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FÖRORD

Under  våren  och sommaren 2006 ansökte 
och beviljades Vaggeryds kommun ett 
statligt bidrag till lokala naturvårdprojekt. 
Denna plan har medfi nansierats genom statsbidrag 
förmedlade av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Miljö och byggnämnden i Vaggeryds kommun 
beslutade 2006-08-29 § 153  att en grönplan ska 
upprättas för Vaggeryds tätort. Grönplanen ska 
beskriva den befi ntliga grönstrukturen på orten 
och ge förslag för vad som i framtiden bör bevaras 
och utvecklas. Grönplanen ska även fungera som  
skötselplan för tekniska kontoret i deras arbete med 
tillsyn och skötsel av  Vaggeryds grönområden.

Jan-Olof Olson  Hanna  Gustavsson 

 

Hans Göransson  
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SAMMANFATTNING

3

Tätortens olika grönområden fyller många viktiga 
funktioner för alla som vistas och lever i närheten till 
naturen. Parker och gröna områden i vårt samhälle 
bidrar tillsammans med hus, vägar och vatten till 
ett viktigt stadsbyggnadselement och ger tätorten 
identitet och karaktär. I Vaggeryd fi nns många 
vatten- och grönområden vilka avgränsar olika 
bostadsområden från varandra och vattenmiljöerna 
fungerar på många ställen som orienterande element. 

Grönområden fyller många viktiga funktioner för 
Vaggeryd. De används av människor för rekreation, 
då de kan erbjuda plats för lek, promenader, 
naturupplevelser, idrott, solbad och avkoppling. 

Syftet med grönplanen är att öka förutsättningarna 
för användning av grönområden genom att ge 
förslag på hur områden kan bevaras, utvecklas och 
förändras. Grönplanen ska ge en helhetsbild av 
Vaggeryds grönstruktur och skall utgöra ett viktigt 
kunskapsunderlag vid samhällsplaneringen. 

Naturen i Vaggeryds omgivning är varierad och 
består av barrskogar och odlingslandskap men  
även vattenmiljöer och i anslutning till dessa en del 
våtmarker. Vaggeryd främsta kvalité är att samhället 
som helhet upplevs grönt. Detta på grund av 
dess rikliga tillgång till grön- och vattenmiljöer 
inom tätorten och stora natur- och strövområden 
i samhällets utkant och dess närhet. Lagans och 
Hjortsjöns strandkanter utgör viktiga gröna stråk 
med fi na kvaliteter för de boende på orten. Vaggeryds 
största brist när det gäller dess grönstruktur är 
allmänhetens avsaknad på tillgänglighet till vissa 
områden. Exempel på detta är Våtmarksområdet 
utmed Linnarebäcken som är svårtillgängligt samt 
strandpromenaden runt Hjortsjön som inte är ett 
sammanhängande stråk.

Grönplanens förslag är baserad på grönområden 
som bör bevaras och områden som kan utvecklas. 
Utvecklingsförslagen består av att göra Linnarebäckens 
omgivning mer tillgänglig, göra Hjortsjöns 
strandpromenad mer sammanhängande och utveckla 
Linnarsjöparken så att det blir mer attraktivt att vistas 
där. Det fi nns även förslag på grönområden som 
kan omvandlas till bostadsnära parker och parker. 
Dessutom ger grönplanen förslag på ljussättning för 
utomhusmiljöer i Vaggeryd som förskönar. Detta 
ökar även tryggheten och tillgängligheten i områdena 
under dygnets mörka timmar. 
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INLEDNING
VAD ÄR EN GRÖNPLAN?

VARFÖR GRÖNPLAN I 
VAGGERYD?

En grönplan är ett samlat dokument av en kommuns, 
en stad eller ett samhälles olika grönområden och gröna 
strukturer. Tyngdpunkten ligger i hur det gröna ska 
bevaras, utvecklas och förändras, såväl strukturellt som 
innehållsmässigt. Grönplanen är inte en självständigt 
reglerande markanvändningsplan utan utgör ett 
föreslag till strategi (se under syfte & målsättning). 
Grönplanen fungerar som kunskapsunderlag vid 
översiktlig planering, vid upprättandet av detaljplaner 
och i arbetet med åtgärds- och skötselplaner. Arbetet 
bör ske förvaltningsövergripande och i samråd med så 
många som möjligt. 

