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Anmälan enlig 12 kap 6§ MB, för Ölandsleden från Näsby — Solberga, Mörbylånga kommun,  

anläggande av cvkelled på den gamla banvallen samt förbättring av befintliga bruksvägar  

Ölands kommunalförbund har för avsikt att anlägga en cykelled inom de före detta smal-

spårsfastigheterna mellan Näsby och Solberga. Inom vissa delar av sträckan har jordbruket 

tagit järnvägsfastigheten i anspråk, och leden föreslås därför även på privat mark. 

Möjligheten att cykla på Öland bedöms vara goda vilket gynnar cykelturism som är en viktig 

del för det ölandska näringslivet. Ett projekt "Cykla på Öland" från fyr till fyr är under ut-

veckling och drivs av Ölands kommunalförbund. Den idag skyltade Ölandsleden utgör stom-

men i cykelprojektet "Fyr till Fyr" som avser Långe Jan i söder och Långe Erik i norr. 

Den här föreslagna cykelleden på södra Öland skall ses som en fortsättning på planerade 

delar norr om Solberga till Skärlöv. Leden ska ge en tryggare trafikmiljö och ta cykelturister-

na närmare landskapets säregna naturmiljö. 

Sträckningen och föreslagna åtgärder framgår av bilaga 1. 
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1 Bakgrund 
Cykelleder ordnas på flera håll inom och utanför landets gränser för att främja cy-
kelturism som är på frammarsch inom stora delar av Europa. Flera av dessa cykelle-
der är till stor del bilfria och sträcker över flera kommungränser, där kommunerna 
gått samman och samordnat utbyggnaden i regionen. 

Det öländska, relativt flacka, landskapet gynnar cykelturism som är en viktig del för 
näringslivet på ön. Ett projekt "Cykla på Öland" från "Fyr till Fyr" som avser Långe 
Jan i söder och Långe Erik i norr är under utveckling och drivs av Ölands Kom-
munalförbund. Den idag skyltade Ölandsleden utgör stommen i cykelleden. Pro-
jektet finansieras av EU, Regionförbundet, Trafikverket, Mörbylånga och Borgholms 
kommuner. 

Syftet är nu att knyta ihop och komplettera befintliga cykelstråk så att cyklisterna 
kommer att få en tryggare trafikmiljö. Även lokalbefolkningen kan dra nytta av le-
den genom möjlighet till några påfarter utefter sträckan. 

2. Befintliga förhållanden 
Den här aktuella sträckan går genom ett öppet jordbrukslandskap med närhet till 
södra Ölands allvarmarker och med närhet till Eketorps fornborg som ligger inom 
natura 2000-området "Stora alvaret". Området inom vilken cykelleden planeras är 
också riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

2.1 Världsarvet "Södra Ölands jordbrukslandskap" 

Världsarvet Södra Ölands jordbrukslandskap beslutades år 2000 och omfattar hela 
södra delen av ön vari denna sträckning ingår. 

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som anses så värdefullt att det är avbe-
tydelse för hela mänskligheten. Det är platser som på ett unikt och oersättligt sätt 
vittnar om jordens och människans historia och därför skall bevaras för kom-
mandegenerationer som en del av vårt gemensamma arv. 

Världsarvskommitts motivering - Dagens landskap på Södra Öland är präglat av 
sin långa kulturhistoria samt av de geologiska och topografiska förhållandena. 
Landskapet är ett enastående exempel på hur människan utnyttjar öns mångfor-
miga landskap på bästa möjliga sätt. 

2.2 Fornlämningar 

Tre fornlämningar finns noterade - två boplatslägen RAÄ-Gräsgård 175:1 / RAÄ 
Gräsgård 81:1 och ett lösfynd av flinta Gräsgård 174:1. Befintliga vägar föreslås att 
grusas upp i mindre omfattning inom nuvarande vägområde vilket innebär att forn-
lämningarna inte utsätts för ytterligare skada. 
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2.3 Vattenavrinning 

Utmed banvallen finns några diken och kanaler som avleder vatten från alvaret, och 
intilliggande åkermark. Där mindre diken som är stenskodda korsar banvallen före-
slås att man täcker dessa genomångar med ett körbart trädäck. Där det tidigare va-
rit järnvägsbroar finns i dag enklare övergångar för vandrare, nu föreslås att nya 
prefabricerade broar läggs upp på befintliga upplag. Med dessa åtgärder bedöms att 
vattenföringen i sin helhet kommer att bestå som i nuläget. 

3. Planerad sträckning och utformning 

3.1 Allmänt 

En anmälan lämnas in till länsstyrelsen i enlighet med 12 kap. 6 § (MB). I denna re-
dovisas ledens sträckning, milj öaspekter samt inkomna yttrande från detta samråd 
med berörda sakägare. 

3.2 Utformning 

Den här aktuella sträckan mellan Näsby och Solberga (väg 930) är cirka 12,5 kilo-
meter lång och går dels i befintliga vägar och dels i den nedlagda smalspårsjärnvä-
gen. 

I vissa delar där järnvägsbanken har tagits i anspråk för jordbruksändamål föreslås 
att leden läggs i åkerkanten och en uppgörelse med respektive markägare krävs för 
att komma förbi i dessa lägen. Delsträckorna redovisas i bilagda kartor. 

Där cykelleden följer befintliga grusvägar föreslås att dessa grusas upp för att få en 
jämnare packad köryta. 

Där smalspårsvallen skall användas schaktas översta vegetationslagret bort och en 
hårt packad grusyta, 2,5 meter bred, med en 25 cm bred stödremsa av grus, på var 
sida byggs upp, alternativt grusas endast hjulspåren. Leden blir på detta sätt också 
körbar för fordon och får en bärighet för underhållsfordon och för att akuta sjuk-
transporter skall kunna komma fram. 

Efterlämnade sliprar samlas och tas om hand som miljöfarligt avfall i enlighet med 
gällande miljölagstiftning. 

