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Sammanfattning
På så gott som alla jordbruksfastigheter finns någon form av intrång. I den lilla skalan rör det
sig om den elledning eller väg som är förutsättningen för verksamheten på gården. Vissa gårdar eller områden drabbas av mer storskaliga intrång i form av motorvägar, stora elledningar
eller bebyggelse som i allra högsta grad påverka verksamheten på fastigheten. I sin värsta
form gör intrånget att fastigheten helt tas i anspråk för annan verksamhet och gården upphör
att existera. Samtidigt är givetvis även jord- och skogbruket en del av det moderna samhället
och är, i likhet med andra verksamheter, beroende av de olika infrastrukturanläggningar som
finns.
Möjligheten för samhället men också för stora privata företag att med hjälp av ledningsrättslagstiftning och expropriation ta annans mark i anspråk så snart investeringen är av ”av
väsentlig betydelse för samhället” samt inte minst den ringa ersättningen har dock gjort att
intresset för långsiktig planering och samordning varit litet bland de olika myndigheter, affärsdrivande verk och företag som står för intrånget. Mycket stora arealer jordbruks- och
skogsmark har under drygt hundra år tagits i anspråk för vägar, järnvägar kraftledningsgator,
tätorter etc. De två stora stormarna i Sydsverige under 2000-talet som medförde mycket stora
driftsavbrott på elförsörjning samt väg- och järnvägstrafiken har också inneburit berättigade
krav på ökad säkerhet. Via olika ”trädsäkringsprojekt” har betydande arealer skog avverkats.
En viktig åtgärd för att göra elnätet mer leveranssäkert är den omfattande markkabelförläggning som nu sker och som kommer att återföra avsevärda arealer ledningsgator till skogsproduktion.
I grunden finns uppenbart en inställning att jordbruks- och skogsmark är en resurs som samhället, när man finner lämpligt, kan ta i anspråk för annan verksamhet. Det senaste året har
synen på den produktion som den gröna cellen med hjälp av solljus står för förändrats radikalt. Klimatförändringen, miljöfrågorna och den globala livsmedelsförsörjningssituationen har
mycket tydligt visat vikten av att så långt som möjligt behålla och använda jordbruks- och
skogsmark för produktion. Jord- och skogsbruket är förutsättningen för all mänsklig verksamhet!
Men en bra infrastruktur och byggnader för boende och produktion är givetvis också en förutsättning för det moderna samhället. Samhället kommer därför även i framtiden att tvingas ta
enskild mark i anspråk för olika satsningar. Uppskattningsvis upptar idag vägar, järnvägar,
och elledningar en total areal på ca 0,5 miljoner hektar skogs- och åkermark.
Planerade satsningar för olika infrastrukturinvesteringar tar ur landsperspektivet relativt begränsade arealer i anspråk. Men sett från de bygder eller gårdar som drabbas blir intrånget
omfattande. För varje mil ny 400 kV-ledning tas 60 hektar skogsmark i anspråk. Runt de stora
tillväxtområdena i Sverige – Stockholm, Linköping, Skåne pågår eller planeras en omfattande
exploatering av åkermark för bebyggelse som totalt berör flera tusen hektar.
Att så långt som möjligt minska intrången borde rimligen också ligga i samhällets intresse och
särskilt gäller detta då det finns fullgoda alternativ. El- och teleledningar kan med fördel läggas i mark. Bebyggelse bör ske på mark med lågt produktionsvärde. Planering av storskaliga
infrastruktursatsningar måste ske med långsiktighet där samordning och samförläggning med
andra liknande investeringar måste prioriteras.
En god ersättning till de markägare som drabbas av ett intrång kan delvis mildra de företagsekonomiska effekterna men medför också att exploatören tvingas till andra lösningar där intrånget blir mindre.
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Inledning
Urbaniseringen under 1900-talet och samhällsutvecklingen i stort har inneburit att mycket
stora arealer jord- och skogsbruksmark tagits i anspråk för bostads- och industribyggnationer
samt för infrastruktursatsningar av olika slag. Jönköpings och Kronobergs län är belägna mitt
i södra Sverige vilket gör att de flesta storskaliga infrastruktursatsningar berör länen. Båda
länen drabbades också mycket hårt av den båda stormarna ”Gudrun” och ”Per” då mer än
100 000 000 m3 skog blåste ner. Som en följd av de störningar som drabbade elnätet och tågtrafiken under dessa båda stormar har ett omfattande trädsäkringsarbete inletts vilket berör
många medlemmar och stora arealer.
Den svenska marken ägs i huvudsak av privatpersoner. Endast mindre arealer jordbruksmark
ägs av kyrkan, staten eller andra samhällsägda institutioner. För den svenska skogsarealen
fördelas ägandet på privata skogsägare 50%, skogsbolag 25% och kyrka, stat och kommun
25%. Så gott som alla större infrastruktursatsningar som görs berör därför privata markägare i
stor omfattning.
Flera stora infrastruktursatsningar kommer under de kommande åren att beröra länen. Den
beslutade elledningen Sydvästlänken ligger närmast i tiden. En planerad gasledning Gislaved
– Boxholm - Oxelösund och de stora snabbtågprojekten Götalandsbanan och Europakorridoren är, vid sidan av ett antal mindre planer, projekt som kommer att beröra ett stort antal medlemmar.
Den biologiska produktion som sker på jord- och skogsbruksmark framstår i skenet av det
senaste årets diskussion kring miljö- och klimatfrågor som den kanske allra viktigaste framtidsfrågan. En snabbt ökande befolkning behöver mat och utfasningen av fossil energi måste
ersättas med solenergi i någon form – antingen direkt solenergi eller via den gröna cellen.
Synen från samhällets sida har dock inte förändrats och fortfarande upplever många markägare att man från samhällets sida ser jord- och skogsbruksmark som en resurs som samhället har
rätt att fritt förfoga över så snart marken anses behövas för annan verksamhet. Att marken är
grundförutsättningen för det företagande som bedrivs inom jord- och skogsbruket verkar inte
ha satt några djupare intryck på planerare av olika slag.
I detta arbete har jag försökt ge en bild av omfattningen på alla de intrång som drabbat jordoch skogsbruket under de senaste hundra åren. Även de infrastrukturinvesteringar som planeras i Jönköpings och Kronobergslän under de kommande åren har tagits med. De siffror gällande arealer som tagits i anspråk och som här redovisas ska inte ses som några absoluta tal
utan är mera en fråga om uppskattningar och ungefärliga värden.

Historik
Att mark tas i anspråk för olika mänskliga aktiviteter är givetvis inget nytt. Att bo och transportera sig har människan alltid gjort. Att utnyttja mark för boende, industriproduktion och för
olika infrastruktursatsningar är en förutsättning för ett modernt samhälle och givetvis även
något som även de gröna näringarna är beroende av.
Det lokala vägnätet och det lokala el- och telenätet är en infrastruktur som är förutsättningen
för verksamheten på landsbygden. Men jord- och skogsmark kom i början av förra seklet också att användas för mer storskaliga satsningar – elöverföring från Norrland till södra Sverige
och ett landsomfattande väg- och järnvägsnät för att förbinda orter i hela landet. Idag finns ett
storskaligt elnät som förbinder hela Norden samt Polen och med den nya Sydvästlänken
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kommer det nordiska elnätet att kunna kopplas samman med det europeiska. Det svenska
vägnätet är förbundet med andra länder och med den planerade Götalandsbanan och Europabanan kommer det svenska järnvägsnätet att förbindas med Europas järnvägar.
Under lång tid var tillgången på odlingsbar mark
en förutsättning för att kunna överleva. När befolkningstillväxten ökade kraftigt under 1800-talet
togs alla resurser till vara för odling. Ny odlingsmark skapades genom nya odlingsmetoder där
stora arealer ängs- och skogsmark odlades upp till
åker. Sjöar sänktes och stora arealer mossmark
dikades. Trots dessa satsningar kunde inte hela
befolkningen mättas och ca 1 miljon svenskar
utvandrade till Amerika.
Under första världskriget var tillgången på mat
mycket knapp och efter kriget satsade man ytterligare på jordbruket. Egnahemsrörelsen innebar
från början, utöver ägandet av den egna bostaden,
också ägande av en bit mark med huvudsyfte att i
varje fall delvis kunna föda sig själv. Under 1930talet nådde antalet lantbruksföretag sin kulmen
med ca 140 000 . Då behövde man 300 – 500
årsarbetstimmar för att bruka ett ha åker. Idag är
motsvarande siffra 5 – 10 timmar.

Ölmstad norra elförenings transformatorstation. Byggd 1923 efter inspiration från en
hemvändande Svenskamerikan.