En av Vaggeryds viktigaste kvalitéter är inslaget 
av gröna miljöer  och  vatten.  Dessa miljöer har i 
Vaggeryds fall utvecklats genom att samhället med 
tiden har växt och landsbygden har omvandlats till 
tätort. 

I Vaggeryd pågår idag likt i många andra orter en 
utveckling och expansion av bostäder, verksamheter 
och kommunikationer av olika slag. Samtidigt ökar vår 
medvetenhet och insikt i hur viktig vår natur och miljö 
är, både lokalt i vår närmiljö och globalt i den värld vi 
lever i. En ökad efterfrågan på mark till exploatering 
kan i många fall stå i konfl ikt mot att bevara gröna 
partier eller områden. Därför är det viktigt att ta ett 
övergripande beslut, där man tar ställning till; vad som 
är viktigt att bevara, vad som kan utvecklas samt vad 
som kan läggas till. 
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SYFTE & MÅLSÄTTNING METOD STYRANDE DOKUMENT

Grönplanens syfte är att öka förutsättningarna för 
användning av grönområdena. Det är ett viktigt 
folkhälsoperspektiv att göra det gröna tillgängligt, 
inspirerande och användbart för alla grupper i 
samhället. Grönplanen ska redogöra för en strategi 
för hur tätortens grönområden ska bevaras, utvecklas 
eller förändras. Den ska ligga som underlag för 
beslut i olika delar av de kommunala förvaltningarna, 
framförallt vid detalj- och översiktsplanering.

Målsättningen för grönplanen är att:

-Beskriva Vaggeryds olika grönområden för att ta 
ställning till vilka som ska bevaras, utvecklas eller 
förändras och då på vilket sätt.

-Beskriva grönområdenas olika funktioner i samhället 
och därmed belysa gröna korridorer och stråk samt 
utvecklingsmöjligheter för detta. 

-Beskriva och ge förslag som ska öka tillgängligheten 
till de gröna rekreations- och friluftsmiljöerna på 
orten. Detta för att förbättra möjligheterna till att 
skapa en ökning av kommuninvånarnas folkhälsa.

Enligt Plan- och bygglagen ska såväl de gröna 
områdenas struktur som utformning och funktion 
beaktas i planeringen. Detta berörs bland annat i 
Översiktsplan för Vaggeryds kommun från 2002 där 
det står: ”Ett säkerställande och viss komplettering 
av befi ntlig grönstruktur är en angelägen 
planeringsuppgift som lämpligast behandlas i 
en fördjupningsplan för centralorterna.” Denna 
grönplan är fördjupningsplan för Vaggeryds tätort. 

Även miljömålet ”God bebyggd miljö” belyser vikten 
av grönområdens betydelse i samhällsplaneringen 
då det gäller hur grön- och vattenområden i tätorter 
och tätortsnära områden skall bevaras, vårdas och 
utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som 
friluftsändamål. I miljömålet ingår det även mål 
om att natur- och grönområden med närhet till 
bebyggelse och med god tillgänglighet värnas 
så att behovet av lek, rekreation, lokal odling 
samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.

Olika typer av grönytor har olika rekreativa funktioner. 
Det är därför angeläget att kunna särskilja dessa så att 
det utbud av ytor som är tillgängliga för olika typer 
av rekreation kan analyseras och utvärderas. En 
klassifi cering av grönytor underlättar överblicken 
och skapar en möjlighet att se ett sammanhang och 
en helhet.

Klassifi ceringssystemet i denna grönplan omfattar 
tio kategorier, där olika grönytor defi nieras. Det 
som har styrt indelningen i kategorier är grönytornas 
markanvändning och innehåll, d.v.s. vad grönytorna 
används till. 