2.4 Delsträckor 

En indelning i delsträckor har gjorts i första hand utifrån befintliga fastighetsgrän-
ser, men även beroende på specifika företeelser utmed banvallen. 
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Cykelleden föreslås följa i den gamla banvallen men även i befintliga all-
männa/enskilda vägar samt i bruksvägar på privat mark. Hela ledens sträckning 
12,5 km ligger väster om väg 925. Nedan redovisas 21 delsträckor söderifrån med 
början norr om Näsby. 

Delträcka 1 - Enetri 1:18 
Sträckan, 235 meter öppen gräsmark, ligger mellan ett större dike i väster och väg 
925. Sträckan ansluter i söder till väg 935 via en mindre bruksväg på fastigheten 
Näsby 17:1. 

Åtgärd: Översta vegetationslagret hyvlas av - sträckan och anslutningen till väg 925 
grusas upp och packas. 

Ägoförhållande: Enetri 1:18 - Mörbylånga kommun/Näsby 17:1 privat 

Bild 1, Anslutningen till väg 925 Bild 2, delsträcka 1 

Delträcka 2 - Enetri 1:18 
Sträckan, 180 meter igenväxande gräsmark, gränsar i väster till åkermark och i ös- 
ter mot väg 925. 

Åtgärd: Buskröjning, översta 
vegetationslagret hyvlas av - 
sträckan grusas upp och packas. 

Ägoförhållande: Enetri 1:18 - 
Mörbylånga kommun 

Bild 3, Delsträcka 2 
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Delträcka 3 - Enetri 1:6 
Sträckan, 365 meter igenväxande gräsmark, mindre trädholmar i norra delen av 
sträckan. Norra änden av sträckan korsas av en mindre bruksväg in till åkermarken 
i väster. 

Åtgärd: Massbalanseras grusas av och packas med en anpassning till korsande 
bruksvägar. 

Ägoförhållande: Enetri 1:6 - Mörbylånga kommun. 

Delträcka 4- Enetri 1:6 
Sträckan, 100 meter igenväxande gräsmark, svårframkomlig, med mycket buskage. 
En relativt stor yta med hundkex och nässlor söder om kanalen. En bro med funda-
ment över kanalen, norrut en korsande bruksväg. 

Åtgärd: Översta markskiktet schaktas bort, grusas upp och packas. Ny körbar bro 
ordnas över kanalen, samt anpassning till den korsande bruksvägen i norra delen av 
sträckan. 

Ägoförhållande: Enetri 1:6 - Mörbylånga kommun. 

Bild 4, Delsträcka 4, hundkex och nässlor Bild 5, Delsträcka 4, bron över kanalen, nästan helt 
igenvuxet söder ut. 
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Delträcka 5 - Sebberneby 2:6 

Delsträckan, en 240 meter lång öppen underhållen gräsmark som slås, 1,5-2 m i 
bredd. 

Åtgärd: Översta markskiktet schaktas bort - grusas upp och packas. 

Ägoförhållande: Sebberneby 2:6 - Mörbylånga kommun. 

Bild 6, delsträcka 5, idag 

med en upptrampad stig 0,5 m bred. 

Delsträcka 6 - Sebberneby 2:5 

Delsträckan, en 40 meter lång öppen underhållen gräsmark som slås, 1,5-2 m i 
bredd. I anslutning till vägen finns en byggnad för teknisk anläggning. 

Åtgärd: Översta markskiktet schaktas bort - grusas upp och packas. 

Ägoförhållande: Sebberneby 2:5 - Mörbylånga kommun. 

Delsträcka 7 - Enetri 1:6 

Delsträckan, en 630 meter lång, öppen underhållen gräsmark norr om vägen till 
Kärra. I början av sträckan finns en genomgång i banvallen för att avleda vatten från 
en åker till ett större dike i väster. Längre norrut en mindre bro bild nedan, se vi-
dare bilaga 2 vattenverksamhet. 

Åtgärd: Översta markskiktet schaktas bort - grusas upp och packas. Den mindre vat-
tengenomgången i banvallen ersätts med en trumma. Den befintliga bron byts ut 

Ägoförhållande: Enetri 1:6 - Mörbylånga kommun. 
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Bild 7, Banvallen norr om vägen till Kärra en mindre vattengenom täckt av plankor. 

Delsträcka 8- Össby 1:8 

Delsträckan är 1000 meter, i början öppen mark. I delar av sträckan sluttande gräs-
mark men även avsnitt med torrängsflora. Sträckan går också igenom ett mindre 
lövskogsparti. Ett par mindre broar över diken avvattnar åkrarna i öster. En av-
stängning med tråd och stätta för vandrare noteras. Korsande bruksvägar utmed 
denna sträcka. 

Åtgärd: Översta markskiktet schaktas bort - grusas upp och packas. Mindre vatten 
genomgångar förses med trädäck, nya broar med räcke byggs upp alternativt läggs 
endast ett trädäck över fundamenten. Hänsyn ska tas till de korsande bruksvägarna. 
Avstängningen med stätta tas bort. 

Ägoförhållande: Össby 1:8 - Mörbylånga kommun. 

Bild 8, Sträcka 7, mindre träbro ersätts med ny träbro. 
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Bild 9, stätta över elstängsel utmed sträcka 8. 

Delsträcka 9- Össby 1:8 

Delsträckan är 240 meter lång och utgörs av en bruksväg till närliggande åkermark. 

Åtgärder: Södra delen, vegetationsskiktet schaktas bort och sträckan påförs packat 
grus, bild 10 nedan. Norra sträckan grusas upp i hjulspåren, mittremsan klipps vid 
behov. 

Ägoförhållande: Össby 1:8 - Mörbylånga kommun. 

Bild 10, Bild 11- delsträcka nio, två skilda avsnitt av bruksvägen till åkermarken i väster. 
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Delsträcka 10 - Össby S:2 

Denna delsträcka är 730 meter lång och ligger inom gemensamhetsanläggningen 
Össby S:2 som ligger i gräns till smalspårsfastigheten Össby 1:8. 

Delsträckan börjar i höjd med anslutningsvägen till väg 925 i Össby och går upp till 
väg 927 invid Eketorps fornborg. Leden går här i en öppen underhållen gräsmark i 
söder, medan den norra delen av delsträcka kan karaktäriseras som alvarmark. 

