DEL AV
MARKANVÄNDNINGSPLAN
VIRESTAD

Markanvändningsplanen är en samling förslag som grundar
sig på intervjuer med föreningar, allmänhet, kommunala
tjänstemän och Skogssällskapet.
Inga åtgärder är beslutade, och presenterade förslag
kommer sannolikt att ändras efter de goda synpunkter som
framkommer under tiden för utställningen.
Förslagen skall av läsaren ses som exempel på vad som är
möjligt utifrån naturens givna förutsättningar. Vad som
sedan genomförs avgörs av politiska beslut, åtgärd för
åtgärd.

FÖRORD
Skogssällskapet sköter den praktiska driften av skogsbruket åt en mängd kommuner, bl.a. i
Älmhult. I det arbetet har vi sett att tjänstemän inte så sällan känner en osäkerhet om de i sina
val av skogliga åtgärder prioriterar rätt. –”Har jag tänkt på allt.” –”Är detta den optimala
skötseln utifrån alla de krav som ställs på kommunen.” osv. Att skapa en process för
genomförande av en övergripande markanvändningsplan har för Skogssällskapet kommit att
stå i fokus, för att kunna hävda att vi tillvaratar även markens långsiktiga värden.
Den nu färdiga markanvändningsplanen är ett resultat av ett sådant arbete. Under 2006 kunde
vi tillsammans med kommunen skapa ett projekt kallat ”Markanvändningsplan för Älmhult
med omgivningar”, finansierat till 50 % av kommunen och till 50 % genom
Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, förkortat LONA. Markanvändningsplanen är en
process vars syfte är att tillvarata de olika önskemål och krav som ställs på det kommunala
markinnehavet, och många har fått komma till tals och lämna synpunkter. Planen kommer,
när det är fastställd, att bli ett utmärkt hjälpmedel för att praktiskt förvalta kommunens
markinnehav. Arbetet med att samla alla olika fakta hade inte varit möjligt utan god
medverkan av personalen inom kommunens organisation, eller alla de aktörer och ideella
organisationer som givit oss kunskap, önskemål och idéer. Ett varmt tack till alla som
bidragit.
För Skogssällskapets Förvaltning AB
Joakim Norgren, projektledare
2007-06-13

SAMMANFATTNING
Arbetet med markanvändningsplanen har pågått under ca. 1 års tid, och inneburit många
fältbesök och träffar med olika intressegrupper. Det har visat att Älmhult har flera fina
områden, väl värda att ta vara på. Vissa av dem är redan idag avsatta för t.ex. rekreation eller
naturvård, andra rekommenderas i denna rapport att avsättas. Arbetet har varit mycket
givande och inneburit kontakt med många engagerade och tillmötesgående människor, och
många timmar i fält. Markanvändningsplanen har setts som ett mycket positivt initiativ av
kommunen, och de olika intressegrupperna har uppskattat att få komma till tals. Generellt har
det varit färre konflikter än väntat, och inga har varit olösliga. Grundsynen bland de
intervjuade tycks ha varit en vilja till samförstånd.
I samband med markanvändningsplanen har en inventering av befintlig infrastruktur gjorts,
vilken gör att de bord, bänkar, eldstäder, motionsspår, informationstavlor, vedförråd och
dylikt som finns på kommunens mark är koordinatsatta, fotograferade och har fått sin
skötselstatus dokumenterad. Uppgifterna finns att tillgå via verktyget Förvaltningsplan (mer
om denna funktion längre ner i rapporten). Inventeringen har visat att det finns ca 100 objekt
med tillsammans ca 300 tillbehör som behöver regelbunden tillsyn och underhåll. Om inte
medel avsätts till regelbundet underhåll bör dessa delar av infrastrukturen tas bort för att inte
ge ett dåligt intryck.
Markanvändningsplanen har visat att det finns 14 områden som är intressanta ur kulturell,
biologisk och/eller rekreationssynpunkt. Beslut måste fattas kring t.ex. vissa områdens
prioriterade användning.
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Älmhult har mycket fint att visa, men majoriteten av dessa områden är svåra att hitta till för
alla som inte redan bor i kommunen. En bättre skyltning, tillsammans med ett bra
foldermaterial, skulle medföra att fler nyinflyttade, turister och andra besökare skulle hitta till
och få del av dessa områden.