Efter andra världskriget och den snabba industriella utvecklingen ansågs lantbruket allt mer
som en belastning. Industrin behövde folk och dessa fanns i jordbruket. Fossila bränslen började nu också användas i jordbruket som drivmedel men också för den energikrävande tillverkningen av konstgödsel. Utöver en omfattande rationalisering som snabbt frigjorde arbetskraft fanns fortfarande kravet på självförsörjning men med intensivare odlingsmetoder blev
överskottet av odlingsmark ett problem som löstes med nedläggning och skogsplanering.
Under 1960-talet fortsatte denna politik och enligt planer som staten genom Lantbruksnämnderna tog fram skulle mycket stora arealer jordbruksmark överföras till främst skog. I Jönköpings län var det i stor sett endast Vätterbygden som ansågs ha ett odlingsvärde.
Eftersom staten aldrig hade den verkliga makten över planerna blev de aldrig verklighet men
synen på jordbruksmark har sedan dess präglat samhällsplanerare. 1995 bestämde sig Sverige
för att ensidigt avreglera jordbruket. En omfattande nedläggning av jordbruksmark planerades
och med olika bidrag lades mark i träda eller planterades med skog. Innan planerna förverkligats blev Sverige EU-medlem och synen på det Svenska jordbruket förändrades. Överskottsproblematiken fanns dock fortfarande med som ett stort problem och EUs, i varje fall enligt
media, enorma kött- smör- och spannmålsberg gjorde att olika åtgärder vidtogs för att minska
överskotten.
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Så helt plötsligt, och utan förvarning, förändrades situationen hösten 2007. De gigantiska
överskotten var helt plötsligt ersatta av ett underskott och spannmåls- och mjölkpriserna ökade snabbt. Skälen var flera med en ökande efterfrågan samt ökande intresse och insikt i att
åkermarken också är en resurs för energiframställning är de kanske viktigaste. Denna insikt
består trots att efterfrågan och prisutvecklingen avstannat under 2008.
Åkermark
Från en situation där åkermarken från samhällets sida setts som ett problem har vi snabbt fått
en annan situation. Idag har vi en diskussion som främst tagit sikte på om det är etiskt möjligt
att använda jordbruksgrödor eller att över huvud taget använda åkermark för odling av grödor
som kan användas för framställning av energi eftersom ju detta ”tar maten ur mun på de fattiga”. Denna diskussion kan tyckas märklig eftersom denna konkurrens alltid funnits och fortfarande finns i utvecklingsländerna där hästen, buffeln, kamelen eller andra djur fortfarande
utgör både transportmedel och är en förutsättning för att kunna bruka jorden. Än har heller
inte diskussionen nått det mycket större etiska problem som består i att för evigt ta åker ur
produktion genom att bygga industrier eller bostäder eller för olika infrastruktursatsningar.
Samtidigt finns idag finns en tro eller kanske snarare övertro till allt det som marken ska användas och räcka till. Där ska produceras mat till en växande befolkning, energi för att värma
oss samt inte minst producera drivmedel till en gigantisk transportapparat.
Skogsmark
Under lång tid ansågs skogen som en oändlig resurs. I mer tätbebodda trakter var dock skogen
redan helt förbrukad under 1700-talet. Från området närmast öster om Vättern i socknarna
Ölmstad och Skärstad strax norr om Jönköping finns en nedteckning från 1748 där arkitekten
m.m. Carl Hårleman övernattar på Råby Gästgivargård och av krögaren där får veta hur eländigt det är med skogsråvara i dessa bygder. ”Det är synd om bönderna i denna skogslösa
bygd” skriver Hårleman i sin dagbok. Från den lilla gården Skraparp med idag ca 15 ha skog
finns också en uppteckning från 1750-talet då gården friköptes från kronan – ”löftäkt knappt
till husbehof, timmer intet, näfver intet, till fång (stängsel) och vedbrand något” har man noterat i köpehandlingarna.
Först i samband med industrialiseringen blev de mer avlägset liggande delarna av Sveriges
skogsareal intressant. Sverige blev, utöver landets egna behov, en stor exportör av virke, kol
och tjära. Sedan dess har skogen varit vår viktigaste exportvara.

Äganderätt och intrång
Äganderätten är en grundlagsskyddad rättighet som utgör grunden för vår samhällsstruktur.
Begreppet ”intrång” innebär enligt Svenska Akademins ordlista inkräktande, obehörig eller
störande inblandning eller ingrepp i någons rättigheter. I denna artikel innefattar begreppet
intrång i första hand ett ingrepp i äganderätten till mark.
Runt förra sekelskiftet tog byggandet av den moderna infrastrukturen fart. Till en början
skedde detta lokalt och i relativt liten skala men samtidigt i en anda av framtidstro och enskild
vinning. Vägarna byggdes ut och förbättrades. I den lokala kvarnen ersatte delägarna vattenhjulet med en turbin och en generator för att istället förse bygden med elektrisk kraft. Man
fick el till bygden och till den egna fastigheten och utbyggnaden av vägar och järnvägar gav
helt andra möjligheter till avsättning av de produkter som gården producerade.
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När de mer storskaliga infrastruktursatsningarna efter hand tog fart var det samhället som
byggde, samhället som ägde och samhället som drev dessa utan vinstintresse och fortfarande
kände markägarna att dessa investeringar skedde för att utveckla samhället och gav också
ökade möjligheter till avsättning av de produkter som gården producerade. Men det krävdes
ändå lagstiftning för att inte enskilda intressen skulle sätta stopp för stora infrastrukturinvesteringar – det är ju omöjligt att svänga med järnvägen eller med en stor kraftledning för att en
markägare motsätter sig dragningen.
I takt med att samhällets utvecklats har samhället skaffat sig möjlighet att inskränka i äganderätten för att ge samhället möjlighet att via expropriationslagen, ledningslagen och väglagen ta
annans mark i anspråk för olika former av infrastrukturinvesteringar och annan exploatering.
I slutet av 1900-talet skedde en snabb förändring där en stor del av tidigare samhällsägda
verksamheter privatiserades eller bolagiserades eller drevs via affärsdrivande statliga verk. De
kommersiella krafterna tog ett allt starkare grepp över verksamheterna. De drabbade markägarna ser heller inte någon som helst egen vinning av dessa investeringar.
Ersättningen till drabbade markägare, som redan tidigare varit ringa, framstod nu som än lägre
– varför ska just jag som markägare ställas utanför de ekonomiska villkor som gäller för verksamheten i övrigt? Att stora kommersiellt drivna företag, statliga såväl som privata multinationella företag ska kunna ta privat mark i anspråk därför att verksamheten anses vara ”av
väsentlig betydelse för samhället” ter sig för de flesta markägare som helt obegriplig.

Till vad ska marken användas
Sett ur mänskligt perspektiv är endast solen är den energikälla som är evig. När de fossila
bränslena, som hela det moderna samhället är helt beroende av idag, är slut är det endast solen
vi kan förlita oss till. Energi direkt från solen eller via vind- och vattenkraft kommer att få en
ökande betydelse vid sidan av den energi som solen via fotosyntesen producerar.
Sett ur detta perspektiv är marken en resurs som vi rimligen måste var rädda om. En återgång
till äldre tiders syn på marken där produktiv åker- eller skogsmark aldrig utnyttjades för annat
än produktion blir nödvändig och där övrigt ianspråktagande av mark begränsas till mark med
låg avkastning blir då ett måste.

Samhällen - bebyggelse
När människan bosatte sig var det ofta i höjdlägen nära vatten. När byarna sedan utökades så
valde man alltid att bygga på den minst värdefulla marken – högt läge och mark som inte
kunde användas till odling.
Samhällen växte ursprungligen fram på naturgivna platser. Det var givetvis platser där det
fanns mycket människor som i sin tur berodde på att naturen gjorde det möjligt för många
människor att livnära sig – dvs. marken avkastade tillräckligt för att kunna föda även de som
inte själva ägnade sig åt jordbruk. Samhällena växte men alltid i en riktning där den minst
värdefulla jordbruksmarken fanns. Under 1960-talet var framtidstron stor. Många av Sveriges
kommuner köpte upp närliggande jordbruksmark för olika ändamål och planerade för en befolkningsökning. Hade samtliga kommuners optimistiska planer blivit verklighet borde Sverige idag förmodligen haft en tio gånger så stor befolkning. Nu blev också åkermarkens odlingsvärde ointressant samtidigt som åkermark är enkel och billig att exploatera

Jönköpings – och Kronobergs län
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
7
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Jönköpings och Kronobergs län har ett läge mitt emellan tre storstadscentra. Det innebär att en
stor del av befintliga och många av de framtida planerade infrastruktursatsningarna berör dessa båda län. Inom området finns flera stora logistikcentra – Jönköping, Nässjö och Växjö.
Länen berörs också av planerade utbyggnader av snabbjärnvägar, gas- och elnät och vägar.
Satsningar för att trädsäkra elnätet och järnvägar medför att stora skogsarealer tas ur produktion och i första hand runt Jönköping exploateras åkermark för industri- och bostadsbyggande.

Sydvästlänken luftledning
Sydvästlänken markkabel
Ekhydan - Barkeryd
Götalandbanan
Europabanan
Gasledning
Järnväg Tenhult –Torsvik
Väg Tenhult – Jönköping
Aktuella områden för vindkraft
Trädsäkring elnätet och järnvägar

Planerade infrastruktursatsningar i Jönköpings län

Vägar
Transportbehovet var i det gamla bondesamhället ytterst begränsat. I självhushållningssamhället behövde ett fåtal produkter transporteras och ända in på 1900-talet saknade exempelvis
många torp körbar väg – producerade man bara för eget behov fanns ju inget behov av väg
och till skolan eller kyrkan fick man gå. De ursprungliga transportvägarna var stigar som sedan utökades till att bli vägar. Dessa stigar och vägar låg ofta strategiskt placerade på åsar
eller andra höjder.
Först i samband med att bil började bli mer vanlig runt 1930 tog vägbyggandet fart men det
var fortfarande så att man nästan undantagslöst använde befintligt vägnät som breddades och
förbättrades. Vägar byggdes fram till 1950-talet så gott som uteslutet genom att befintliga
vägar rätades och breddades och i de fall nya vägar byggdes lades ofta de gamla ner. Under de
senaste femtio åren har vägnätet byggt ut kraftigt och i mycket stor utsträckning genom att
helt nya vägar byggs samtidigt som de gamla behålls.