Åtgärd: Översta vegetationslagret schaktas bort och ersätts med packat grus. 

Ägoförhållande: Össby S:2 Gemensamhetsanläggning 

Bild 12, Övergången från delsträcka 
9 till sträcka 10. 

Bild 13, delsträcka tio södra delen, en ca 2 meter bred underhållen gräsyta. 
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Bild 14, delsträcka tio även norra 
delen är underhållen men i ett om-
råde med karaktär av alvarmark. 

Delsträcka 11 - Lindby 6:1 

Denna sträcka, 140 meter, är den asfalterade allmänna vägen 927. 

Åtgärd: Av- och påfarter till cykelleden norr- och söderut skyltas. 

Delsträcka 12 - Össby 1:8 

Denna sträcka är 285 meter lång och följer i bruksvägen som ligger inom den gamla 
smalspårsfastigheten. 

Åtgärd: Bruksvägen södra delen grusas upp i befintliga hjulspår i norra delen schak-
tas vegetationslagret bort och ersätts med packat grus. 

Ägarförhållande: Kommunalt ägo 
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Bild 15, delsträcka 12 södra delen - sträckan grusas upp i hjulspåren. 

Delsträcka 13 - Mellstaby 2:5/Lindby 6:1 

Denna sträcka är 720 meter lång. Smalspårsfastigheten, Össby 1:8, som är i kommu-
nens ägor har tagits i anspråk för åkermark då bönderna har mark både öster och 
väster om den gamla järnvägssträckningen. 

Därför föreslås att cykelleden går utmed åkerkanten väster om kraftledningen inom 
Mellstaby 2:5och Lindby 6:1, i norr ansluter leden till befintlig bruksväg inom 
Össby 6:14. 

Åtgärder: Översta vegetationslagret tas bort och ersätts med packat grus. 

Ägarförhållande: Mellstaby 2:5 och Lindby 6:1 är i privat ägo. 

12 



Ölandsleden, sträckan Näsby till Solberga - väg 930, Mörbylånga kommun Bilaga 1  

Bild 16, Till höger i bild ett öppet dike. Smalspårsfastigheten ligger i anslutning till 
diket men cykelleden föreslås gå på andra sidan stenmuren väster om kraftledningen. 

Delsträcka 14- Össby 6:14/9:4 

Denna sträcka är 480 meter lång och följer en befintlig bruksväg med bro över kana-
len och ansluter därefter på nytt i smalspårsfastigheten Össby 1:8. 

Åtgärder: Schakta av översta vegetationsytan - och återställ med packat grus. Bron 
som i nuläget endast utgörs av en betongplatta föreslås få räcken på sidorna. Fram-
komligheten på bron skall dock värna jordbrukets intressen. 

Ägarförhållanden: Privat ägo 

Bild 17, Sträcka 14, betongbron över 
kanalen bör förses med räcken. 

Delsträcka 15 - Össby 1:8 

Denna sträcka är 180 meter lång och underhållsklippt med öppen gräsmark för 
Mörbylångaledens framkomlighet. 

Åtgärd: Vegetationstäcket schaktas av och ersätts med en packad grusyta. 

Markägoförhållanden: Kommunalt ägo. 
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Bild 18, smalspårsfastigheten norrut 
från Eketorp, närmast i bilden del-
sträcka 15. 

Delsträcka 16 - Kvinnsgröta 3:13 

Sträckan är 660 meter lång med öppen gräsmark och löper utmed ett större dike i 
väster. Flera kulvertar ligger genom vallen för att avvattna åkermarken i öster. Ett 
stag från en elstolpe går ned och påverkar framkomligheten på den planerade cykel-
leden. En stätta finns uppsatt på denna plats men tycks inte användas. Sträcka un-
derhålls för vandringsleden. 

Åtgärd: Vegetationsskiktet schaktas bort och ytan jämnas ut, grusas upp och packas. 
Staget från elstolpen flyttas eller så kan leden gå runt detta stag, fri höjd för arbets-
fordon påverkas i så fall. Alla vattengenomgångar behålls och där fundamenten är 
kvar läggs ett trädäck. 

Markägandeförhållanden: Kommunalt ägo. 

Bild 19, Delsträcka 16 genom skogsdungen, notera 
diket i väster röd markering i bilden. 
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Bild 21, Delsträcka 18, norra delen. 
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Bild 20, Sträcka 16, i gränsen mot den öppna åkermarken stag från elstolpe. 

Delsträcka 17 - Kvinnsgröta 3:13 

Denna delsträcka är 245 meter lång och är nu hoplagd med åkermarken inom Gräs-
gård 3:12. Ett större dike i väster. 

Åtgärd: Smalspårsfastigheten används för planerad verksamhet. Vegetationsskiktet 
tas bort, ett nytt packat gruslager läggs ut. 

Markägarförhållanden: Kommunalt ägo. 

Delsträcka 18 - Kvinnsgröta 3:13 

Denna delsträcka är 650 meter lång, smalspårsfastigheten går här utmed ett större 
dike i väster. Öppen gräsmark som idag underhålls för vandringsleden. I slutet av 
sträckan ligger en mindre bro på de ursprungliga fundamenten. 

Åtgärd: Vegetationsskiktet schaktas bort och ersätts med ett ytlager av packat grus. 
Bron byggs om och blir körbar för underhållsfordon och räddningstjänst. 

Markägarförhållanden: Kommunalt ägo. 
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Bild 22, Befintlig bro mellan delsträcka 18/19 ersätts med ny bro. 

Delsträcka 19 - Kvinnsgröta 10:2/Mellstaby 1:3 

Denna delsträcka förbi bevattningsdammen ut till den asfalterade vägen är 305 me-
ter. In till dammen går idag en bruksväg. Mörbylångaleden går som en mindre stig 
uppe på dammvallen. 

Åtgärd: Den befintliga bruksvägen förbättras med ett ytlager av grus. Förbi dammen 
föreslås leden gå nedanför dammvallen där vegetationsskiktet schaktas bort och ett 
lager med packat grus läggs på som köryta, fastigheten Gräsgård 2:3 kan påverkas 
till viss del. 