BAKGRUND
Älmhults kommun äger ca 2.100 ha mark, varav normal skogsmark är ca 1670 ha och
tätortsnära skogsmark ca 170 ha. Övrig mark består av täkter, tomter, betesmark, åkermark,
gator och vägar. Det mesta av marken är som synes produktionsskogar utan några
målkonflikter. Markinnehavet är utspritt och finns bl.a. i anslutning till varje tätort. Marken är
intressant för kommunen av en mängd anledningar, de som är mest betydelsefulla för denna
markanvändningsplan är:
•
•
•
•

Disponera mark för att säkerställa goda möjligheter för rekreation i Älmhults tätorters
närhet.
Ge möjligheter att vidareutveckla turism och till den knutna värden inom kommunen.
Skapa utrymme för expansion, dels för staden dels för näringslivet i dess olika former.
Producera virke och därmed skapa ekonomi för annan verksamhet.

Markerna är attraktiva för en mängd olika verksamheter både de rent kommersiella samt de
som kan kopplas till friluftsliv och sport. Här finns många kulturella och biologiska värden,
och många verksamheter är sedan lång tid etablerade i områdena. Detta har skapat ett flertal
önskningar och krav från organisationer och individer både inom kommunens egen
organisation och bland dess innevånare.
Kommunen har en stark vilja att så många verksamheter som möjligt skall kunna existera sida
vid sida. För att bringa klarhet i hur marken skall disponeras har man anlitat Skogssällskapets
Förvaltning AB för att samla alla fakta i en markanvändningsplan, som till slut efter en
demokratisk process skall bringa klarhet i vilken mark som skall ha vilket primära
användningsområde. Inventerare har varit Anna Sundberg, ansvarig för metodutveckling och
Förvaltningsplan har varit Anders Braide, projektledare har varit jägmästare Joakim Norgren.

Mål med markanvändningsplanen
Planen skall genomföras på de av kommunens marker som kan förväntas innehålla
målkonflikter mellan olika typer av markutnyttjande. Markanvändningsplanen och den
process det innebär syftar till att lösa upp sådana konflikter. Det skall skapa en rumslig
prioritetsordning över vilket övergripande mål som skall gälla för varje enskild bit av marken.

Processen
En markanvändningsplan så som Skogssällskapet definierar den, är främst en process där alla
ges möjlighet att föra fram sina åsikter och önskemål varefter markägaren fattar beslut för att
skapa en prioritetsordning. I fallet Älmhult blir det frågan om politiska beslut efter att
allmänheten fått lämna synpunkter.
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En markanvändningsplan är nödvändig för att kunna besluta om vilket mål som har företräde
framför ett annat. Den behövs för att hålla ordning på olika målsättningar och önskemål för
olika områden. Kraven på en offentlig markägare att på sin mark ge utrymme för en mängd
aktiviteter har ökat. Vi talar i dag om ett mångbruk i skogen. De olika mångbruksgrenarna är i
detta fall natur, kultur, rekreation och skogsbruk.
Markanvändningsplanen skapar en övergripande ordning på markerna. Vilken bit skall
användas till vad? Efter att den är klar följer skötselplaner för de olika mångbruksgrenarna.
En ny skogsbruksplan är den vi är mest bekanta med, men det behövs också detaljerade planer
för att sköta kulturvärden, naturvärden, rekreation osv. Markanvändningsplanen är den
indelning av marken som styr övriga driftsplaner. Det kommer över tiden att uppstå nya
önskemål, markköp eller försäljning mm. Det leder till att en markanvändningsplan inte är
statisk, det tillkommer hela tiden nya fakta vilket kommer att påverka
markanvändningsplanen. Nya politiska överväganden kommer att behövas över tiden.
Vi har samlat in fakta om alla legala restriktioner som finns på markerna. Det är t.ex.
nyckelbiotoper, fornlämningar mm. Därutöver har tjänstemännen inom kommunen lyft fram
fakta rörande just sitt ansvarsområde/sin mångbruksgren. Vi har med talat med alla de
intresseorganisationer och lokala näringsidkare som kommunen anvisat. Vi har tillfrågat olika
delar inom kommunens egen organisation om man har några önskemål eller idéer. Målet har
varit att alla som är eller vill vara verksamma på den aktuella marken skall ha erbjudits
möjlighet att yttra sig.
Marker som dessa hyser många platser med olika möjliga målsättningar. Dessa har
identifierats och beskrivs som hänsynsobjekt och hänsynsområden. Områdenas olika mål och
skötsel skall i praktisk drift säkerställa värden och därmed ett lämpligt landskap för olika
aktiviteter.