Vägnätet
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Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, enskilda vägar samt kommunala gator och
vägar. Totalt uppgår detta vägnät till:
Allmänna vägar
Enskilda vägnätet
Kommunala gator och vägar

98 000 km
280 000 km
41 000 km

Av det enskilda vägnätet får ca 75 000 km statsbidrag. Den del av enskilda vägnätet som inte
får statsbidrag, ca 150 000 km, utgörs främst av skogsbilvägar. Av det statliga vägnätet utgörs
1750 km av motorväg, 400 km av motortrafikleder och 250 km 4-fältsväg. Resterande 96 000
km utgörs av övriga allmänna vägar. Om vi räknar med en genomsnittlig vägområdesbredd på
45 meter för motorväg, 35 meter för motortrafikleder och 4-fältsvägar och 20 meter för övriga
allmänna vägar och 7 m för enskilda vägar får vi en total areal av:
Motorväg
Motortrafikled
Övriga vägar
Enskilda vägar

8 000 ha
2 300 ha
200 000 ha
200 000 ha

Totalt upptar det svenska allmänna vägnätet 410 000 ha.
Vajerräcken samt andra väghinder
I Jönköpings län finns idag endast två 2 + 1
vägar som idag omfattar ca 50 km. I Kronobergs län finns några tiotal km. Vajerräcken är
en bra metod för att minska olyckor och prioriteras idag av vägverket varför vi kan förvänta
oss betydligt fler vägar kommer att förses med
denna typ av skydd. I anslutning till tätorter
förekommer olika typer av hinder för att sänka
farten. Det kan röra sig om ”vägbulor”, avsmalningar eller serpentiner eller en kombination av
dessa. Syftet är att hindret ska tvinga bilföraren
att sänka farten men bieffekten blir att större
fordon får problem att passera och för lantbruks- 2 + 1 – väg med vajerräcken
maskiner kan, om dessa hinder utformas olämpligt,
bli omöjligt att ta sig fram.
Intrång
Ett bra vägnät är en förutsättning för boende på landsbygden och är också en förutsättning för
själva brukandet av jord och skog. De arealer som togs i anspråk för vägbyggande var också
under lång tid en förutsättning för att landsbygden skulle utvecklas. Utöver att, istället för
nybyggnation, förbättra befintliga vägar finns heller inte idag något alternativ till nya vägar –
en ny väg tar mark i anspråk! En större satsning på allmänna kommunikationer skulle däremot
kunna minska vägbyggandet i anslutning till tätorter. Hittills har inte ens de mest storskaliga
satsningar på biltrafik i exempelvis amerikanska storstäder lyckats lösa transportproblematiken.
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Om vi räknar med att vägarna tar i anspråk olika marktyper enligt det svenska genomsnittet
dvs 6% åker och 50% skog skulle det innebära att ca 25 000 ha åker och 250 000 ha skog
upptas av vägar i Sverige.
2 + 1 vägar kan i många fall innebära betydande intrång och extra kostnader genom att lantbrukare tvingas åka långa sträckor för att nå delar av brukningsenheten. Vägbulor, rondeller
eller chikaner kan medföra svårigheter att ta sig fram med moderna redskap och utgör därför
ett hinder som ibland medför omvägar.
De totala arealerna för planerade vägar i Jönköpings och Kronbergs län är relativt begränsade
men för den enskilde markägaren kan intrånget både ur arealsynpunkt och av andra skäl vara
betydande.
Planerade vägar i Jönköpings och Kronobergs län.
Flera nya vägar planeras på olika håll i Jönköpings och Kronobergs län. Mellan Öggestorp
och Jönköping byggs en ny, ca en mil lång väg genom den ur lantbrukssynpunkt viktiga Tenhultsdalen.
Utöver detta planeras en utbyggnad av riksväg 40 mellan Jönköping och Borås där ca 2 mil
berör Jönköpings län. En ny genomfartsled planeras förbi Gislaved. 5 ha åker och 35 ha skog
tas ur produktion för detta projekt. Utöver dessa nybyggnationer planeras ett antal mindre
projekt som berör mindre arealer.
Kronobergs län
berörs av ett större
projekt – Tvärleden
från Karlshamn till
Halmstad. Totalt
berörs ca 100 km i
Kronobergs,
Hallands, Skåne
och Blekinge varav
endast ett tjugotal
km i Kronobergs
län. Övriga projekt i
Kronoberg rör i
huvudsak befintliga
vägar.

Tvärleden från Karlshamn till Halmstad

Järnvägar
Den största delen av det svenska järnvägsnätet byggdes under den senare hälften av 1800talet. Som mest fanns1700 mil järnväg i mitten av 1930-talet då de sista järnvägssträckorna
byggdes. Det var i stort sett samtidigt som den första nedläggningsvågen startade då små kortare järnvägssträckor konkurrerades ut av en snabbt ökande biltrafik. Under tiden 1950 – 1980
lades ett stort antal järnvägssträckor ner. Idag består det Svenska järnvägsnätet av ca 10 000
km fördelat på 8 100 km enkelspår och 1 900 km dubbelspår. Järnvägen är speciell genom att
själva banområdet utgör en egen fastighet som ägs av banverket. Utöver själva spårområdet
tillkommer mark för olika typer av byggnader samt för bangårdar och andra spårområden. Ett
dubbelspår omfattar en total bredd på ca 15-17 meter och ett enkelspår 9 – 10 meter. Den totala arealen som tas anspråk för järnvägar är ca 12 000 ha. Inom ramen för det ”trädsäkringspropdfMachine
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jekt” som nu genomförs inrättas servitut för ytterligare ett 20-tal meter på båda sidor om spåret där all skog kommer att avverkas. (se nedan)
Planerade järnvägar.
Två större järnvägsprojekt är under planering. Götalandsbanan kommer att beröra Jönköpings
län medan Europakorridoren berör både Jönköpings och Kronobergs län. Den tänkta sträckningen för Götalandsbanan är Tranås – Jönköping – Borås – Göteborg. För Europakorridoren
finns ett par olika alternativ. Höglandskommunerna förordar en sträckning längs med den
befintliga stambanan – Tranås – Nässjö och vidare genom Kronobergs län. I det andra alternativet utnyttjas Götalandsbanan till Jönköping och vidare följs E4-an söderut genom Jönköpings och Kronobergs län. Från Tenhult till det stora industri- och logistikområdet söder om
Jönköping planeras en ny Järnväg. Totalt kommer dessa projekt att beröra ca 200 km i Jönköpings län och 60 km i Kronobergs län. Totalt kommer 1000 – 1500 ha att beröras
Trädssäkringsprojektet
Stormen Gudrun, Per och även
januaristormen 2008 visade hur
sårbart järnvägsnätet är mot
störningar i form av stormfällda
träd. Ett stort trädsäkringsprojekt
drogs då igång med målsättningen
att fram till 2015 trädsäkra 4500
km av järnvägsnätet.
Efter genomförd trädsäkring ska
inga fallande träd kunna nå
järnvägen vilket innebär att banverket utöver den ägda
banvallsfastigheten också får ett
servitut på ytterligare 25 meter.
Totalt kommer den trädfria delen
inklusive själva järnvägen att
omfatta en gata med ca 40 meters
Trädsäkrad sträcka utmed stambanan norr om Nässjö
bredd samt ytterligare en kantzon
där inga träd som kan nå själva banan tillåts. Om vi åter räknar med att 50% den trädsäkrade
sträckan berör skogsmark kommer ca 6 000 ha skog att ha avverkats. I Jönköpings län berörs
ca 150 km och 230 ha skog avverkas. I Kronobergs län berörs 60 km av stambanan och ca 60
km av kust till kustbanan dvs totalt ca 120 km och ca 200 ha skog.

Skiss över trädsäkrad järnväg. Bild från banverket.
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Planskilda korsningar
När det svenska järnvägsnätet byggdes
var biltrafiksituationen en helt annan än
dagens och även järnvägstrafiken var
annorlunda. Ursprungligen användes
både undergångar och plankorsningar
och i viss mån även broar över järnvägen. Efter hand som biltrafiken ökade,
men också på grund av allt snabbare tåg,
har plankorsningar tagits bort eller
byggts om till broar eller undergångar.
Främst gäller detta för stambanorna samt
en del andra tättrafikerade sträckor.
Plankorsningar med bommar eller utmed
vissa enskilda vägar eller markvägar
plankorsningar med enbart varningsskyltar finns dock fortfarande kvar men
utgör samtidigt en olycksrisk.

Nyanlagd viadukt över södra stambanan norr om Nässjö

En fastighet som klyvs av järnvägen och där enklare plankorsningar tas bort och ersätts med
broar eller undergångar kan genom detta får mycket lång väg till skiften som fågelvägen endast ligger något hundratal meter bort. Detta medför ofta stora extrakostnader för att kunna
bruka dessa marker. Nya enskilda eller privata vägar måste dessutom ofta byggas för att nå
jordbruks- eller skogsmark som blivit avskurna vilket medför extra kostnader för underhåll
och snöröjning.
Intrång i samband med nyanläggning
Att bygga nya järnvägar är mycket omfattande och komplicerat. Utöver själva järnvägsbanken
berörs mycket stora arealer under själva byggprocessen i form av transportvägar, upplag mm.
En modern höghastighetsjärnväg tar ett 20 meter brett område i anspråk samt ytterligare minst
20 meter för träd säkring men innebär också andra intrång och olägenheter i form av buller
mm.
De projekt som ligger närmast i tiden är Götalandsbanan och Tenhult – Torsvik. Utöver den
ovan beräknade arealen som tas i anspråk för själva spåret tillkommer ett okänt antal hektar
för nya vägar, viadukter mm. När nya järnvägar anläggs i områden med relativt tät bebyggelse
och vägar fragmenteras dessutom både ägostrukturen och ägoslagstrukturen vilket gör att relativt stora arealer blir omöjliga att bruka på ett rationellt sätt.