Markägoförhållanden: Privat mark. 

Delsträcka 20 - Mellstaby S:1 m.fl. 

Denna delsträcka ca 4,5 km går i befintliga vägar upp till Solberga väg 930. Vägen 
mellan Kvinnsgröta och Mellstaby är asfalterad sam ett mindre avsnitt av sträckan 
genom Mellstaby. I övrigt är det grusväg av olika kvalitet. 

Åtgärd: De avsnitt som utgörs av grusväg förbättras antingen genom en total upp-
grusning eller endast i befintliga hjulspår. 

Markägoförhållanden: Privat ägo. 
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Bild 23, sträcka 20, grusväg relativt 
stenig yta -grusas upp i hjulspåren. 

Bild 24, Ett flertal av denna typ av 
genomföring för vatten finns utmed 
banvallen - för dessa föreslås ett 
trädäck och vattnet kan flöda igenom 
som i nuläget. 

Delsträcka 21 - Kvinnsgröta 10:2/Mellstaby 1:3 

Denna sträcka, 620 meter, är den asfalterade allmänna vägen 930. 

Åtgärd: Av- och påfarter till cykelleden norr ut mot Skärlöv och söderut mot Näsby 
skyltas. 

3. Påverkan av en utbyggnad av föreslagen cykelled 

Cykelleden följer i befintliga vägar och i övrigt till största delen inom den gamla 
banvallens sträckning. Natura 2000-området Stora Alvaret ligger utanför cykelle-
dens sträckning. Närmaste avstånd till res ervatsgränsen, 150 m är i höjd med Eke-
torps fornborg. 
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3.1 Positiva och negativa effekter av projektet 

Påverkansgrad som bedöms vara positiv till följd av projektets genomförande 
Avseende Påverkansgrad Kommentar 

Trafiksäkerhet Stor Trafiksäkerheten för turistande 
Tillgänglighet cyklister ökar. 

Tillgängligheten för allmänheten 
till området ökar, gäller framför 
allt de som är funktionshindrade. 

Det rörliga friluftslivet, na- Mycket stor Kontraster i Ölands natur och dess 
turupplevelsen av öländsk särdrag kan upplevas längs hela 
natur och kultur genom sträckan, Fyr till Fyr. Det karga 
världsarvet Södra Ölands landskapet med betesdjur, rester- 
jordbrukslandskap. na av forna tiders arbete, hur man 

odlar små tegar och stenrika fält, 
vittnar om tidens sätt att leva. 

Möjligheten att cykla, är också ett 
milj övänligt sätt att ta sig fram på 
och skall främjas så långt det är 
möjligt. Genom detta projekt ges 
turistnäringen möjlighet att 
marknadsföra ytterligare en del-
sträcka i projektet "Fyr till Fyr", 
vilket är till gagn för det rörliga 
friluftslivet. 

Påverkansgrad som skulle kunna vara negativ till följd av projektets genomförande 
Avseende Påverkansgrad Kommentar 

Natura 2000-området Berörs ej, ingen 
direkt påverkan, 

Det kan vara så att några av de 
nämnda fågelarterna i habitatet 
kan ha eller söka sig till boplatser 
utmed och i närhet till cykelleden. 
Men det bedöms inte som något 
större hot för arternas uppehåll i 
området. 

Vattenverksamhet Ytterst liten Byte av befintliga broar bedöms 
inte ha någon påverkan på re-
spektive vattendrag. 
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Ölandsleden, sträckan Näsby till Solberga - väg 930, Mörbylånga kommun Bilaga 1  

4. Bedömning 
Sammantaget skall den planerade cykelledens påverkan i området ses som mycket 
liten - icke betydande miljöpåverkan - då leden inte kommer att påverka det närlig-
gande Natura 2000-området "Stora Alvaret" och att all vattenföring blir som i nulä-
get. En klar milj övinst är att eventuellt kvarliggande slipers kommer att tas upp. 

Hela södra Öland ingår i världsarvet "Södra Ölands jordbrukslandskap" - att åskåd-
ligöra den nedlagda järnvägens sträckning bidrar till förståelsen om hur förhållan-
dena i det ölandska jordbrukslandskapet vuxit fram och förändrats och vad järnvä-
gen betytt för befolkningen. Cykelleden bidrar också till ett större utbud för det rör-
liga friluftslivet. 
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Bilaga 2. 

Anmälan om vattenverksamhet / Strandskyddsdispens för byggande av 
broar utmed Cykelleden Näsby - Solberga i Mörbylånga kommun, Kal-
mar län. 

1. Bakgrund 

Ölands kommunalförbund avser att anlägga en cykelled mellan Näsby och Solberga (väg 930). 
Delar av sträckningen går i den kvarvarande banvallen efter det att järnvägsverksamheten upp-
hört. 

Cykelleden är planerad att bli 2,5 meter bred och skall även vara framkomlig med fordon för 
underhåll och för räddningstjänsten. Utmed den aktuella sträckan, genomskärs banvallen av ett 
flertal vattendrag där alla inte är vattenförande året runt. Avsikten är nu att ersätta de nuvarande 
övergångarna med nya broar. 

2. Befintliga förhållanden/planerad utformning 

Vid samtliga övergångar är banvallen upplagd så pass högt att vatten i dikena inte kan komma 
upp i nivå med den planerade cykelleden, vilket i sak innebär att planerade arbeten inte utförs i 
"vattenområden" enligt definitionen 11 kap MB. I samråd med länsstyrelsen görs ändå denna 
anmälan för att klarlägga de konsekvenser arbetet med broarna kan innebära. De aktuella vat-
tendragen och broarnas placering se kartor nedan. 

2.1 Bro 1 

I höjd med Enetri, delsträcka 4, korsar järnvägsbanken en kanal (6236217, 591321 Sweref 99 
TM). Upplagen med järnbalkar finns kvar från den tidigare järnvägsbro och avsikten är att be-
hålla dessa på vilka man lägger en ny prefabricerad träbro. 

Befintlig bro inom Enetri 1:6 —ersätts med ny prefabricerad bro på befintliga upplag. 
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Exempel på en prefabricerad träbro som läggs på befintliga upplag. 