Den demokratiska processen
Kommunens mark tillhör alla, så det är inte så konstigt att det är många som har önskemål
och synpunkter. Genom att möta representanter för olika nyttjandegrupper har många indirekt
fått möjlighet att komma till tals. Nu är det så att inte alla är anslutna till en sådan grupp, det
är av vikt att alla får möjlighet att tycka till om den föreslagna markanvändningsplanen.
Därför kommer materialet att ställas ut på en mängd platser i kommunen, utifrån det
materialet är det sedan fritt att lämna synpunkter till kommunens tekniska kontor. Dessa
kommer sedan att beaktas och påverka den slutgiltiga markanvändningsplanen, som kommer
att fastställas i kommunstyrelsen under hösten 2007.

De olika mångbruksgrenarna
De olika mångbruksgrenarna representerar olika intressen och mål med markens nyttjande.
Vissa mål och värden gäller även för andra mångbruksgrenar. T.ex. kan ju en spännande
rasbrant med höga naturvärden även var något för skogsflanören att vila ögonen på. I
resonemanget som skall leda fram till en indelning av markerna efter olika mål, fokuserar vi
bara på just den enskilda mångbruksgrenens mål. De flesta av målen för olika
mångbruksgrenar står inte i konflikt med varandra.
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Natur
Här inryms höga naturvärden. Underlaget är dels nyckelbiotoper och andra legala skydd, dels
olika typer av inventeringar eller annan kunskap om var höga värden står att finna.
Kultur
Här inryms höga kulturvärden. Underlaget är legala skydd i form av kända fornminnen, samt
annan kunskap som kommunen besitter.
Rekreation
Här inryms platser som redan i dag hyser en verksamhet. Det kan vara t.ex. bad, stigar eller
grillplatser. Det kan också vara platser som har potential för att kunna utvecklas till betydande
platser/områden för rekreation.
Skogsbruk
Skogsbruk är av förklarliga skäl den största markanvändningen på skogsmark. Den del av
markerna som inte tas i anspråk för mål inom övriga mångbruksgrenar betraktas som just
produktionsskog. I de tätortsnära skogarna resp. de som ligger inom bebyggelse gäller de mål
för skogsbruket som är fastlagda i Älmhults skogsbrukspolicy (se bilaga skogsbrukspolicy).
Inom denna kan inriktningen för skötseln modifieras i form av generell hänsyn till det ena
eller andra. I de områden där annat övergripande mål gäller skall skogsbruket styras i en
bestämd riktning som gynnar det övergripande målet. Ett sådant skogsbruk kan i regel
bedrivas på de flesta marker oavsett andra mål.

RESULTAT
Nyttjarnas behov och synpunkter
Som nämnts ovan ställs det en mängd krav på kommunen och dess mark från olika
nyttjandegrupper. Områdena är attraktiva för så skilda verksamheter som förskolans lek och
en stunds stilla kontemplation efter en hektisk arbetsdag, såväl som rent kommersiell
verksamhet. Gruppernas sinsemellan skilda behov och önskningar måste fångas upp,
dokumenteras och vägas in i beslutsprocessen, för att en markanvändningsplan ska kunna
förankras hos allmänheten.
Att tillmötesgå de behov och önskningar som framkommit kan medföra kostnader för
kommunen i olika utsträckning. Denna kostnad, beräknad i kronor och ören, ska dock vägas
mot den samhällsekonomiska vinst som görs av t.ex. ett ökat nyttjande av skog och mark för
fysisk aktivitet, och en därmed förbättrad trivsel och folkhälsa för invånarna.
Arbetsgång
För att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt har både kommunens egna funktioner
(interna) samt övriga nyttjare (externa) tillfrågats. De interna har bestått av representanter för
gymnasie-, grund- och förskola samt handikapp- och pensionärsråd. De externa av
föreningar/andra aktörer, verksamma på den aktuella marken/orten och anvisade av
kommunen.
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Kontakterna med intressenterna har skett i 3 steg. Först skriftlig kontakt, sedan telefonsamtal
och i de allra flesta fall ett personligt möte. Mottagandet har i samtliga fall varit positivt, och
de intervjuade har sett kommunens initiativ till en markanvändningsplan, där de faktiska
nyttjarnas behov och åsikter lyfts fram, som något mycket positivt och uppskattat.
Att samla in alla olika gruppers synpunkter hade inte varit möjligt utan medverkan av de
engagerade intressenterna, som bidragit med kunskap, önskemål och idéer. Ett stort tack till
alla som medverkat!