Elnätet
I början av 1900-talet började man använda elektrisk kraft. Vattenhjulen i gamla kvarnanläggningar byttes ut mot turbiner med generatorer och kvarnanläggning och bygdens fastighetsägare gick samman för att sätta upp ett distributionsnät. I takt med den ökande användningen byggdes nätet ut. De små lokala distributionsföretagen gick samman eller köptes upp
av större företag – en utveckling som fortfarande pågår.
Kring förra sekelskiftet började man utnyttja vattenkraften i Göta Älv vid Trollhättan för elproduktion och ut Trollhätte kanal- och vattenverk bildades 1909 Vattenfallstyrelsen som startade en utbyggnaden av de första Norrlandsälvarna. Efter andra världskriget expanderade
verksamheten med en omfattande utbyggnad av de Norrländska älvarna. Men det var inte
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Norrland som behövde kraften utan södra Sverige och för att över huvud taget kunna överföra
dessa energimängder över så stora avstånd krävdes ny teknik.
För att inte ledningarna skulle bli ett enda långt element höjdes spänningen och Sverige var
först i världen med att kunna bygga 400 kV överföringsledningar. Dessa ledningar tog mycket
stora skogsarealer i anspråk eftersom ledningsgatorna är minst 45 meter breda.

Principbild över det svenska elnätet – bild från svensk Energi

Stamnätet
Det Svenska stamnätet omfattar i huvudsak kraftledningar för 200 kV och 400 kV, anläggningar i form av ställverk och transformatorstationer samt utlandsförbindelser för växelström
och överföringskablar i havet för likström.
Omfattning idag:

Luftledning Kabel
400 kV
275 kV
200 kV

10 643 km
75 km
4 295 km

4 km
459 km

Intrång
En mycket stor del av stamnätet finns i Norrland och därmed berörs skog i stor omfattning. I
odlingslandskapet utgörs intrånget av de kraftledningsstolpar som tar viss mark i anspråk men
som fram för allt innebär brukningshinder som varje odlingssäsong medför kostnader
Av den totala areal som berörs utgör uppskattningsvis ca 65% skog. Med en bredd på ledningsgatorna på 45 meter för en 400 kV-ledning och 30 meter för en 200 kV-ledning utgör
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den totala skogsareal som tagits ur produktion ca 40 000 ha. Utöver bredden på själva gatan
på 45 meter berörs ytterligare 10 + 10 meter där trädhöjden begränsas.
Regionnätet
Det regionala nätet omfattar främst ledningar på 40 – 130 kV och domineras av tre stora företag, Vattenfall, E.ON och Fortum. Totala ledningslängden är 33 000 km. Med en 35 meter
bred ledningsgata som till 50% går i skogsmark tas drygt 50 000 ha i anspråk.
Lokala elnätet
Det finns 164 lokala elnätsföretag i Sverige med totala ledningslängder från 3 km till 115 000
km. De lokala elnäten brukar delas upp i lågspänningsnätet, 230/400 V och högspänningsnätet, 10 – 20 kV. Totalt omfattar detta när 297 000 km varav 85 000 km är luftledning och
212 000 km består av jordkabel. Det lokala högspänningsnätet som även kallas mellanspänningsnätet består av 109 000 km luftledning och 73 000 km jordkabel.
Till lågspänningsnätet är 5,2 miljoner elabonnenter anslutna och till högspänningsnätet 6 500.
Räknat på 195 000 km ledning, 7 meters bredd och 50% av ledningen genom skogsmark så
upptar dessa ledningar 68 000 ha.
Intrång
Det regionala och lokala nätet är starkt knutet till förbrukarna och är därför tätare i tätbefolkade delar av landet. Samtidigt finns en så gott som hundraprocentig anslutning till fastigheter
med åretruntboende men även till de flesta fritidshus varför ledningslängderna per abonnent
kan bli avsevärda. Man brukar räkna med att landsbygdsnätet har mer än 100 meter ledning
per abonnent. Utanför Norrlandslänen ligger KREAB öst som omfattar Hallabro – Torsås i
Blekinge och Kronobergs län högst och detta bolag har en ledningslängd på 248 meter per
abonnent.
Ledningsgatorna tar stora arealer i anspråk. Bredden på ledningsgatan avgörs av spänningen i
ledningen. Ungefärlig bredd på en kraftledningsgata är:
400 kV
200 kV
130 kV
40 kV
<20kV

ca. 44 meter + höga kantträd, totalt ca 60 meter
ca. 40 meter + höga kantträd
ca. 40 meter + höga kantträd
ca. 35 meter + höga kantträd
ca. 8 meter

Även i åkermark utgör elledningarna ett intrång. Den areal som tas i anspråk är relativt begränsad men kan i anslutning till exempelvis kärnkraftverk eller stora transformatorstationer
beröra en hel del mark. Det stora intrånget utgörs dock av det brukningshinder som stolparna
utgör. I alla arbetsmoment – jordbearbetning, sådd, växtskyddsbekämpning och skörd utgör
stolpen ett hinder för rationellt brukande.
Åtgärder för att säkra elförsörjningen
Stormarna Gudrun 2005 och Per 2007 visade på sårbarheten i elförsörjningen då mycket stora
delar av elförsörjningen i främst Småland slogs ut under flera veckor. Redan 2006 antogs en
lag som tvingar elleverantörerna att fortsättningsvis betala ut avbrottsersättning till drabbade
kunder: Denna lag medförde krav på en radikal förbättring av elnätet. Detta gav upphov till
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två stora projekt – trädsäkring av regionnätet och
kabelförläggning av en del av det lokala elnätet. Trädsäkringsprojektet innebär att ledningsgatorna breddas
vilket givetvis medför ytterligare intrång hos markägarna genom att stora arealer skog tas ur produktion.
Förläggning i kabel har motsatt effekt. Förvisso
berörs vissa arealer jord- och skogsmark av
nedgrävning men mycket läggs i vägkant. När en
luftledning rivs återgår marken till markägarna.
Projektet gäller lokalnätet och om fattar totalt 57 000
km luftledning som ska ersättas med nedgrävd kabel.
Om vi räknar med en genomsnittlig bredd på ledningsgatan på 7 meter och att 60% av sträckan kan
rör skogsmark så kommer ca 24 000 ha mark att på
sikt kunna återbeskogas.

Kabelnedgrävning, Ingelstad Kronobergs län

Trädsäkring.
Trädsäkringsprojektet omfattar i första hand regionnätet dvs. 40 – 130 kV-ledningarna. Dessa
ägs, som tidigare nämnts av tre olika företag, E.ON, Vattenfall och Fortum.
E.ON räknar med att projektet omfattar ca 2 500 km medan Vattenfall räknar med att ca 1 300
km utöver den del som är trädsäkrad sedan tidigare. Fortum anger att man kommer att på olika sätt säkra 9 000 km av sitt elnät. Det sker genom nedgrävning, luftkablar eller trädsäkring.
Man anger att man trädsäkrar ca 150 km år 2008.
I viss omfattning trädsäkras även delar av lokalnätet, för Vattenfalls del rör det sig om ca
1 000 km 20 kV-ledningar.
Om man räknar med att totalt 5 000 km kommer att trädsäkras och att 50% av denna sträcka
faktiskt utgörs av skogsmark samt att ledningsgatorna kommer att breddas med i genomsnitt
20 meter berörs ca 10 000 hektar skogsmark.
Nyanläggning
Ytterligare utbyggnad av elnätet pågår ständigt. Regionnätet förstärks på flera håll i landet
men också Svenska Kraftnät har stora projekt på gång. För att förstärka elförsörjningen till
Göteborg kommer en ny ledning att byggas mellan Stenkullen och Lindome. En befintlig 250
kV-likströmsledning kommer att rivas efter att den nya ledningen byggts. För den nya ledningen finns två alternativ – ett där man följer befintlig 250 kV-ledning och ett där en befintlig 400 kV-ledning utökas med ytterligare en lika dan ledning. I Hammarforsen kommer en ny
220 kV-ledning att ersätta två äldre 130 kV-ledningar med en sammanlagd längd på 180 km
som kommer att rivas. Fenno-Skankabeln över till Finland medför också en ny ledning på
land mellan Dannebo och Finnböle i Uppland.
En minskad användning av fossil energi kommer rimligen att medföra en ökande elanvändning. Inte minst gäller detta om el ska ersätta bensin och dieselolja vid transporter. Den omfattande vindskraftutbyggnad som planeras kommer att ställa krav på utökad kapacitet. En ökande el-produktion/användning kommer givetvis också att medföra krav på utökat eller förstärkt
elnät.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
15
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Sydlänken -Sydvästlänken
Sydvästlänken var ursprungligen ett projekt för att förstärka elförsörjningen i Sydsverige genom en ledning från Hallsberg via Jönköping till Hörby. När beslutet fattades av Svenska
Kraftnäts styrelse i januari 2008 hade Sydlänken vuxit till Sydvästlänken och innebar också
en likströmsledning från Norge till Nässjö via Jönköping.
Sträckan Hallsberg – Nässjö (Barkeryd) kommer att byggas som lufthängd växelströmsledning. Den nya 400 kV-ledningen kommer att ersätta en befintlig 200 kV-ledning. Runt sjön
Boren i Östergötland kommer ledningen att få en helt ny sträckning på ca 50 km i orörd skog.
Från Barkeryd kommer Sydvästlänken att byggas med likström (HVDC). På sträckan Barkeryd – Nässjö används markkabel parallellt med en befintlig 130 kV-ledning (Vattenfall) som
kommer att kompletteras med ytterligare 130 kV- ledning ägd av E.ON. Från Nässjö till Värnamo kommer ledningen att byggas i en gammal 200 kV-ledningsgata och från Värnamo till
Hurva kommer ledningen att förläggas i mark. Den västra delen av Sydvästlänken kommer
enligt förslaget att förläggas i mark parallellt med en befintlig ledningsgata mellan Nässjö och
Jönköping och därefter som markkabel i ny sträckning via Bottnaryd och vidare genom Västergötland. För sträckan Falköping - Trollhättan/Vänersborg och vidare mot Norge finns flera
alternativa lösningar som dock i huvudsak innebär luftledning.