Nuvarande längd: 7 meter 

Nuvarande bredd: 1,5 meter med räcke på ena sidan. 

Höjd över botten underkant balk: 1,0 meter. 

Planerad körbredd: 3,0 meter. Totalbredd 3,5 meter. 

Planerad köryta med grus anläggs direkt mot brons trädäck. 

Bedömning: Föreslaget byte av den befintliga bron bedöms inte påverka vattenföringen eller de 
organismer som lever där. I jämförelse med nuvarande övergång tryggas säkerheten för de som 
kommer att använda leden. 

2.1 Bro 2 

Ett mindre vattendrag/dike korsar banvallen inom delsträcka 7 inom Össby 1: 8 (Sweref 99 TM 
- 6236928, 591527). Avsikten är att behålla upplagen byggda av kalksten, dessa kompletteras 
med nya stöd på vilka man lägger en prefabricerad träbro, se skiss nedan. 

Befintlig träbro på gamla upplag ersätts med ny bro. 

Nuvarande längd: 4 meter 

Nuvarande bredd: 1,0 meter med räcke på ena sidan. 

Höjd över botten underkant balk: 0,9 meter. 

Planerad körbredd: 3,0 meter. Totalbredd 3,5 meter. 

Planerad köryta med grus anläggs direkt mot brons trädäck. 
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Principskiss — ny prefabricerad träbro läggs upp på balkar utanför stensättningen. 

Bedömning: Föreslagen ombyggnad av den befintliga bron bedöms inte påverka vattenföringen 
eller de organismer som lever där. I jämförelse med nuvarande övergång tryggas säkerheten för 
de som kommer att använda leden. 

2.3 Bro 3 

Ett mindre vattendrag/dike korsar banvallen inom delsträcka 8 inom Össby 1:8 (Sweref99 TM - 
6237583, 591741). Här finns också upplag byggda av kalksten, precis som för ro 2 ovan. Av-
sikten är att behålla upplagen vilka kompletteras med nya stöd på vilka man lägger en ny pre-
fabricerad träbro. 

Befintlig träbro, blå punkt i kartan, på ursprungliga upplag. 

Nuvarande längd: 4 meter 

Nuvarande bredd: 1,0 meter med räcke på ena sidan. 

Höjd över botten underkant balk: 0,9 meter. 

Planerad körbredd: 3,0 meter. Totalbredd 3,5 meter. 

Planerad köryta med grus anläggs direkt mot brons trädäck. 

Bedömning: Föreslagen ombyggnad av den befintliga bron bedöms inte påverka vattenföringen 
eller de organismer som lever där. I jämförelse med nuvarande övergång tryggas säkerheten för 
de som kommer att använda leden. 
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2.4 Bro 4 

Bron ligger sydväst om bevattningsdammen (S weref99 TM - 6241930, 592843) mellan 
Kvinnsgröta 3:13 och 10:2. Upplagen med jämbalkar finns kvar från den tidigare järn-
vägsbro och avsikten är att behålla dessa på vilka man lägger en ny prefabricerad träbro. 

Befintlig bro inom Mellstaby 1:3 befintliga upplag används för ny prefabricerad bro. 

Nuvarande längd: 6 meter 

Nuvarande bredd: 1,5 meter med räcke på båda sidor. 

Höjd över botten underkant balk: 1,1 meter. 

Planerad körbredd: 3,0 meter. Totalbredd 3,5 meter. 

Planerad köryta med grus anläggs direkt mot brons trädäck. 

Bedömning: Föreslaget byte av den befintliga bron bedöms inte påverka vattenföringen eller de 
organismer som lever där. I jämförelse med nuvarande övergång tryggas säkerheten för de som 
kommer att använda leden. 

2.5 Sammanfattning 

Föreslagna broarbeten kommer inte att orsaka någon förändring av nuvarande vattenföring och 
då broarna prefabriceras och läggs på plats så kommer livsbetingelserna i närhet till broplatser-
na att bestå som i nuläget. 
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3. Strandskyddsdispens 

Då det är lagstiftat att alla sjöar och vattendrag skall ha ett strandskydd på minst 100 meter kan 
ovan presenterade arbetsföretag inte genomföras utan att det lämnas dispens från strandskydds-
lagstiftningen. 

Dispensen avser de beskrivna broarna i kapitel två ovan. Områdets storlek — en cirkel med 
15 meters radie från befintlig bros mittpunkt. 

Sökande, Ölands kommunalförbund som åberopar följande skäl för dispens i enlighet med 
7 kap. 18§ MB. 

• Att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 

• Att en bro är en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området. 
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Bilaga 3 

Ansökan om dispens för att avlägsna fridlysta arter med skydd efter 

arskyddsförordningen 2007, 7 §. 

Ölands kommunalförbund har föravsikt anlägga en cykelled på den gamla järnvägsbanken 
mellan Näsby och Solberga. 

Arbetsföretaget innebär att det översta gruslagret i järnvägsbanken kommer att ersättas 
med ett nytt hårt packat gruslager lämpligt för cykelbana. 

All befintlig vegetation kommer att lyftas bort inom området för köryta i enlighet med 
huvuddokumentet. Inom delsträcka 1 och 2 har i samrådsförfarandet anmälts att det på ett 
ställe skall finnas johannesnycklar, detta är dock inte bekräftat av inventerare från Ölands 
botaniska förening. 

Berörd fastighet utmed sträcka 1-2: Enetri 1:18 

Ansökan om dispens avser även övriga orkidéer som kan påträffas där 
schaktning/uppgrusning kommer att göras. 



Bilaga 4 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Anmälan 12 kap 6 § MB 
Ölandsleden, sträckan Näsby - Solberga, väg 930 
Mörbylånga kommun, Kalmar län 

Samrådshandlingar daterade 2018-09-28 har varit utskickade till berörda fastighetsägare och 

övriga med anknytning till området. Inkomna synpunkter intill den 31 oktober 2018 redovisas 

nedan. 

Sammanställning av samrådskretsens yttrande 
Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts enligt följande. 