Beskrivning av externa intervjuer, övriga orter
Samtalen med föreningarna i de mindre tätorterna har generellt haft en något annorlunda
inriktning än de med rena intresseföreningar (motor-, hund-, idrott-, natur- etc.) där man
fokuserar på sina specialintressen. Syftet har varit att utröna ortens behov av markanvändning
för rekreation & friluftsliv. men samtliga föreningar i de mindre orterna har starkt poängterat
behovet av attraktiva tomter för bostadsbyggnation, för att orten överhuvudtaget ska kunna
utvecklas och leva vidare i ett längre perspektiv. Rekreation & friluftsliv har för dem inte varit
det viktigaste, utan byns samlade möjligheter att locka nya invånare. Här anses förvisso
rekreation vara en av faktorerna, men inte den viktigaste.
I alla de mindre tätorterna finns enligt ”Översiktsplan 2006” antingen ”planlagda, ej utbyggda
bostadsområden” eller ”utredningsområde för framtida bostäder”. Dock anser de kontaktade
föreningarna i vissa fall att planerade tomter inte överensstämmer med attraktiva tomter, och
att utan sådana kan inte bygden leva vidare. Generellt anses för stort fokus läggas på att skapa
tomter i centralorten, när det istället skulle kunna satsas på lika, eller mer, attraktiva
möjligheter inom nära pendlingsavstånd till centralorten.
I samtliga fall anser också föreningarna att all kommunal mark belägen inom tätbebyggt
område ska hållas välvårdad, för både den allmänna trivseln och den estetiska upplevelsens
skull.
Nedan tas inte resp. förenings synpunkter på placering av tänkbara tomter upp, utan
sammanställningarna fokuserar på de synpunkter och önskemål som framkommit kring
rekreation & friluftsliv i olika former.

Stormöte Virestad
Den inledande kontakten med Virestadsborna togs via Virestads samhällsförening. Eftersom
Skogssällskapet är mån om att hela tiden utveckla de produkter och tjänster vi levererar, ville
vi prova ytterligare sätt att nå allmänheten på, utöver att använda en förening på orten som
förmedlare.
Virestad visade sig lämpligt för detta försök, då en kontaktväg till alla hushåll fanns via det
lokala nyhetsbladet Viljanbladet. Annons om markanvändningsplanen och dess syften
infördes i december -06, och möte hölls i januari -07. Olyckligtvis drog stormen Per fram över
Älmhultstrakten dagen innan mötet, vilket enligt uppgift från de närvarande gjorde att flera
som planerat komma fick hålla sig hemma.
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Även här framkom, som vid de flesta andra möten med boende i kringorterna, behovet av
attraktiva tomter för bostadsbyggnation och åsikten att de tomter som idag finns avsatta för
detta inte motsvarar begreppet ”attraktiva tomter”. Nedan tas mötesdeltagarnas synpunkter
kring rekreation & friluftsliv upp.
Önskemål
I området bakom skolan finns en promenadslinga som används av både vuxna och barn.
Broarna över bäcken är ditsatta och underhålls genom privat initiativ. Spåret har stor
betydelse för orten och bör få vara kvar. Elljus längs sträckan skulle öka användandet av både
allmänhet och idrottare, som inte skulle behöva åka till Liatorp för att träna efter mörkrets
inbrott. En förbättring av underlaget skulle utöka tillgängigheten för tex de med barnvagnar.
Ansvaret för skötseln bör ligga på kommunen, men det kan rent praktiskt utföras av
föreningar på orten.
Att Helge å inte rensats upp tillräckligt efter stormen -05 påverkar framkomligheten längs
kanotleden negativt. Kommunen bör utnyttja sin kraft till att utöva påtryckning på de
markägare som ännu inte fullföljt rensningen.
Arnanäs var flitigt använt av skola, lägerverksamhet, naturcampare m.fl. för ca 20 år sedan.
Dammen i området skapades redan i slutet av 60-talet, eftersom sjöbottnen utanför är av dålig
kvalité (numera finns en kombinerad badplats/kanotbas söder om samhället). Dammen har
efter detta använts för fiske.
Området väcker starka känslor, både för och emot ett fortsatt användande som
rekreationsområde. Vissa mötesdeltagare ville att det skulle sättas i användbart skick igen och
menade att då skulle besökarna återkomma, andra ansåg att det hade spelat ut sin roll och
borde läggas ner. (Kommunens hänvisning vid väg har plockats ner.) Alla var dock eniga om
vikten av att det sköts, om det ska vara ett rekreationsområde. Även om det inte får förnyad
status som officiellt kommunalt fritidsområde ansågs det viktigt att det hölls öppet för
spontana besök, och att kunskapen om Arnanäs ur historiskt perspektiv hölls levande.
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Konfliktrisk
I Virestad finns en konfliktrisk mellan de olika grundläggande intressena kring Arnanäs
framtid, dvs. de som vill att det återupprättas som friluftsområde och de som anser att en
nystart inte skulle fylla någon funktion för en bredare allmänhet. Däremot, om det skulle
återtas i bruk, är den gemensamma ambitionen hos de olika grupperna att det ska vårdas väl.
När det gäller området bakom skolan finns inga synbara konfliktrisker mellan de olika
nyttjargrupperna, utan man är ense om att det bör förvaltas utifrån
skolans/förskolans/äldreboendets behov.
Bedömning
Efter att ha prövat 2 olika vägar att nå allmänheten i de mindre tätorterna, dels via förening
som förmedlare dels via stormöte, är slutsatsen stormöte ger möjlighet att nå fler grupper av
invånare. Just detta möte drabbades av stormens verkningar, men mötesdeltagarna var också
av åsikten att stormöte är ett bra medium för att fånga allmänhetens synpunkter.
Arnanäs bedöms inte ha en framtid som friluftsområde för en bredare allmänhet. Detta
tillsammans med de höga kostnaderna för ett återställande i sin helhet för friluftslivet, gör att
rekommendationen blir att endast vägen ner från parkeringen, samt en siktgata över dammen i
vägens förlängning hålls öppen för dem som ändå söker sig till området.
Området bakom skolan bör däremot avsättas för rekreation och friluftsliv, och skogsbruket
anpassas därefter.