Utgångspunkten är en inventering av den befi ntliga 
situationen som används som grund för nya förslag. 
Förslagens syften är att lyfta kvaliteter, och att 
jobba med brister och strukturer. Förslagen består 
dels av övergripande synpunkter, dels av några mer 
detaljerade förslag på förändring av specifi ka stråk 
och områden.
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BESKRIVNING
Under följande rubriker presenteras en förklaring 
av de grönstrukturer som identifi erats på orten 
samt  den befi ntliga situationen för Vaggeryd gäl-
lande denna kategori.

ODLINGSLANDSKAP OCH 
SLÅTTERYTOR

Odlingslandskap i tätortens närhet utgör viktiga 
strövområden. De har ofta stor biologisk mångfald 
med variationsrika miljöer. I denna kategori 
ingår åkrar, betesmark samt ängs- och hagmark. 
Även områden inne i samhället som slås med 
slåtterbalk tillhör denna kategori. Slåtterytorna har 
en liknande artsammansättning och funktion som 
odlingslandskapet. Odlingslandskap har ofta ett 
varierande och innehållsrikt utseende som visar på 
samspelet mellan människa och natur. Områdena 
har höga rekreativa värden och uppskattas ofta som 
strövområden. 

Inom en radie av två kilometer från Vaggeryd fi nns det 
fyra odlingslandskap, dessa områden är Hestra m.fl , 
Gärahov samt Taglarp m.fl . Dessa områden kan nås 
med cykel eller till fots. Inne i samhället fi nns det fem 
ytor som slås med slåtterbalk som ökar den biologiska 
mångfalden i samhället. De största slåtterytorna fi nns 
vid ”Lyckorna” utmed Lagan vid Östermo och mellan 
Lagan och Dammgatan. De återstående tre fi nns 
utmed Götarpsvägen.

ODLINGSLANDSKAP 
I VAGGERYDS NÄRHET

GÄRAHOV

HESTRA, DUVELED, SKOGSHYLTAN, STÖDSTORP,
PLÄTT OCH BODA

Gärahov ligger 1 km norr om Vaggeryd. Gärahovs 
ägor vid Byarums storäng utgör riksintresse för 
naturvård på grund av dess artrika naturbetesmarker. 
Det fi nns en planskild gång- och cyckelbana under 
Hokvägen som leder till vägen till Gärahov. Detta 
gör området lättillgängligt eftersom det även fi nns 
ett populärt promenadstråk förbi Gärahov och ut till 
Förborgen. Sträckan ansluter till cykelbanan mellan 
Vaggeryd och Byarum som går utmed skogsområdet 
öster om norra Hjortsjön. 

Väster om Vaggeryd fi nns ett stort sammanhängande 
odlingslandslandskap i nord-sydlig riktning. Detta 
område sträcker sig till Ekeryd, en dryg mil norr 
om Vaggeryd. Gårdarna närmast Vaggeryd består 
från söder till norr av Hestra, Duveled, Skogshyltan, 
Stödstorp, Plätt och Boda. Hestra ligger en dryg 
kilometer sydväst om Vaggeryd och är av riksintresse 
för naturvård. Detta på grund av landskapets små, 
fi nt utbildade kullar av den lättvittrade, näringsrika 
Vaggerydssyeniten som ger förutsättningar för en rik 
växtlighet. I Hestra fi nns en välbetad björkhage med 
botaniska värden. Norr om Hestra, en dryg kilometer 
nordväst om Vaggeryd, ligger Stödstorp och Plätt där 
vandringslederna Munkaleden och Höglandsleden 
går. Ur Skogshyltasjön mynnar Duveledbäcken som 
stäcker sig väster om Duveled till Lagan. 

HESTRA, DUVELED, 
SKOGSHYLTAN, 
STÖDSTORP, 
PLÄTT & BODA

GÖTAFORS BETESMARK

TAGLARP, 
BÄCK & NÖTHULT

GÄRAHOV

Slåtteryta vid LaganSlåtteryta vid Lagan
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GÖTAFORS BETESMARK
Mellan Skillingaryds skjutfält och Vaggeryds samhälle 
ligger ett område med naturbetesmark som tidigare 
varit slåttermarker. Området är 3,5 hektar och har 
restaurerats från att varit planterat med barrträd till att 
åter bli hävdad av betesdjur. Hagarna är det närmast 
belägna betesmarksområdet till Vaggeryds tätort. 