Utan erinran: 

Mörbylånga kommun, förvaltningen — Mark och exploatering 

Med synpunkter: 

Ägare till Mellstaby 15:1 

Det är jättebra att det satsas på en cykelled på sydöstra delen av Öland. Dock ställer vi oss 
frågande till att det är skrivet som om det huvudsakliga fokuset är cykelturister, där varje en-
skild individ kanske besöker området en gång. Syftet borde vara att skapa tryggare cykelvägar 
som ansluter till viktiga målpunkter på ett smidigt sätt och därigenom öka cyklandet framför-
allt bland barn och vuxna, fastboende och alla de återkommande sommarboende som till-
bringar stora delar av fritiden i området. Trafikmängden på östra vägen är tidvis ganska hög, 
framförallt under sommaren, och det går ofta ganska fort. 

Det finns flera viktiga målpunkter i den norra delen av det område där cykelleden nu planeras 
och där föreslagen sträckning skapar en omväg mellan målpunkterna. Gräsgårds hamn och 
Seby läge brukar besökas av bil- och cykelturister då det är några av få platser längs sträckan 
där det går att komma ner till havet, köpa något att äta och övernatta. För Seby läge finns en 
badförening som arbetar för att skapa en bra, trygg och trevlig badplats, medlemmarna är 
boende i byarna runtom, många i Mellstaby. I Torngård finns även en biograf och till den körs 
det idag oftast bil då det visas film kvällstid. Det vore bra om det går att öka cyklandet till 
dessa platser genom att skapa en trygg cykelväg, separerad från men nära den östra vägen. 
Vi är själva sommarboende i Mellstaby och cyklar ofta till bland annat Seby läge. Och vi ser 
sommartid många cyklister som besöker både Gräsgårds hamn och Seby läge. 
Just på denna del av sträckan föreslås cykelleden att gå en bra bit inåt land utan någon enkel 
koppling från Gräsgårds hamn till Torngård och Seby läge, vilket skapar en omväg. En omväg 
mellan dessa målpunkter bidrar troligen till att de som vill besöka båda platserna hellre forts-
ätter att välja östra vägen, än att välja cykelleden. 
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Bilaga 4 

Den viktigaste aspekten borde vara att skapa tryggare cykelvägar. Vi ser därför gärna att 
sträckningen på cykelvägen placeras närmre den östra vägen för att binda ihop viktiga mål-
punkter eller att det skapas två sträckningar, där en sträckning närmre östra vägen komplette-
rar den föreslagna i etapp 20 och 21. 
Kommentar: I det här projektet är avsikten att använda kommunens mark inom den före detta 
järnvägsfastigheten och där så är lämpligt nyttja befintliga vägar, vilket bedöms vara mer 
kostnadseffektivt än att i sin helhet nyttja kommunens fastighetsinnehav. Det utesluter inte 
att trafikverket i en trafiksäkerhetsanalys kommer fram till att det finns behov av att anlägga 
en cykelled utmed den östra landsvägen, vilket får prövas i ett annat sammanhang. 

Ägare till Mellstaby 21:1 

Tack för intressant och uttömmande material om den nya planerade cykelleden. 
Våra synpunkter följer här: 

1. Vi noterar att ni i många fall kommer förbättra de befintliga grusvägarna som berör leden, 
genom att dessa grusas upp för att få en jämnare packad köryta. Vi bebor under sommaren 
fastigheten Mellstaby 21:1 som har en ganska lång gräns mot den grusväg, som går mellan 
asfaltvägen Mellstaby-Kvinnsgröta och vidare fram till asfaltvägen som går mot norr och 
Gammalsby. Just nu är vägen väl grusad men gruset har en tendens att försvinna ner i un-
derlaget under höst och vår när tunga jordbruksmaskiner passerar. Vi skulle verkligen upp-
skatta om vägen blev bättre packad. 

2. Där vägen löper mellan fastigheten 19:1 och våra hus 21:1 håller den en acceptabel bredd 
på ca 2 meter och i kurvan mot åkern åt norr är vägen mellan 3-4 meter bred. Detta borde 
räcka mer än väl för cykelleden. Den del av vår mark som gränsar till vägen här utgörs av en 
blomsteräng som vi är rädda om. Till våren tänker vi så ytterligare örter för att stödja de vilda 
pollinatörer som bin och humlor, som finns i området. Likaså måste den ca 1 meter breda 
gräsremsa som finns som vägren mellan våra hus och grusvägen förbli intakt. Under denna 
gräsremsa ligger nämligen en stenkista där vårt BDT-avlopp går. 

3. Om några åtgärder eller ingrepp skulle planeras som påverkar vår mark/äng på något sätt 
kräver vi att informeras innan något sådant sker för diskussion med er. 

Kommentar: Avsikten är inte att föreslagna arbeten inom befintliga vägar skall påverka intil-
liggande fastigheter. För att undvika att den omnämnda blomsterängen tar skada föreslås att 
kommande entreprenör informeras och att en enkel markering sätts upp utmed sträckan. Att 
utesluta körskador kan vara svårt då dessa ofta är knutna till väderförhållanden som inte alltid 
är gynnsamma för jordbruksverksamheten. Uppstår problem får dessa ses som en underhålls-

fråga. 

Ägare till Enetri 2:7 

Angående sydligaste del av sträckan Näsby station och norr över längs gammal järnvägsvall. 
Märkta 1 och 2 på kartan. 
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Bilaga 4 

Jag har hittat 3 exemplar blommande orkidéer här (Johannes nycklar), och den sällsynta väx-
ten skärblad finns syd om Näsby mot Ottenby, (Floraväktare Mats Blomqvist). 
Men kontakt med undersökande botaniker har inte resulterat i hotad växt (Åke Ruhling har 
inventerat sträckan enl. Ulla-Britt Andersson). Detta gäller sträckan minst upp till bron väst 
Enetris norra del. Skall hänsyn tas botaniskt kan enbart Johannes nycklar anges utifrån vad jag 
vet. 

Kommentar: Alla orkidéer är fridlysta och växer dessa Johannesnycklar i den planerade sträck-

ningen, vilket inte har noterats i samband med besök i området, kommer en särskild dispen-

sansökan att lämnas in till länsstyrelsen. 