Hänsynsområde
Virestad - Arnanäs
Tidigare friluftsområde i anslutning till Virestadsjön. Diskussioner har förts med privat
intressent om försäljning, men tillsvidare kvarstår området i kommunal ägo. Spår av tidigare
markerad slinga finns i området, samt rester av gammal infrastruktur som är i mycket dåligt
skick.
En grävd damm finns strax innanför strandlinjen. Skapades för att användas som badplats, då
botten i sjön består av djup dy. Planer har funnits på att använda den för fiske, men i dagsläget
används den inte till något.
Kulturvärde
Området är ett gammalt kulturlandskap med terrassodlingar och rösen.
Naturvärde
Inom områdets nyckelbiotop finns stora naturvärden knutna till lövträd och död ved. Vissa
flora- och trädvärden finns i övriga delar
Rekreationsvärde
Ett småtrevligt område, men utan stora rekreationsvärden för en utomstående. Dess karaktär, i
kombination med avståndet till centralorten, gör att det sannolikt inte skulle locka så många
besökare ens efter en upprustning. Befintlig infrastruktur ser ut att ha varit sliten redan innan
området lades på is. Den tidigare slingan är igenväxt.
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Att återskapa områdets forna status skulle vara både tids- och kostnadskrävande, eftersom
hela området skulle behöva röjas från sly och all infrastruktur bytas ut. Områdets rekreativa
värden motiverar inte denna kostnad.
Konflikter mellan de 3 värdekategorierna
Eftersom området endast i ringa omfattning nyttjas för rekreation, föreligger inga synbara
konflikter.
Förslag
Avveckla friluftsområdet och låt de biologiska värdena tas tillvara i samklang med det
ordinarie skogsbruket.
För att tillmötesgå de som ändå nyttjar området, håll vägen från parkeringen ner till dammen
öppen, tillsammans med en siktgata över dammen i vägens förlängning.
Ta bort all gammal infrastruktur.
Fastställande av hänsynsområden inom kultur/natur.