Kraftledningsgata med en 400 kV och en 130 kV-ledning Nässjö - Jönköping

Ny 400 kV-ledning från Oskarshamn
En ombyggnation för att öka effekten i kärnkraftverket i Oskarshamn är delvis genomförd och
därför kommer en ny 400 kV-ledning att byggas från Oskarshamn till den nya stora knutpunkten i Barkeryd norr om Nässjö. På sikt kommer en planerad sjökabel till Litauen att kräva ytpdfMachine
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terligaren en 400 kV-ledning från Nybro till Barkeryd. Regeringsbeslutet att tillåta att äldre
kärnkraftverk byts mot nya kommer att medföra behov av ytterligare överföringsledningar.
Intrång
I Jönköpings län medför den nya 400 kV-ledningen ytterligare intrång från Tranås till Barkeryd eftersom den befintliga ledningsgatan breddas. Mellan Barkeryd och Nässjö medför den
nya 130 kV- ledningen ytterligare intrång om man inte väljer att sambygga den i en så kallad
julgransstolpe. För sträckan Nässjö – Värnamo medför valet av lufthängd ledning att den befintliga ledningsgatan måste breddas. På sträckan Värnamo – Hurva väljs markkabel som i
huvudsak följer befintliga vägar. Även markkabelalternativet medför att mark tas i anspråk
men i betydligt mindre omfattning. Bytet till en större ledning mellan Tranås och Barkeryd
kommer att medföra att ett antal fastigheter måste lösas in eftersom de hamnar för nära ledningen. Detta gäller främst fritidsfastigheter medan man när det gäller jordbruksfastigheter
istället försöker flytta ledningen så att den kommer längre från bebyggelse. Detta innebär att
den befintliga gatan återlämnas till markägaren men att samma markägare eller en granne
drabbas av en ny ledningsgata.
Valet av lufthängd ledning genom Jönköpings län medför att ytterligare ca 160 ha tas i anspråk (80 km och 20 meters breddning av befintlig gata)

Telenätet
Det svenska telenätet byggdes ursprungligen upp efter samma principer som elnätet dvs med
en mängd små privata eller kooperativa företag. Redan 1918 skaffade sig dock staten via Telegrafverket total kontroll över telenätet och behöll sedan detta fram till avregleringen i början
av 1980-talet. Det svenska telenätet bestod ursprungligen av blanktråd upphängd i de karakteristiska stålkonstruktionerna med porslinsisolatorer. Ännu vid mitten av 1900-talet var inte
telefonen var mans egendom och i samband med utbyggnaden av nätet under 1950- och 60talet ersattes blanktråden snabbt av nedgrävda eller stolphängda kablar samt enkla plastisolerade ledningar fram till abonnenterna. Blanktråden hängde dock med i glesbygd eftersom dessa ledningar hade betydligt bättre överföringsförmåga. Idag finns dock knappast någon
blanktråd kvar. I viss omfattning har telenätet på landsbygden sambyggts med elnätet genom
att både el- och teleledningar hängs i samma stolpar.
Intrång
Intrånget utgörs av ledningsgator samt stolpar som, när
de finns i åkermark, utgör ett hinder vid brukandet. En
relativt stor del av det luftburna telenätet följer vägar
vilket gör att intrånget blir betydligt mindre än när ledningar dras genom skog. Ledningsgatorna i skog är dock
aldrig helt trädsäkrade och uppfattas sällan som något
större problem. Även när det gäller dessa ledningar ställs
dock krav på tråden eller kabeln ska hållas fri från träd
och grenar och givetvis träd- och grenröjs även dessa
ledningsgator. I åkermark utgör en telestolpe samma hinder som en elstolpe och eftersom teleledningar är betydligt klenare än elledningar är spannet mellan stolparna
betydligt kortare vilket medför flera stolpar för en teleledning än för motsvarande elledning. Vid grävningseller andra markarbeten har markägaren ansvar för att
nedgrävda kablar inte skadas. Detta ställer krav på markpdfMachine
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ägaren att hålla reda på var på fastigheten som det finns kablar förlagda. Fusk, där kabeln inte
läggs på tillräckligt djup förekommer dessutom relativt ofta. Inte minst gäller det då den relativt nya metoden, med förläggning genom nedplöjning, används.
Nedmontering av fasta Telenätet
En nedmontering av det fasta telenätet har påbörjats på flera håll i länet. Kunderna får istället
välja mobila lösningar. Ett grundläggande krav för de som blir utan fast telefoni är givetvis att
täckningen är fullgod samt att kapaciteten är tillräcklig för mobilt bredband.

Mobilmaster
Trådlösa kommunikationssysten har funnits sedan 1940-talet och använts av polis, brandkår
och militär. Det första mobiltelefonsystemet
utvecklades i Sverige redan 1956 men det dröjde
till in på 1980-talet innan tekniken infördes.
Operatörerna ansåg från början att ledningsrättslagen skulle gälla även då man satte upp de
master som behövdes men markägarna hävdade
genom LRF att masterna inte skulle lyda under
denna lag.
För att komma framåt tvingades operatörerna att
upprätta nyttjanderättsavtal med berörda markägare. Detta har visat sig vara en bra modell där
markägaren får ersättning utifrån det värde som
mastlokaliseringen har för operatören.
Masterna placeras ofta på mark som inte medför
några större intrång och påverkar i liten omfattning möjligheterna till annan verksamhet. Det
har därför visat sig vara en bra modell för en
exploatör att få tillgång till önskad mark.

Telemaster ger ofta inga större intrång

2004 beslutade riksdagen med stor enighet att ledningsrättslagen ska gälla även för telemaster
vilket alltså kan tvinga en markägare att ställa mark till förfogande. Hittills har dock operatörerna valt att inte utnyttja denna möjlighet utan arbetet vidare enligt den tidigare modellen
med nyttjanderättsavtal.
I takt med att kravet på total mobiltelefon täckning ökar samt att delar av det gamla ”kopparnätet” rivs eller inte längre underhålls kommer utbyggnaden av det mobila nätet och, som en
följd av detta, antalet master att öka.

Gasledningar
I Europa har fossilgas använts i större skala sedan 1950-talet då ett gasnät började byggas ut.
Det svenska nätet började byggas i början av 1980-talet. Det svenska gasnätet sträcker sig
idag från Malmö till Stenungsund med högtrycksledningar (80 bar) till några orter i Skåne och
Halland samt till Reftele i Jönköpings län och ett något mera finmaskigt distributionsnät (4
bar) till en mängd orter längs högtycksledningens sträckning.
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Befintlig ledning.
På 1990-talet drogs en gasledning för fossilgas via Hylte in från sydväst till Reftele i Jönköpings län. Sträckan i Jönköpings län rör sig endast om ett par mil. Från stationen i Reftele
finns ett lågtrycksnät, som i huvudsak grävts ned i vägkanter, till Limmareds glasbruk i Västergötland samt till Anderstorp, Gnosjö och Hillerstorp i Jönköpings län.

Det svenska gasnätet.

Planerad ledning.
I början av 2000-talet planerade E.ON gas för en fortsättning genom Jönköpings län till Boxholm – Norrköping – Oxelösund. Dessa planer är för tillfället lagda på is men kommer om de
realiseras att beröra sträckan Hillerstorp – Skillingaryd – Vaggeryd – Jönköping och vidare
nordöst upp genom Jönköpings län och vidare upp genom Östergötland
Utöver högtrycksledningen behövs ett antal stationer samt ett distributionsnät. Detta nät förläggs i huvudsak i vägkant men kan givetvis beröra jord- och skogsmark och därmed orsaka
intrång och problem.
Sträckan Länsgränsen – Reftele ca 2 mil går i huvudsak genom skogsmark. För sträckan Reftele – Jönköping – Tranås är koncessionsansökan inlämnad men projektet har de senaste åren
legat på is. Projektet har nu åter börjat diskuteras och ”marknadsförs” nu med argument som
att ledningen kommer att utgöra en ”brygga över till biogasen”.
LRF anser fortfarande inte att ledningen ska byggas eftersom den under lång tid kommer att
användas för fossilgas och därmed endast kommer att förlänga ett beroende av fossila bränslen.
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Intrång
Byggandet av en gasledning medför ett mycket stort intrång under själva byggprocessen. Ett
25 – 40 meter brett stråk behövs för grävning, utläggning av rör samt för svetsarbetet och nedläggning av själva ledningen. Efter anläggningsarbetet behövs en ca 6 meter bred obevuxen
gata. På åkermark medför ledningen inget hinder efter anläggandet. Ett 25 - 100 meter brett
säkerhetsområde berörs av restriktioner för byggande och andra anläggningar. Inom 25 meter
från ledningen får inga byggnader uppföras.
Sträcka och areal skog som berörs i Jönköpings län:
under byggprocessen
Reftele – Jönköping
Jönköping – Tranås
Säkerhetsområde á 25 m

2 mil
ca 16 mil
18 mil

80 ha
640 ha
-

efter färdigställande
8 ha
67 ha
450 ha

Vindkraft.
När vindkraftverk började anläggas i slutat av 1980-talet var det i första hand kusterna som
var aktuella för etablering. Jönköpings län var tidigt ute med ett par verk på Visingsö i Vättern. Efter hand som verken blivit större och högre och efter en ny vindkartering 2006 har det
visat sig att många platser på sydsvenska höglandet är intressanta. Idag planeras vindkraftverk
på en mängd platser i Jönköpings och Kronobergs län.
Intrång
LRF har hittills främst diskuterat vindkraft
utifrån möjligheten till ytterligare en intäktsmöjlighet från gården men självfallet finns
också problem. Ägostrukturen i Jönköpings
och Kronobergs län innebär att många fastigheter är små med ibland också splittrade ägor.
Dagens vindkraftverk är höga och syns långt
även i skogsmark, har ett relativt stort vindupptagningsområde samt hörs över ett stort område.
Det som ofta berör fler markägare än ljud- och
synintryck är det faktum att den producerade
elen också måste föras bort från kraftverken.
LRF har hela tiden drivit linjen att detta måste
göras med markkabel vilket hittills också skett.
I både Kronobergs- och Jönköpings län finns
flera områden där vindkraftparker planeras.
Med så många kraftverk på samma plats kommer man att behöva förstärka regionnätet dvs.
40 – 130 kV-nätet vilket kommer att medföra
fler nya luftledningar med upp till 30 meter
breda ledningsgator.
I skogsmark finns ofta inte de vägar som behövs för att få verken på plats. Det kan ibland