TAGLARP, BÄCK OCH NÖTHULT
Sydost om Vaggeryd ligger ett odlingslandskap som 
sträcker sig mellan Taglarp i söder och Nöthult i 
norr. Taglarp är en mindre by med många aktiva 
brukare. Till området fi nns fi na grusvägar vilket gör 
att Vaggeryds invånare lätt kan ta sig till området och 
till den natur som fi nns att erbjuda.

Kor på Götafors betesmarkKor på Götafors betesmark

Hästhage i TaglarpHästhage i Taglarp
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Den nordvästra sidan domineras av gran- och tallskog 
men området har även en mer varierad natur med olika 
typer av våtmarker samt Gnyltåns och Bodabäckens 
utlopp till Hjortsjön. Vandringslederna Höglandsleden 
och Munkaleden går genom detta område och stigarna 
har en varierad närhet till strandkanten. Närhetens 
skiljaktighet beror på att våtmarkerna gör det svårt 
att följa strandkanten. Vid våtmarken i norr, vid 
Granviken, är det svårt att ta sig förbi. Området har 
många fi na natur- och rekreationsmiljöer och avsikten 
enligt gällande översiktsplan för Vaggeryds kommun 
är att bevara största delen av norra Hjortsjön som 
ströv- och naturområde. 

NORRA HJORTSJÖN

NATUROMRÅDEN

Naturområden är de områden som har en naturpräglad 
karaktär. De kan variera från rena, opåverkade 
naturområden till planterade och anlagda naturliknande 
områden. Naturområden är tydligt strukturbildande 
och fungerar bra som rekreationsytor. Här fi nns den 
självklara naturupplevelsen och de lämpar sig bra 
för promenader och lek. I större sammanhängande 
naturområden fi nns även utrymme för längre 
strövstigar. I Vaggeryd är närheten till naturen stor och 
många av naturområdena ligger i direkt anslutning till 
tätorten. Vaggeryd har stor tillgång till strövområden, 
främst barrskogar likt Östermoskogen och norra 
Hjortjöns omgivning. Mindre naturområden hittar 
man även inne i samhället, där de har sparats som 
gröna lungor i de bebyggda bostadsområdena. 
Vaggeryds rikliga tillgång till vattenmiljöer av olika 
slag gör även att det fi nns många naturområden 
sparade utmed strandkanterna inom tätorten 

Runt norra Hjortsjön omges vattnet av ett vackert 
naturområde där marken och skogen besitter många 
stigar som vittnar om att skogen är välbesökt av 
närboende. Den nordöstra sidan består främst 
av tallskog i olika åldersklasser med ett rikligt 
täcke av mobaserade växter så som ljung,  lingon- 
och blåbärsris. Delar av den nordöstra sidan är 
vattenskyddsområde för Vaggeryds vattentäkt.

ÖSTERMOSKOGEN
Östermoskogen är ett planerat kommunalt 
naturreservat som ligger i nordöstra delen av orten 
utmed Lagans västra strand. Området består av 
äldre barrskog med stora inslag av 200-300 -åriga 
tallar. Området har höga naturvärden och används 
fl itigt som friluftsområde. Östermoskogen har också 
kulturella värden då ett antal gamla torpgrunder fi nns 
i området. Området genomkorsas av mindre vägar 
och det fi nns en bro över Lagan som förr knöt ihop 
socknens gårdar och torp. Syftet med naturreservatet 
är att återskapa och skydda en ursprunglig tallskog, 
med dess lämningar av mänsklig aktivitet kombinerat 
med en god tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. 
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FRITIDSOMRÅDEN

Kategorin fritidsområden omfattar grönytor som är 
iordningställda för en eller fl era avgränsade rekreativa 
aktiviteter. Exempel på detta är idrottsplatser, 
golfbanor, ridanläggningar, friluftsbad och 
koloniområden. Fritidsområdena utgör ett värdefullt 
komplement till kommunens parker, natur- och 
rekreationsområden och fungerar dessutom ofta som 
viktiga målpunkter i grönstrukturen. 