Virestad – tätort
Område i direkt anslutning förskola, skola och äldreboende. Det är inget officiellt
fritidsområde men nyttjas av de boende för promenader, och av skolan för diverse aktiviteter.
Skolan har även en ”egen” bit skog som de sköter.
Stigarna är väl använda, och har av någon intressent fått markeringar i form av snitslar.
Kulturvärde
Inga nämnvärda.
Naturvärde
Inga nämnvärda.
Rekreationsvärde
Området erbjuder möjlighet till motion, utbildning och lek. Det har för en utomstående inga
högre rekreativa värden, men är pga. närheten till skolan viktigt att bevara. Slitaget av stigarna
visar att området också är värdefullt för rekreation och friluftsliv.
Konflikter mellan de 3 värdekategorierna
Inga synbara.
Förslag
Fastställande av hänsynsområden inom rekreation.
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Objektsbeskrivningar rekreationsvärden
Typ av zon/objekt: Virestad tätort

Objekt 103 skifte
Älmhult
Hänsyn
plats

Hänsyn
område
X

Zon

Kultur Natur Vatten Rekreation Skogssällskapet,
Anna Sundberg,
2006-12-20
X

Allmänt
Området ligger i direkt anslutning förskola, skola och äldreboende. Det är inget officiellt
fritidsområde men nyttjas av de boende för promenader, och av skolan för diverse aktiviteter.
Skolan har även en ”egen” bit skog som de sköter.
Stigarna är väl använda, och har av någon intressent fått markeringar i form av snitslar.
Skog-/mark tillstånd
Tät barrdominerad skog, med en ”vild” karaktär. Mossig mark. En å rinner genom området.
Rekreationsvärde
Området erbjuder möjlighet till motion, utbildning och lek. Det har för en utomstående inga
högre rekreativa värden, men är pga. närheten till skolan viktigt att bevara.
Slitaget av stigarna visar att området också är värdefullt för rekreation och friluftsliv.
Målsättning
Området bör avsättas helt till rekreation, med huvudsaklig målsättning att bibehålla känslan
av storskog för barnen.
Konfliktrisk
Konfliktrisk mellan rekreation och ett ekonomiskt skogsbruk.
Skötselbeskrivning
Behåll områdets ”vilda” karaktär, och undvik kalhyggen.
För att förbättra upplevelsen för de som promenerar siktröjs lämpligen i en korridor på båda
sidor längs stigarna.
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Objekt 104 skifte
Älmhult

Typ av zon/objekt: Arnanäs

Hänsyn
plats

Kultur Natur Vatten Rekreation Skogssällskapet,
Anna Sundberg,
2006-12-20
X

Hänsyn Zon
Område
X

Allmänt
Friluftsområde i anslutning till Virestadsjön. Det har tidigare varit i drift, men ligger f.n. i
träda i väntan på beslut om dess framtid. Diskussioner har förts med privat intressent om
försäljning, men tillsvidare kvarstår området i kommunal ägo.
Spår av tidigare markerad slinga finns i området, samt rester av gammal infrastruktur som är i
mycket dåligt skick.
En grävd damm finns strax innanför strandlinjen. Skapades för att användas som badplats, då
botten i sjön består av djup dy. Planer har funnits på att använda den för fiske, men i dagsläget
används den inte till något.
Skog-/mark tillstånd
Lövskog med inslag av barr. Flera stora träd, men mängder av småträd och sly. Några stora
gamla ekar finns som behöver få utrymme för att kunna utvecklas.
Området är till stora delar flackt, och sannolikt vattensjukt i en bred remsa nära sjön under vår
och höst.
Rekreationsvärde
Ett småtrevligt område, men utan stora rekreationsvärden för en utomstående. Dess karaktär, i
kombination med avståndet till centralorten, gör att det sannolikt inte skulle locka så många
besökare ens efter en upprustning. Dock säger boende i Virestad att området var välbesökt av
olika organiserade barngrupper då det var i drift.
Inom området finns fornåkrar och tjärdal. Befintlig infrastruktur ser ut att ha varit sliten redan
innan området lades på is. Den tidigare slingan är igenväxt. En viss användning av området
finns, vilket visas av vedrester i den f.d. eldstaden, slängda ölburkar o.dyl.
Att återskapa områdets forna status skulle vara både tids- och kostnadskrävande, eftersom
hela området skulle behöva röjas från sly och all infrastruktur bytas ut. Områdets rekreativa
värden motiverar inte denna kostnad.
Den grävda dammen tillför inte det rekreativa värdet någonting i dagsläget, eftersom det
ligger en hel sjö utanför. Om den däremot skulle användas för t.ex. någon form av fiske som
allmänheten inte har tillgång till i Virestadsjön, kan områdets attraktionskraft öka.
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Målsättning
Då området inte har några större rekreativa värden, och har en låg besöksfrekvens, finns 2
alternativa handlingssätt. Det första är att helt lägga ner Arnanäs friluftsområde, och då ska all
befintlig infrastruktur tas bort.
Det andra, om beslut om områdets framtid inte kan fattas, är att plocka bort den infrastruktur
som idag utgör en fara för ev. besökare, spara bänken och grillen vid dammen samt hålla
parkeringen och vägen till dammen öppen. Om det uppstår ett spontant och frekvent nyttjande
görs lämpligen en detaljstudie av området om ca 2 år, för att utvärdera dess framtid.
Konfliktrisk
Ingen konfliktrisk mellan nyttjandegrupper eftersom området inte används i någon större
omfattning.
Skötselbeskrivning
Området sköts som produktionsskog, men med något hårdare röjning i ungskogsfasen om
området ska fortleva som friluftsområde.
Röjning runt de stora ekarna för att ge dem möjlighet att utvecklas.
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Objektsbeskrivningar naturvärden
Objekt N7 skifte
Arnanäs