Ägare till Gammalsby 33:2  

Detta gäller etapp nr 20. 

Vägen som går förbi 33:2 används som vallgata för 36 mjölkkor morgon ca kl. 7-9 samt på eftermid- 
dagen ca 15-18. 
Dessa kor går ut på morgonen och skall även passera landsvägen för att gå på sjöbete och för att sedan 
tas hem på eftermiddagen. 
De skall vara ute minst 7,5 timmar per dag i minst tre månader under maj till och med september. 

När vi stängt av vägen för utsläpp eller hämtning får ingen passera avstängningen, vi avser grusvägen 
som passerar ladugård och silo väster om ladugården som sedan svänger av till Löt. 
Vi stänger av vägen från Gammalsby malm samt mot Löt vid kotrafik. Korna får absolut inte skrämmas 
upp av cyklister som inte respekterar att vänta. 
Ni måste sätta upp skyltar om detta och gärna hjälpa oss med en tydlig avstängningsanordning. 
Som ni så fint formulerar om kulturlandskap så är detta att driva korna till sjöbete verkligen att bevara 
gammal Öländsk bondekultur. 

Som lantbrukare tjänar vi inte en krona på denna cykelled. Om den hade kompletterats med ridväg 
kanske man kunnat tjäna lite på att hyra ut bete och stallplats. 

Kommentar: En utbyggnad av cykelleden skall givetvis inte påverka pågående verksamheter, 

de åtgärder ni föreslår, skyltning och bommar bedöms rimligt. Det är också möjligt att infor-

mera om denna stängning till de turister som avser att cykla genom broschyrer och sociala 

medier. 

Ägare till Össby 2:7  

Synpunkterna gäller Delsträcka 10, den norra delen med ett område med karaktär av alvar-
mark. 
Här häckar ett Höksångarpar med gott resultat de senaste två åren. Jag vill att man tar hänsyn 
till detta då man anlägger cykelleden. Det finns endast ca 350 par i Sverige. Reviret sträcker sig 
på båda sidor om den tänkta cykelleden. 
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Arbetet med denna delsträcka bör inte fortgå under häckningstid (Maj juni). Hör även med era 
fågelexperter. Alternativt ändrad sträckning genom att låta norra delen av delsträcka 10 gå 
utefter gamla banvallen, och inte ta svängen över den nuvarande vandringsleden. 
Synpunkt gällande delsträcka 11. 
Hastigheten på väg 927 skulle behöva sänkas från idag 80km/h till åtminstone 60km/h för att 
minska risken mellan cykel och bil. Där delsträcka 11 övergår till delsträcka 12 gör bilvägen en 
skarp kurva med ökad risk för incidenter mellan bil och cykel. 

Kommentar: Entreprenören informeras om häckningstiden och att ett samråd med ornitolo-
giska föreningen skall hållas när arbetena planeras för att på bästa sätt skydda häckande hök-
sångare. Vad gäller en hastighetssänkning på väg 927 är det en fråga som kommunalförbun-
det kan ta upp med trafikverket och länsstyrelsen, men berör i huvudsak inte ledens sträckning 
och i anspråktagande av privat mark. 

Ägare till Mellstaby 1:11 

Jag är delägare i Mellstaby 1:11 som berörs av den planerade cykelleden. Jag välkomnar verk-
ligen detta förslag och ser mycket positivt på att man satsar på sydöstra Öland samt hela ön 
och ökar framkomligheten för cyklister. Jag tror detta kommer gagna både oss som bor här 
samt turismen. Jag tror även att detta är rätt sorts turism att satsa på för vår unika miljö. 

Det enda som jag vill ta upp och undrar över är korsningen utanför oss, den där Löt vägen le-
der upp på Torngårdsvägen (mellan 20 och 21 på er karta), samt sista vägsnutten av leden på 
Torngårdsvägen. Om korsningen och hur cykelleden kommer gå på Torngårdsvägen hittar jag 
ingen info i häftet vi fått från er så ni kanske redan har bra tankar om hur ni löser den sträckan 
var det gäller säkerhet. 
Men som det är idag så är sikten förhållandevis dålig i den korsningen, och trafiken på Torn-
gårdsvägen kan vara rätt tung, för det mesta så hålls inte hastighetsbegränsningen på 60km/h 
genom byn, dessutom så ökar ju hastighets begränsningen till 80km/h direkt efter vår tomt, 
alltså där leden ska gå. Det går ofta tung trafik så som långtradare och traktorer med släp där. 
Jag vågar i dagsläget inte låta mina barn cykla eller gå längsmed Torngårdsvägen med tanke på 
hur trafiken kör. 
Så jag undrar om det kommer avsättas en speciell yta av vägen för cyklisterna (cykel-
väg/vägren), eller bli någon överfart från korsningen ifall man kommer söder ifrån, eller om 
det kommer göras någon hastighets begränsning av hela den snutten mellan övre och nedre 
Solberga där leden ska gå? 
För som jag ser det så är vägen från Lötkorsningen till er slutpunkt i nedre Solberga inte trafik-
säker för cyklister som det är nu. Men jag hoppas ni har en plan för det, för jag sätter stort 
värde i att cykelvägen ska bli av! 

Ett annat förslag är annars att återta den gamla järnvägsvallen från Mellstaby 2:8>1 till nedre 
Solberga — som ni satt som slutpunkt, och alltså inte ta "omvägen" till förbi Löt. Halva järnvägs 
leden där finns kvar än idag, men leden tar en "avstickare" och leder ut på torngårdsvägen 
mellan fastigheterna Solberga 9:2>1 och Solberga 2:4>1. 

Jag ser så fram emot att sydöstra Öland får en ny Cykelled! Men hoppas som sagt att säker-
heten är genomtänkt längsmed hela leden. 

Tack på förhand! 
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Kommentar: Trafiksäkerheten på väg 910 är så klart en fråga som berör, men problemet med 
att bilisterna inte tar hänsyn är en polisiär fråga. Kommunalförbundet har möjlighet att an-
söka till trafikverket om en utökad fartbegränsning och att varningsskyltar för korsande cykel-
väg sätts upp för sträckan. Ert förslag att följa banvallen innebär även det ett problem med 
trafiksäkerheten då väg 910 skall korsas. Delar av banvallen är här även införlivad i åkermark. 

