdsverket 

efter samråd med Fiskeristyrelsen. I kommunen finns ett 

område definierat, Åsnen och området runt sjön. Även 

RIKSINTRESSEN 

grannkommunerna Växjö och Alvesta berörs av detta 

riksintresse. (Se kartan på sidan 57) 

I Åsnenområdet utgör sjön Åsnen med öar och strän

der kärnområdet i riksintresset. I området finns möjlighet 

till längre vistelser och en mycket variationsrik natur 

med storslagna vyer. Friluftsaktiviteterna i området är i 

huvudsak knutna till upplevelser av natur- och kulturmil

jöer, exempelvis vandring och cykling, samt vattenaktivi

ter i form av fiske, kanoting, bad mm. Även Lidhemsjön, 

som är en värdefull :fågelsjö med fågeltom, rastplats mm 

och som passeras av en cykelled, är värdefull för frilufts

livet och ingår i avgränsningen. 

Områden av riksintresse för friluftslivet ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kultur

miljön. 

Riksintresse väg 

Det är Trafikverket som beslutar kring Riksintresse väg. 

Utpekade vägar i kommunen är riksväg 27 och 29 som 

fungerar som länkar mellan olika regioncentra. Riksväg 

29 utgör dessutom anslutningsväg till Karlshamns hamn 

som är utpekad som riksintresse. (Se kartan på sidan 57) 

Exploatering nära transportanläggningar :får inte 

påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida 

utveckling av dessa. Byggnadsfritt avstånd på 30 meter 

från vägområdesgränsen för dessa vägar är beslutat, i 

enlighet med väglagen. Vid byggnation behöver hänsyn 

tas till buller, transport av farligt gods och säkra in- och 
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RIK S INTRE SS EN 

utfarter. Kommunen har som inställning att fortsätta 

främja en god framkomlighet på Riksväg 27 och 29. 

Kommunen önskar dock i dialog med Trafikverket få till 

stånd minskade bullernivåer och säkrare in- och utfarter i 

anslutning till Tingsryds tätort. 

Riksintresse försvaret 

Riksintressen för försvarets militära del kan redovisas 

öppet såvida de inte berörs av sekretesskäl. Kommunen 

berörs av stoppområde för höga objekt, tillhörande Ha

gahults flygplats. Flygplatsen har ett behov av hinderfri

het, vilket medför att inom stoppområdet kan inga höga 

objekt uppföras. Höga objekt är 20 meter (utanför tätort) 

respektive 45 meter (inom tätort). I kommunen finns även 

ett övrigt influensområde. Riksintressets funktion och 

placeringen omfattas dock av försvarssekretess. Avslut

ningsvis berörs kommunen av ett lågflygningsområde, i 

behov av hinderfrihet, som är av betydelse försvarsmak

tens militära del. (Se kartan på sidan 59) 

Anläggningarna ska skyddas mot åtgärder som på

tagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg

ningarna. Myndigheten kontaktas vid handläggning av 

ärenden som berörs av försvarets riksintresse. 

Riksintresse rörligt friluftsliv 

Åsnen-Mien är utpekat som ett riksintresse för det rörliga 

friluftslivet och turism. Detta intresse ska beaktas vid 

planering och exploatering i ormådet. Området ska skyd

das mot åtgärder som påtagligt kan skada den värdefulla 

natur- och kulturmiljön. (Se kartan på sidan 58) 
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Riksintresse skyddade vatten 

I miljöbalken regleras också att vattenkraftverk samt 

vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål 

inte får utföras i Bräkneån och Mörrumsån eller i deras 

tillhörande käll- och biflöden om inte vattenverksamhe

ten endast förorsakar obetydlig miljöpåverkan. (Se kartan 

på sidan 58) 

Angränsade riksintressen 

Kommunen gränsar till ett antal riksintressen i de om

kringliggande kommunerna. 
Bräkneån, Mörrumsån och Mieån i Ronnebys och 

Karlshamns kommuner är utpekade som riksintresse för 

friluftsliv och naturvård. Mörrumsåns dalgång i Olof

ströms kommun berörs även av riksintresse för naturvård. 

Mörrumsån och Bräkneån är dessutom utpekade som Na

tura 2000 område och skyddat vattendrag. Mörrumsån är 

av nationellt intresse för jord och skogsbruk samt utgör 

riksintresse för yrkesfiske. 

Kommunen berörs även av MSA-område för Ronne

by, Växjö och Kalmar flygplatser. Dessa flygplatser är av 

riksintresse för den civila luftfarten. Vid uppförande av 

höga objekt ska kommunen samråda med Luftfartsverket 

och Trafikverket. (Se kartan på sidan 59) 

Vid byggnation och planering i kommunen ska 

hänsyn tas till angränsande riksintressen. Åtgärder som 

påverkar dessa intressen negativt ska i den mån det är 

möjligt undvikas. 
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