Typ av zon/objekt:

Hänsyn
plats

Kultur Natur Vatten Rekreation

Hänsyn Zon
Område
X

X

Allmänt
Stort område vid Norra Virestadsjöns strand. Medelålders strandskog på den gamla sjöbottnen
efter sjösänkningen på 1920-talet, dominerad av al och björk. På en diabashöjd finns
ädellövblandskog. Klass I i naturvårdsprogrammet. Diabashöjden och den gamla strandvallen
väster därom är nyckelbiotop.
Skog-/mark tillstånd
Naturvärde
Inom nyckelbiotopen stora naturvärden knutna till lövträd och död ved. Vissa flora- och
trädvärden finns i vissa övriga delar. Mindre naturvärden i övrigt.
Konfidentiellt naturvärde
Rekreationsvärde
Kulturmiljövärde
På höjden finns fossil åkermark och ett par fasta fornlämningar.
Målsättning
Bevara och utveckla områdets naturvärden. På höjden görs detta genom att skogen i huvudsak
får utvecklas fritt. Gran får inte invandra. I de delar av området där detta är lämpligt, som
längs den gamla strandvallen, skall vidkroniga ekar utvecklas med solexponerade stammar. På
den gamla strandbotten skall naturvärdena öka genom att mängden död ved blir påtaglig.
Konfliktrisk
Med friluftslivet genom förekomsten av död ved.
Skötselbeskrivning (alla åtgärder utföres inom ramen för SVL och FSC-standard)
Vid gallringar skapas högstubbar och lågor. Max 75 % av avverkat virke tas ut inom
lövområdena. Inom barrområdena PF-skogsbruk med lämnande av lämpliga grova
evighetsträd av båda gran, tall och lövträd. På den sydvästligaste udden kan med fördel ett
fågeltorn byggas, placerat så att man kan nå det i skydd av strandskogen.
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Objektsbeskrivningar kultur- och fritidsvärden
Objekt R/K1 skifte
Arnanäs, Virestad

Typ av zon/objekt: Fritidsområde

Hänsyn
plats

Kultur Natur Vatten Rekreation

Hänsyn Zon
Område
X

X

X

2007-03-01

Allmänt
Fritidsområdet anlades under 60-talet och var tänkt att bli ett attraktivt strövområde intill
Virestadssjön. Bl a anlades en damm som var tänkt att använda som badplats, resultatet blev
dock ej så lyckat. Vindskydd och lägerplats anlades också. Området är ett gammalt
kulturlandskap med terrassodlingar och rösen. Under åren har platsen använts allt mindre och
skötsel av området har blivit lite eftersatt. En kortare naturstig finns anlagd.
Skog-/mark tillstånd
Naturvärde
Konfidentiellt naturvärde
Rekreationsvärde
Naturskön plats att ströva i.
Kulturmiljövärde
Finns en del kulturvärden som dock har vårdats dåligt under många år.
Målsättning
Diskussioner förs om att sälja ut området för att ge möjlighet att bygga fritidshus. Hur
området skall användas i framtiden avgörs om försäljningen verkställs.
Konfliktrisk
Skötselbeskrivning (alla åtgärder utföres inom ramen för SVL och FSC-standard)
Betesdrift förekommer på en del av området, för att hålla det öppet.
Anteckningar
Finns toalett vid parkeringsplatsen.
Vindskydden är dåliga och måste plockas bort
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