Ägare till Össby 2:8 

Jag äger fastigheten Össby 2:8 på södra sidan av den den asfalterade och allmänna vägen 927 och har 
tagit del av era planer angående en cykelväg mellan Näsby och Solberga. 
Jag finner förslaget bra. Och jag ser bara positivt på projektet - förutsatt att cykelleden använder den 
befintliga vägen 927. 
En tanke - när jag ser att cykelleden korsar väg 927 på 2 ställen på kort avstånd. 
Att den fartgräns på 80 km i timmen som gäller där kanske borde sänkas. 

Kommentar: Vad gäller en hastighetssänkning på väg 927 är det en fråga som kommunalför-
bundet kan ta upp med trafikverket och länsstyrelsen, men berör i huvudsak inte ledens 
sträckning. 

Ägare till Össby 2:8 

Jag tycker det är jättebra med en cykelled på Öland men har en synpunkt när den passerar 
mina marker vid delsträcka 7. 
Jag är ägare till fastigheten Kärra 1:3 och 1:2 och den passerar genom några skiften, Kärra 
1:3>6 och Kärra 1:2>5. Jag betar skiftena ihop och djuren kan gå emellan dom, där finns idag 
elstängsel och stättor. Ni får lov att ha en lösning så dom blir sammanhängande även i fort-
sättningen. Antingen får ni ha färister eller några grindar som stängs efter passage av cyklister. 

Kommentar: Fönster föreslås ersätta de befintliga elstängslen. Placering beslutas i samråd 
med kommunalförbundet. 

Ägare till Mellstaby 19:1 

Jag är odelat positiv till att det planeras en cykelled på den gamla smalspårsvägens sträckning. 

Tyvärr tycks planerarna av oklar anledning frångått angiven sträckning utmed banvallen på en 

sträcka mellan Kvinnsgrötavägen och Solberga enligt vad som framgår av kartbilaga 5. Cykel-

vägen skulle istället dras på Mellstaby och Gamnnalsby malmar. Invid denna samfällighetsväg 

gränsar ett flertal fritidsfastigheter. 

Kommunen ådrar sig i framtiden extrakostnader för underhåll av en två km omväg. 

Detta förslag är inte heller rimligt vad avser vår boendemiljö. Man får med samhällets nuva-

rande utveckling räkna med att de cyklister som i framtiden kommer att trafikera vägen till 

större delen kommer att utgöras av elcyklister. Dessa åker oftast i hastigheter som vida över-

skrider den som de enstaka bilister som nu passerar vår fastighet håller. 
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Bilaga 4 

Till skillnad från bilar kommer dessa elcyklister inte att kunna uppfattas av örat. Detta med 

påföljd att skyddslösa varelser som barn, gamla och sällskapsdjur m.m. riskerar att utsättas för 

olyckor. 

Därutöver, som framgår av bif. Foto av vår byggnad, så ör den endast belägen ca två meter 

från aktuell väg. 

Hur kan man kalla en väg som används för tung och lätt biltrafik samt för jordbruksmaskiner 

för cykelväg? Feltänkt! 

Med hänsyn till vad som ovan anförts utgår vi från att cykelvägen får förbli cykelväg även på 

sträckan förbi Kvinnsgröta till Solberga. En sträckning som såväl cyklister och vi naturmänni-

skor förtjänar. 

Det innebär att cykelvägen fortsätter fram på den gamla banvallen från Kvinnsgrötavägen till 

Solberga. 

Om inte mina synpunkter kommer att beaktas räknar jag med att få en beslutshänvisning så 

att jag ges möjlighet att överklaga. 

Kommentar: Kommunalförbundet har valt att använda befintliga vägar så långt det är möjligt. 

Även om en elcykel inte hörs har även dessa fordonsförare ansvar gentemot omgivningen. 

Ägare till Näsby 2:26 

Kul att det byggs cykelbana även på östra sidan av Öland. 
Det nya cykelbanan som byggts från Albrunna till Grönhögen är fin men trång/smal. Jag öns-
kar att ni bygger en bredare cykelbana så att det går att cykla i bredd och även att mötas utan 
"stor möda och mycket besvär". Det ska vara trevlig att cykla och det ska gå utan allt för 
mycket navigerande/undvikande av mötande och buskar mm. 
Jag brukar gå sträckan Näsby - Össby på gamla banvallen och det är på sina ställen mycket sly 
och stora buskage. 
Tacksam om så mycket sly som möjligt kan röjas bort en bit bort från cykelbanan så man kan 
kliva åt sidan utan att behöva gå in i ett buskage. 
Jag antar slyröjning mm är en engångs åtgärd varför det vore bra om ni tar i ordentligt. 

1 övrigt inga synpunkter utan jag välkomnar cykelbanan. 

Kommentar: Föreslagen vägbredd bedöms som tillräcklig. Buskröjning bedöms ingå i under-

hållsarbetena. 
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Bilaga 4 

Ägare Mellstaby 1:11 

Jag är delägare i fastigheten 1:11. Jag har flyttade hit från Stockholm med min familj för lite mer än två 
år sedan. Jag saknar inget ifrån Stockholm förutom gång- och cykelstråk. Jag blev jätteglad av att se 
förslaget om cykelled mellan Näsby och Solberga. 
Jag välkomnar förslaget av hela mitt hjärta, det skulle verkligen höja trivseln här i byn. Blir förslaget 
verkligt planerar vi att starta verksamhet i våra uthus och lador, uthyrning av rum och cyklar samt 
sommarkafé. 

Kommentar: Synpunkterna har noterats 

Sammanfattning 

Cykelleden byggs ut i enlighet med samrådsförslaget. En dispensansökan för lämnas till läns-

styrelsen för att få tillåtelse att avlägsna de orkidéer som nämnts inom delsträcka 1 och 2. 

Härutöver lämnas även in en ansökan om vattenverksamhet där befintliga broar byts ut. 

KP Samhällsbyggnad 

2018-10-31 

Pehr Ånelius 
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