Många av Vaggeryds fritidsområden fi nns i utkanten 
av samhället, detta beror på att anläggningarna ofta 
är ytkrävande eller att aktiviteterna kan upplevas 
störande av andra. Friluftsgården, idrottsplatsen, 
Bäckalyckan och Hjortsjöns badplats är exempel på 
viktiga fritidsområden som fi nns i Vaggeryd. 

FRILUFTSGÅRDEN

BÄCKALYCKAN

Sydöst om Vaggeryd ligger VSOKs klubbstuga 
Friluftsgården som har elljusspår, skidspår, 
fotbollsplan, pulkabacke, bågskyttebana och grillplats. 
Friluftsgården är omgiven av olikåldrig skog och 
öppen mark. Området är viktigt för det rörliga 
friluftslivet och används i stor utsträckning av skolan i 
samband med friluftsdagar och idrottsundervisning.  

Bäckalyckan är en föreningsstuga i IOGT-NTO:s regi. 
Här fi nns fotbollsplan, skidspår, boulebanor, frisbee- 
golfbana och lekplats. Vandringslederna Munkaleden 
och Höglandsleden går förbi Bäckalyckan som 
används till rast-/samlingsplats. I omgivningen fi nns 
det rikligt med stövstigar som går till Hjortsjöns norra 
del. 

De orangemarkerade områdena på inventeringskartan, 
(se sidan 14) som inte står nämnda i ovanstående 
text  utgör viktiga komplement till friluftsområdena. 
Desssa är:
      • Bad/sporthallen

• Idrottsplatsen
• Lundbyholms koloniförening
• Sjöbo fritidsområde
• Travbanan

ÖVRIGA FRILUFTSOMRÅDEN

BäckalyckanBäckalyckan

FriluftsgårdenFriluftsgården

FRILUFTSGÅRDEN

BÄCKALYCKAN

ÖSTERMOSKOGEN

NORRA HJORTSJÖN

CAMPING- & BADPLATS
Vid Hjortsjöns östra sida vid Torsboområdet fi nns 
Hjortsjöns badplats och camping. På sommarhalvåret 
fi nns det trampbåtar att hyra, minigolfbana, 
vollybollnät och kiosk. De stora öppna gräsytorna i 
området används till lek och spel 
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GRÖNING

Gröningar är mindre offentliga grönytor med 
varierande innehåll och utformning. Gröningen kan 
fungera som ett viktigt strukturerande stadsrum och 
orienterande element. En gröning kan även vara en 
grön träffpunkt och mötesplats i stadsmiljön. 

I Vaggeryd fi nns det många gröningar av varierande 
storlek. Ofta i form av långsmala remsor i anslutning 
till gator, men även som mindre gröna partier inom 
eller i anslutning till bostadsområden.

MILITÄRT OMRÅDE

Vaggeryd påverkas av buller från Skillingaryds 
skjutfällt som gränsar till orten i söder. Skillingaryds 
övnings- och skjutfält är ett område som är av 
riksintresse för totalförsvaret enligt miljöbalken 3 
kap 9 § andra stycket till följd av den verksamhet som 
bedrivs där. Förutom riksintresse för totalförsvaret  
innefattar Skillingaryds övnings- och skjutfält ett 
riksintresse för naturvården samt natura 2000 på 
grund av dess ljunghed, blandskog och dess fl ora och 
fauna. Detta område ligger en bit in på Skillingaryds 
skjutfält söder om Vaggeryd. Området innefattar en 
av Sveriges mest betydelsefulla ljunghedar och där 
fi nns även ett område med naturskog vilket innebär 
skog som under en lång tid inte påverkats av rationell 
skogsskötsel. I detta område har yttre faktorer så som 
storm och artillerield påverkat skogen och gett den 
dess urskogsartade prägel. 