Vindkraftverk i skogen utanför Nässjö
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vara positivt då det innebär att bra skogsbilväg anläggs men det finns givetvis också markägare som inte är intresserande av ytterligare vägar. Närboende berörs också av buller och förändrad landskapsbild. Dessutom omöjliggörs bebyggelse inom vindupptagningsområdet – ca
400 meters radie kring ett 2 MW-verk vilket givetvis kan innebära minskade möjligheter att
utveckla en grannfastighet.
Intrång från samhällets sida
Många kommuner har eller håller på att ta fram en vindkraftpolicy. I flera fall har denna tagits
fram utan kontakt med markägarna. Man undantar områden som är intressanta för friluftslivet
och man bestämmer sig för ”tysta områden” eller bestämmer sig för andra inskränkningar
utan att diskutera med markägarna och gör alltså stora inskränkningar i äganderätten utan att
ge markägarna möjlighet till ersättning. Ett generellt förbud mot ”vindkraft” inom vissa områden kan också förhindra småskaliga vindkraftsatsningar där anläggningen inte är större än
de kraftledningsstolpar som kanske redan finns i området.

Vattenledningar och Bolmentunnel
I Kronbergs län har en vattenledning mellan Lagan och Växjö just färdigställts. En relativt
stor del av ledningen har dragits utmed väg 25 vilket i viss omfattning minskat intrånget.
Bolmentunneln är den sprängda tunnel mellan Bolmen och Perstorp i Skåne som förser flera
Skånska städer med dricksvatten. Tunneln är just nu aktuell eftersom man bestämt sig för att
området över tunneln som utgör riksintresse för vattenförsörjningen ska skyddas genom att ett
vattenskyddsområde bildas.

Bredband
Under 1990-talet skedde en omfattande utbyggnad inför en kommande bredbandssatsning.
Tusentals mil slang grävdes ner för att senare kunna dra bredbandsledningar. I mycket stor
utsträckning grävdes dessa ledningar ner i anslutning till befintliga vägar och intrånget blev
därmed begränsat för jord- och skogsbruket. Fortfarande grävs bredbandfiber ner i stor omfattning men intrången är begränsade och ger dessutom markägaren tillgång till ny teknik varför mindre intrång lättare kan accepteras.

Det nybyggda bostadsområdet Råslätt i Jönköping. Bild från slutat av 1960-talet
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Bostäder och industrier
Enligt den svenska marktäckedatabasen upptar tätorter drygt 500 000 ha. De flesta kommuner
i Jönköpings och Kronbergs län brottas med problem kring minskad befolkningsutveckling.
Det innebär också att efterfrågan på ytterligare mark är begränsad. Ett undantag är Jönköpings
kommun. Runt Jönköpings kommun finns Jönköpings läns bästa åkermark. Närheten till Vättern gör att odlingsförutsättningarna är mycket goda och avkastningsnivåerna i klass med landets bästa. Trots att åkermark utgör endast 17% av kommunens totala areal har under lång tid
nästan undantagslöst åkermark använts för industri- och bostadsbyggande. Samtidigt finns ett
starkt tryck från många lantbruksföretag att utveckla sin verksamhet vilket försvåras både av
bristen på mark och genom de inskränkningar i brukandet som samhället ställer.
Intrång
Tätortsnära lantbruksverksamhet drabbas ofta av olika inskränkningar i den befintliga driften.
Det kan gälla risk för buller, gödselspridning, lukt från djurhållning, risk för allergi mm. Möjligheten att utöka eller förändra verksamheten begränsas eller omöjliggörs ofta helt.

Flygplatser – golfbanor - grustäkter
Dessa tre markanvändningsslag har egna rubriker i marktäckedatabasen. Totalt omfattar landets flygplatser en areal av ca 15 000 ha. I Jönköpings och Kronobergs län finns inga planer
på utbyggnad av flygplatser.
Landets golfbanor upptar en samlad areal av 23 000 ha. Nyanläggandet av golfbanor har mer
eller mindre helt avstannat – det finns till och med exempel på där banor lagts ner och överförts till åkermark.
Landets grustag omfattar totalt 18 000 ha. Några nya grustag får i princip inte längre tas upp
och all nyanläggning sker i form av bergtäkter.

Militära installationer
Den militära verksamheten kräver fortfarande stora arealer. Fortifikationsverket förvaltar
drygt 400 000 ha mark. Av denna areal är ca 370 000 ha övnings och skjutfält, varav ca
100 000 ha är skogsmark. En del av övningsfälten arrenderas delvis ut och på dessa bedrivs
olika former av extensiv betesdrift med får eller nötkreatur. I takt med att det svenska försvaret avvecklas borde stora arealer kunna överföras till annan verksamhet.

Allemansrätten
Den svenska allemansrätten är en nästan tusen år gammal rättighet att röra sig fritt i naturen.
Allemansrätten är inskriven i grundlagen men det finns ingen lag som exakt definierar vad
som ingår i allemansrätten. Däremot finns ett antal lagar som sätter gränserna för vad som är
tillåtet men det är ändå ofta svårt att sätta de exakta gränserna och antalet rättsfall som rör
allemansrätten är relativt få.
Att inte störa och inte förstöra är en huvudregel liksom att rätten är knuten till den enskilde
individen vilket dock inte hindrar att rätten kan utnyttjas kollektivt. Om även ett nyttjande i
kommersiellt syfte ingår i allemansrätten är däremot mer tveksamt.
Kring tätorter och i områden med omfattande hästhållning kan intrånget bli betydande och
klart överstiga vad som är acceptabelt men är trots detta omöjligt att förhindra eftersom någon
enskild sällan kan ställas till ansvar.
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Naturreservat och andra naturvårdsåtgärder
Trots avsaknaden av hotbild och trots att stora naturvärden skapats eller bevarats på många
fastigheter finns ändå krav från samhället att ge dessa områden ett lagstadgat skydd. I Kronobergs län är det främst skogsmark som efter stormarna Gudrun och Per avsatts som reservat. I
Jönköpings län är önskemål om bildande av naturreservat i vattendrag för närvarande en källa
till irritation hos drabbade markägare. Även andra former av skydd som exempelvis Natura
2000 innebär ofta inskränkningar i möjligheten att använda marken.

Kulturmiljölagen - fossil åkermark
På Sydsvenska höglandet i både Kronobergs- och Jönköpings län finns mycket stora arealer
med fossil åkermark. Dessa fornlämningar som är spår av bebyggelse från bronsålder återfinns oftast i skogsmark där de låga och ofta helt övervuxna stenrösena ligger mycket tätt. Att
det rör sig om fornlämningar upptäcktes så sent som för tjugotalet år sedan. I områden med
fossil åkermark är markberedning inte tillåten men eftersom lämningarna dels är oansenliga
och dessutom ofta okända för markägarna är risken stor att de skadas i samband med avverkningar.

Store mosse – bild från Naturvårdsverket

Vattenskyddsområden
Runt om i landet pågår ett arbete med inrättande av vattenskyddsområden för att skydda
grund- och ytvattentäkter. Mycket stora arealer kan komma att beläggas med långtgående
restriktioner för brukande av åker- och skogsmark. För Jönköpings län saknas uppgifter om
berörda arealer men som exempel kan nämnas Skåne där i dagsläget ca 35 000 ha berörs av
omfattande restriktioner.
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Markanvändning - marktäckedata – sammanställning
Sveriges yta på 45 000 000 hektar består av en mängd olika naturtyper. Men marken har också använts och förändrats under årtusenden av de människor som för olika ändamål använt
marken och därför finns idag även flera exempel på av människan skapad markanvändning
med. Sammanställningen bygger på satellitdata och därför finns inga beräkningar på de arealer som tas i anspråk för vägar, järnvägar, kraftledningar mm.
Siffrorna skiftar något beroende på källa men ca 3% av Sveriges yta används för bebyggelse,
50% är skogsmark och 8% är jordbruksmark.
Totalt använd areal för samhällen och infrastruktur i Sverige
Vägar
Järnvägar
Trädsäkring järnväg
Svenska Kraftnät
Regionnätet
Lokalnätet
Telefonnätet
Totalt ca

Skog
Åker
250 000
25 000
6 000
720
6 000
40 000
50 000
68 000
?
420 000 ha 26 000 ha

Arealer som kan komma att tas i anspråk för infrastruktur i Jönköpings och Kronobergs län
Denna sammanställning ska inte uppfattas som en exakt kartläggning utan mer ses som en
fingervisning av vilka arealer som kan komma att tas i anspråk för olika ändamål i Jönköpings
respektive Kronobergs län
Götalandsbanan – Tranås – Jönköping – Borås - Göteborg
Europabanan Jönköping – Malmö
Sydvästlänken breddning befintlig gata Tranås - Jönköping ca 60 km
Sydvästlänken nedgrävd kabel 6 meter
Sydvästlänken ev. luftledning – areal per mil ledning
Ekhyddan –Barkeryd – sträckning och ledningsalternativ ej bestämda

F-län
600 ha
300 ha
120 ha
60 ha
ca 50ha
200 ha ?