Tillgängligheten till detta område styrs för allmänheten  
av den militära verksamheten. På Skillingaryds 
skjutfält pågår övningsverksamhet runt 320 dagar/
år, under dessa pågår skjutning omkring 100-120 
dagar/år. De dagar skjutning pågår är fältet avspärrat 
eftersom det då är förbundet med livsfara att 
beträda övningsområdet. Övriga dagar är skjutfältet 
tillgängligt för allmänheten och fungerar bland annat 
som naturområde. En del av Skillingaryds skjutfält har 
ständigt tillträdesförbud vilket beror på att det i detta 
område fi nns odetonerade granater som kan brisera 
vid beröring. LLINGARYDS SKJUTFÄLT

R (röda ringar)
BOSTADSNÄRA PARK 
(svarta ringar)

PARK (gröna ringar)

Gröning i ett av Vaggeryds bostadsområdenGröning i ett av Vaggeryds bostadsområden
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PARKER

BOSTADSNÄRA PARKER

Parker är anlagda grönområden med varierande 
storlek i anslutning till ortens eller stadens bebyggelse. 
Parkerna kännetecknas av klippta gräsytor, parkträd, 
buskage och rabatter. Parkerna har en viktig funktion 
i stadsrummet som struktur- och karaktärsbildande 
element och som viktiga platser för rekreation och 
sociala aktiviteter.

Parkutbudet i Vaggeryd består av Järnvägsparken 
i centrum, pocketparken vid vattentornet intill 
järnvägen samt området intill Linnarsjön. 

En bostadsnära park är en plats för mer ytkrävande 
aktiviteter än de som exempelvis inryms på tomtmark. 
Denna form av park ligger ofta i närhet till hemmet 
och utökar bostadens och kvartersgårdens grönytor. 
Bostadsnära grönytor har en viktig funktion 
och är därmed av stor betydelse för människors 
vardagsrekreation. Människors behov av rekreation 
och tillgång till grönområden är stor. Det går 
inte enbart att tillfredsställa detta behov genom 
friluftsområden i utkanten av samhället eller genom 
utfl yktslandskap som bara kan nås med bil eller cykel, 
även om dessa områden är betydelsefulla. Det är de 
bostadsnära grönområdena som spelar störst roll för 
det vardagliga livet och det är de bostadsnära parkerna 
som, då de fungerar bra, blir mest utnyttjade. 

Den bostadsnära parken kan innehålla många olika 
funktioner och är ofta populära promenadområden. 
Områdena rymmer i många fall en lekplats eller 
enklare idrottsanläggningar, exempelvis en bollplan. 
Parken kan fungera som en naturlig samlingsplats för 
boende i närområdet och bör innehålla aktiviteter för 
alla målgrupper.  Parken bör ligga på gångavstånd från 
bostaden, med detta menas att parken ska gå att nå 
till fots på 5-10 minuter. Detta motsvarar ungefär 300 
meter. Barn och äldre, som är de som främst nyttjar 
parkerna, är de som har minst räckvidd. De rör sig 
långsammare, orkar inte gå lika långt eller när det 
gäller barn, inte bör gå så långt hemifrån.

Tillgänglighet påverkas även av barriärer. Viktigt 
är att inga barriärer, exempelvis järnväg eller starkt 
trafi kerade vägar fi nns mellan bostaden och parken.

I Vaggeryd fi nns sex typiska bostadsnära parker, 
utöver dessa fi nns även fyra lekplatser i anslutning 
till fl erbostadshus. Tillsammans med skolgårdarna, 
som fyller en liknande funktion (se inventeringskarta) 
är parkerna väl fördelade över samhället. Dock 
riktar sig parkerna främst till barn och inte så 
mycket till andra åldersgrupper. Vid planläggning 
av nya bostadsområden bör det alltid planeras för 
gemensamma, väl tillgängliga grönområden för alla 
målgrupper.

Bostadsnära park på Östermo 

Järnvägs parken i Vaggeryds centrum Järnvägs parken i Vaggeryds centrum 
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SKOLGÅRDAR

Skolgården har en viktig funktion för barn och 
ungdomars utveckling och är av stor roll för barnens 
vardag. Skolgården är främst en plats för sociala 
aktiviteter och lek, men kan även fungera som en 
plats för naturupplevelser. Den utnyttjas främst under 
skoltid men många skolgårdar är tillgängliga även 
under andra tider på dygnet. Skolgårdar kan vara ett 
alternativ till en bostadsnära park men det är viktigt att 
ha i åtanke att skolgårdarna inte alltid innehåller alla 
de funktioner som kan rymmas i en bostadsnära park, 
exempelvis naturområde. 