G-län
300 ha
35 ha
ca 50 ha

Trädsäkring

El
Järnväg

2000 ha?
230 ha

2000 ha?
200 ha

Vägar

Öggestorp – Jönköping, väg 40, förbifart Gislaved
Tvärleden
Totalt ca

200 ha
3 700 ha

100 ha
2 700 ha

Berörda markägare
Antalet markägare som berörs av markintrång beror på ägarstrukturen längs den aktuella
sträckningen och bredden på den väg, järnväg eller ledning som ska byggas. I Jönköpings län
finns ca 15 000 lantbruksfastigheter. Detta ger en medelareal på 66 hektar. I vissa områden är
den genomsnittliga arealen betydligt mindre.
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I ett område med liten medelareal innebär infrastrukturinvesteringar i form av vägar, järnvägar och ledningar att många fastigheter berörs men också att stora delar av arealen på många
fastigheter tas i anspråk eller påverkas.
Det är svårt att gradera olika intrång eftersom det är en fråga om personlig upplevelse. Att bli
fråntagen sin mark är bara en del. Intrång i form av exempelvis en motorväg eller en järnväg
är också ett intrång i sättet att leva och bruka gården. Gårdsmiljö och omgivande natur och
landskap förändras totalt. Buller påverkar möjligheterna att vistas utomhus och kan påverka
nattsömn. Den fysiska avgränsningen med nätstängsel gör att ägor på andra sidan vägen eller
järnvägen helt plötsligt kommer att ligga avlägset med ökande kostnader för brukande av den
arealen. Betingelserna för jakt förändras helt och jakt med hund blir en omöjlighet.
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Intrång ur markägarperspektiv.
Att ta mark i anspråk för olika ändamål är alltså inte bara en fråga om själva marken och ersättning för den. Att få sin mark, som kanske brukats i generationer, ”beslagtagen” är för
många en traumatisk upplevelse och ett intrång i integriteten och enbart det gör att samhället
borde inta en mer ödmjuk inställning och så långt det är möjligt undvika intrånget eller välja
lösningar som kan minimera intrånget.
Tyvärr ser vi allt för ofta en inställning från både planerare och politiker att mark är något
som samhället har fri förfoganderätt över. Äganderätten som man gärna talar om känns inte så
angelägen när det gäller jord- och skogbruksmark. Markägarna upplever också att jord- och
skogsmark och den verksamhet som bedrivs på denna mark inte ses som företagande. Varför
är mitt företagande mindre värt än annat företagande är en vanlig fråga. Marken ses allt för
ofta som allmän resurs som när som helst kan tas i anspråk för verksamhet som samhället
anser mer angelägen.
Från att samhällets infrastruktursatsningar under lång tid ha varit ett ansvar för just samhället
ändrades förutsättningarna radikalt då el- och telemarknaden avreglerades, privatiserades eller
bolagiserades. Från ett läge då samhället byggde, samhället drev och samhället ägde dessa
anläggningar har vi snabbt hamnat i ett läge där kommersiella intressen styr vare sig det är
helt privata företag eller kommunala affärsverk.
I detta läge är det givetvis svårt för en markägare att acceptera intrång som ger ingen eller
ringa ersättning samtidigt som andra intressenter kräver avkastning på sitt insatta kapital.
Undantaget nyttjanderättsavtalen för telemaster sker all intrångsersättning i form av ett engångsbelopp. För intrång som sträcker sig ”för all framtid” är en engångsersättning ingen bra
modell. ”Min farfar fick 143:- för ledningsgatan på 1930-talet” berättade en kvinna nyligen på
ett möte kring ytterligare en ledning över samma fastighet, ”och de pengarna har vi inte så
stor hjälp av idag”.
Felaktigheter, rena lögner och nonchalans är tyvärr allt för vanligt när exploatörer tar kontakt
med markägare. ”Vi ersätter enligt LRFs normer” är ett vanligt argument. Förutom att avtalen
inte längre existerar är det ett faktum att avtalet endast avsåg själva intrånget – rätten att exempelvis få lägga kabeln i marken. Allt annat ska givetvis ersättas fullt ut – nedrivna stängel,
sönderkörda vägar, förstörda grödor, sönderkörda vallar etc.
Vanligt är också att entreprenören skyller på andra i en lång kedja av entreprenörer, underentreprenörer och slutgiltig utförare av jobbet. Många markägare vittnar om rena oförskämdheter
då man påpekat att förstörd egendom inte åtgärdats. Att av en tjänsteman på banverket bli
kallad bonndjävel då man påpekat undermåliga stängel som medfört att en ko blivit överkörd
av tåget har tyvärr förekommit.
Samhällets utveckling och markexploatering för olika ändamål har alltid medfört intrång hos
markägare. Så kommer att vara fallet även för framtida investeringar i infrastruktur eller bostads- eller industribyggnader. Men det måste göras med respekt och med god ersättning till
den som drabbas.
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Resultat av markintrång samt förslag till åtgärder för att minska intrången.
Det har hittills varit allt för billigt att ta annans mark i anspråk. Det har inneburit att det varit
ointressant för exploatörerna att hitta lösningar som minimerar intrånget. Att exempelvis lägga en kabel längs med järnvägen innebär att man måste samordna arbetet med Banverket och
då är det enklare och billigare att istället lägga kabeln i åker och skog hos enskilda markägare.
Äganderätten är en grundlagsskyddad rättighet som normalt har en stark ställning i Sverige.
Ett undantag är just synen på jordbruks- och skogsmark där man från både politiker och myndigheter allt för ofta endast ser denna mark som en resurs för annan verksamhet.
Samhällets syn på äganderätten
LRF har under lång tid arbetat för att stärka äganderätten
och ge drabbande markägare
rätt till rimlig ersättning. Förslagen i den just presenterade
utredningen kring expropriation och ersättning vid intrång
är en framgång för detta
långvariga arbete men arbetet
måste fortsätta och inte minst
måste politiker och samhällsplanerare påverkas. Synsättet
att jord- och skogsmark är
resurser som samhället kan ta
anspråk så snart man finner Är synen på äganderätt en annan då det gäller tomtmark?
lämpligt är etablerad bland politiker och tjänstemän men avviker ofta från den syn på äganderätt som samma personer har när det gäller annan mark eller egendom.
Det är också mycket viktigt att kommuner och länsstyrelser gör en bedömning utifrån markägarintresset och även gör en samlad bedömning om hur en stor infrastrukturinvestering påverkar jord- och skogsbrukets verksamhet och inte enbart ser till den egna förvaltningens eller
enhetens behov och önskemål.
LRFs syn på äganderätten.
LRF är en organisation som i stort sett är ensam om att driva äganderättsliga frågor. Frågor
kring äganderätt den kanske viktigaste frågan för många av LRFs medlemmar och ett viktigt
argument för att värva nya medlemmar. LRF var mycket aktiv i utredningen ”Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen mm” som utredde ersättning vid expropriation och
andra intrång och som överlämnades till riksdagen i november 2009. Utredningens förslag
överensstämde i stort med LRFs åsikter men i riksdagsbeslutet antogs inte hela utredningens
förslag. Förslaget om vinstdelning och ersättning för lantmäterikostnader gick inte igenom
men däremot ger de nya reglerna en ökad ersättning till drabbade markägare.
Produktion
När åker- eller skogsmark bebyggs eller asfalteras, när en kraftledningsgata, en järnväg eller
en väg dras fram omöjliggörs produktion på denna mark. Följden av denna uteblivna eller
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minskade produktion ger givetvis effekter på sysselsättning, miljö, klimat mm.
Sysselsättning
Att omfattande arealer jord- och skogsbruksmark tas ur produktion ger givetvis effekter på
den sysselsättning som genereras via den skog som marken producerar eller den jordbruksproduktion som sker på marken. Att försöka skatta detta är ett omfattande arbete och jag har
valt att inte försöka beräkna detta i denna rapport.
Effekter på miljö och klimat.
Klimateffekterna på när skog huggs ner för att istället bli betesmark eller användas för olika
former av plantageskogsbruk diskuteras idag i termer av skövling och klimatkatastrof. Intrång
där jordbruks- eller skogsmark tas i anspråk för vägar, järnvägar, bostads- och industribyggnation innebär att dessa arealer för alltid tas ur produktion. De effekter på klimat och miljö
som detta medför måste vi på ett helt annat sätt än hittills lyfta upp.
Etik
Energiproduktion på åkermark diskuteras och debatteras idag ofta utifrån etiska aspekter –
energiproduktion på åker ”tar maten ur mun på de fattiga”. Det faktum att när vi tar åkermark
i anspråk för vägar, järnvägar, bostads- och industribyggnation så gör vi det för all framtid
omöjligt att åter använda denna mark för livsmedelsproduktion diskuteras aldrig från etisk
synvinkel. Den etiska frågan kring detta måste absolut föras in i diskussionen.
God ersättning
God ersättning för marken och för de olägenheter som markägare drabbas av borde vara en
grundförutsättning då marken tas i anspråk. Markvärdet och den förlorade produktion är en
del av ersättningen medan andra värden är betydligt svårare att uppskatta. För den som drabbas av en motorväg eller järnväg nära gårdscentrum är förmodligen inte ens det femdubbla
markvärdet ersättning nog. Lite skämtsamt skulle man kunna säga att tillräcklig ersättning för
marken har man kommit upp till den dag som markägarna står i kö för att få vägen eller järnvägen eller ledningen över just sin mark.
Intressant är också att kostnaden för marken endast utgör en mindre del av investeringskostnaden för större infrastrukturprojekt. För Götalandsbanan beräknas investeringskostnaden till
150 000:-/meter järnväg. Ett genomsnittligt marknadsvärde för aktuell mark är ca 60 000:-/ha.
Räknat på detta värde utgör markkostnaden endast 0,2% av investeringskostnaden.
Nedgrävning istället för luftledning
En luftledning medför att trädlösa gator måste huggas fram i skogsmark och att stolparna utgör ett brukningshinder i åkermark. I Danmark är det enligt uppgift numera inte tillåtet att dra
nya luftledningar och projekt pågår där gamla luftledningar ersätts med nedgrävd kabel. Även
ledningar med så hög spänning som 130 kV spänning lär grävs ner. Svenska aktörer har hittills påstått att detta är omöjligt, om inte rent tekniskt så i varje fall ekonomiskt. Förutsättningarna är förvisso annorlunda i Sverige med glesare bebyggelse och svårare geologiska
förhållanden.
Även från samhällets sida – kommuner och länsstyrelser, anses av någon outgrundlig anledning ofta nedgrävning som ett sämre alternativ. Bland miljö- och naturvårdshandläggare samt
inte minst arkeologer förordas ofta luftledningar. Sett ur markägarperspektiv är markkabel så
gott som alltid att föredra.
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Nyanläggning av elnät
Trots energieffektivisering och rena sparåtgärder kan man förmodligen förvänta sig en ökande
elanvändning. Uppgraderingen av befintliga kärnkraftverk pågår och nyligen har beslut fattas
att även tillåta att äldre kärnkraftverk byts mot nya anläggningar. Effekten i dessa nya verk
kommer att bli avsevärt högre och därmed kräva en utbyggnad av det storskaliga kraftnätet.
På många platser kommer också distributionsnätet att behöva byggas ut och det gäller inte
minst om fossila bränslen ska ersättas med annan energi. Så långt det är möjligt måste all nyanläggning ske med markkabel.
Samordning
Gatukontoret lägger avloppsledning och asfalterar gatan. Veckan efter kommer elverket och
river upp asfalten för att lägga ner en elledning när ledningen är på plats och gatan asfalterad
kommer någon teleoperatör för att lägga sin ledning. En anekdot javisst – med ett visst mått
av sanning finns också. Många infrastrukturprojekt är förvisso stora och komplicerade men
genom att arbeta med en längre planeringshorisont borde ändå en del intrång kunna minimeras eller undvikas.
Samförläggning
Ett bra exempel på samförläggning på landsbygden är då teleledningar och elledning hängs i
samma stolpar. Vägarna utgör det mesta finmaskiga infrastrukturnät som vi har. I viss utsträckning har också området i anslutning till vägarna utnyttjats för kabelförläggning av olika
slag. Ett hinder för att ytterligare öka nedgrävning av ledningar längs med vägar är att väglagen är starkare än ledningslagen. Detta innebär att det är ledningsägaren som får står för eventuella ombyggnationer om väginnehavaren vill göra några förändringar i anslutning till vägen.
En utökad samförläggning kommer att innebära att det samlade intrånget blir mindre. Däremot kommer redan drabbade markägare att i vissa fall drabbas ytterligare. En nedgrävd kabel
utmed en väg medför i de flesta fall inget ytterligare intrång medan förläggning av exempelvis
en ny järnväg utmed E4-an innebär ett avsevärt ökat intrång för de som drabbas. Hela fastigheter skulle genom krav på samförläggning kunna utraderas helt och hållet och detta krav kan
därför inte drivas generellt.
Förenklad koncession
Inom ett visst geografiskt område har ett enda elbolag en så kallad områdeskoncession vilket
innebär att detta bolag äger elnätet och har rätt att dra nya elledningar. Bolaget kan sätta upp
luftledningar eller gräva ned kabel inom ramen för denna koncession och utan någon större
byråkrati utöver att givetvis ta de hänsyn som lagstiftningen i övrigt ställer krav på. Om
Svenska Kraftnät däremot vill lägga ner kabel som sträcker sig genom ett par områden där det
redan finns en områdeskoncession måste företaget söka koncession för just den aktuella kabeln/ledningen. Som exempel kan Sydvästlänken nämnas. Varje dag grävs det i Sverige ned
ledningar av samma dimension som den som är aktuell för Sydvästlänken inom ramen för
områdeskoncession men när samma typ av ledning ska grävas ner en lite längre sträcka krävs
ett mycket omfattande och kostsam koncessionsansökan.
Ett enklare och billigare tillståndsförfarande om företaget väljer att följa befintlig infrastruktur
i form av vägar eller järnvägar eller om man väljer ett markkabelalternativ istället för luftledning borde kunna vara den morot som gör att företaget väljer det alternativ som ger minst
intrång.
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Vägar
Nya vägar ger mycket stora intrång. Att bygga om befintliga vägar istället för nyanläggning
ger betydligt mindre intrång och bör alltid väljas om så är möjligt.
Bostäder och industrier
Det är billigt och enkelt att planera och bygga på åkermark. Detta styr också kommunernas
planer. Betydligt bättre analyser måste göras och i princip bör de ur avkastningssynpunkt
minst värdefulla markerna väljas för bostads- och industribyggnation. Förtätning av befintlig
bebyggelse måste användas i ökad utsträckning.

LRF Jönköping november 2010
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Strategi för LRF Jönköping och LRF Sydost
Flera stora infrastrukturprojekt planeras genom Jönköpings län. Fortfarande är osäkerheten
stor om tidpunkt, omfattning, sträckning mm. men nedanstående är ett försök att sammanfatta
LRFs nuvarande ståndpunkter. För slutgiltiga ställningstaganden krävs ytterligare information.
Götalandsbanan
Järnväg är ett bra transportmedel som kommer att få ökad betydelse i framtiden. Någon mer
omfattande planering beträffande sträckningen är inte gjord och sett ur markägarperspektivet
så borde förläggning längs med den befintliga stambanan till Nässjö och vidare via Falköpingsbanan till Jönköping vara att föredra. Det är tveksamt om det är möjligt att driva detta
förslag eftersom det innebär en omväg och därmed längre restid. Förmodligen är det bättre att
acceptera en ny sträckning och redan från början jobba med frågor kring ekonomisk ersättning
och markbyten samt hur man löser frågor kring vägnätet i anslutning till banan.
Europabanan
Förverkligandet av denna bana ligger långt i framtiden. För närvarande pågår en diskussion
kring olika sträckningsalternativ bland kommunerna i Jönköpings län där man utöver den ursprungligen planerade sträckningen Jönköping – Malmö också diskuterar sträckning längs
med stambanan och även ett östligare alternativ. Minst intrång torde en förläggning i anslutning till stambanan ge. En helt ny dragning längs E4-an har tidigare diskuterats och skulle
förmodligen ge ett totalt sett mindre intrång än om banan läggs i jungfrulig mark. Frågan är
givetvis vilka praktiska möjligheter som finns för att följa E4-an. En dragning längs E4-an ger
givetvis stora intrång på redan drabbade fastigheter.
Tenhult – Torsvik.
Jönköpings kommun verkar ha låst sig för just detta alternativ medan andra menar att en upprustning och ökad användning av Vaggerydsbanan är ett bättre alternativ. Ökad användning
och upprustning av Vaggerydsbanan medför i dagsläget inga ytterligare intrång och är därför
att föredra. Mer kunskap kring de båda alternativen behövs.
Kust till kustbanan
Diskussion pågår kring hur man kan förbinda kust till kustbanan med hamnen i Karlshamn för
att ge stora företag som IKEA och Volvo tillgång till hamnen i Karlshamn.
Gasledning
Inget har förändrats i LRFs tidigare syn på att denna satsning inte behövs. Utveckling av biogasen nämns nu åter som ett argument för att bygga ledningen. LRF menar att biogasen istället ska produceras och konsumeras lokalt och för detta behövs inget högtrycksnät. Vi tror inte
att en ny fossilgasledning kommer att bli den ”brygga över till biogasen” som ofta framförs
som ett argument för ledningen. Ledningen kommer istället att förstärka beroendet av fossil
energi.
Sydvästlänken
Beslut har tagits i Svenska Kraftnäts styrelse för luftledning mellan Hallsberg och Jönköping.
För ändring krävs att styrelsen upphäver detta beslut. Vi tror att det är uteslutet. Utökningen
av befintlig 200 kV-ledning innebär trots allt ett begränsat intrång i jämförelse med en ny 400
kV-ledning men ett antal fastigheter kommer att få nya intrång genom att den större ledningen
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i viss omfattning kräver ny sträckning. Ett antal bostadsfastigheter kommer också att behöva
lösas in.
Beträffande likströmsledningens sträckning är förmodligen Nässjö det bästa alternativet för en
omformarstation efter som man då slipper en 400 kV-växelströmsledning Nässjö – Jönköping.
Svenska Kraftnäts nya idéer om att Sydvästlänken delvis kommer att utgöras av en lufthängd
ledning är helt oacceptabelt. Något annat alternativ än nedgrävd kabel finns inte.
Vägar
Sträckan Öggestorp – Jönköping är färdigplanerad och skogen redan avverkad men på grund
av en felaktig upphandling har projektet fördröjts.
I Kronobergs län finns planer på att bygga ut både väg 30 Jönköping – Växjö samt väg 25 till
2+1- standard. Tvärleden innebär att helt ny mark tas i anspråk. I båda fallen inriktas arbetet
på att nå goda villkor för drabbade markägare.
För övriga vägprojekt bör målsättningen vara att man så långt som, möjligt använder och förbättrar befintliga vägar.
Trädsäkring – el och järnväg
Detta är angelägna projekt som LRF inte kan vara motståndare till. En fungerande tågtrafik är
ett krav i ett modernt samhälle. Banverkets inställning till äganderätten och dess arroganta syn
på markägare är beklaglig och borde vara ovärdig ett statligt verk.
Naturvårdsintrång
Trots mängder av olika former av mänskliga aktiviteter, ofta initierade och delvis finansierade
av staten, finns fortfarande stora naturvärden runt om i länet. Hos en övervägande del av
markägarna finns ett genuint intresse att bevara och utveckla de naturvärden som finns på
fastigheten. Men det kräver ibland information och utbildning. Ett mycket bra exempel hur
man med ökad kunskap och genom att få markägarna att känna stolthet för sin mark kan förbättra naturvärdena är våra naturbetesmarker. Här har man allt sedan EU-inträdet arbetat med
information och kursverksamhet och på så sätt ökat intresset för hur dessa marker ska skötas
för att öka naturvärdena.
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