Skolgården är en viktig målpunkt för många 
människor, framförallt barn, detta är viktigt att ha 
i åtanke i planarbetet. Många barn tar sig fram med 
hjälp av cykel eller till fots, inte alltid helt trafi ksäkert, 
vilket också bör beaktas. Gårdar till förskolor fyller 
delvis samma funktion som skolgården under dagtid 
men har inte alls samma tillgänglighet då förskolan 
är stängd. Dessa gårdar upplevs i högre utsträckning 
som privata då de i de fl esta fall är inhägnade. De har 
därför inte inventerats i grönstruktur syfte.

Vaggeryds tätort har fyra skolor Götafors- och 
Östra skolan som är lågstadieskolor, Hjortsjöskolan 
som är låg- mellan- och högstadieskola samt Fenix 
kunskapscenter som är ortens Gymnasieskola (se 
rödmarkering på karta bredvid). Vaggeryd har 
dessutom ett fl ertal olika förskolor.

TORG OCH GATU-
PLANTERINGAR

Tidigt i vår historia kan man läsa om torgens betydelse 
för städer. Ett torg är en viktig träffpunkt och 
samlingsplats för människor samtidigt som det är ett 
mycket betydelsefullt stadsbyggnadselement. Torget 
utgör precis som parkerna ett välgörande avbrott 
i bebyggelsen och gaturummet. Inslag av enskilda 
träd, planteringsytor, sittgrupper och markbeläggning 
skapar en positiv totalupplevelse. Gatuplanteringar 
bidrar till en variation i gaturummet och har samtidigt 
en viss luftrenande effekt. Gatuplanteringar kan 
bidra till att skydda cyklister och fotgängare från 
stark vind och har framförallt höga estetiska värden. 
Till gatuplanteringar räknas alléer och ensidiga 
trädplanteringar. I Vaggeryd fi nns två platser som 
kan räknas till kategorin torg (se grön markering på 
karta nedan). Dessa är torget i centrum samt  platsen 
vid Skänkelund sydost om centrum. Alléer fi nns 
utmed några av de större gatorna. Gatuplanteringar 
är vanligast i de centrala delarna av orten och ligger 
i anslutning till parkeringar, vägkorsningar och
rondeller. 

Hjortsjöskolans skolgård Hjortsjöskolans skolgård 

Plantering i Vaggeryds centrum Plantering i Vaggeryds centrum 
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VATTENMILJÖER OCH STRÅK

LAGAN

Utmed den södra sidan fi nns det naturområden med 
anlagda gång- och cykelbanor. Vegetationen består 
främst av gran- och tallskog med varierande inslag 
av löv så som björk och rönn. Ett skogsavsnitt som 
skiljer sig från barrblandskogen är en aspdunge i höjd 
med dammen vid kvarnen, norr om Dammgatan. 
Det gröna stråkets bredd varierar och på de bredare 
partierna kan man bitvis uppleva att man är mitt inne i 
skogen trots att samhället är runt hörnet. En bit ifrån 
Lagans strandkant fi nns det ytor med botaniska värden 
som slås med slåtterbalk ett par gånger om året. Intill 
friluftsgården med tillhörande friluftsområde fi nns 
missionsparken som idag är mer av ett naturområde än 
en park. Här fi nns det grillplatser och vindskydd. Efter 
missionsparksområdet övergår strandpromenaden till 
Lagans norra sida och leder till Östermoskogen. 

Där Lagan rinner ut ur samhället i sydväst fi nns det 
strandskogar med gran, tall och klibbal som är klassade 
som nyckelbiotoper enligt skogsvårdsstyrelsen och 
även slaggvarpar som är rester från de järnbruk som 
på slutet av 1600-talet etablerades vid Götafors. Här 
fi nns det även igenväxta fi skodlingsdammar. Utmed 
den norra sidan av Lagan fi nns en del äldre bebyggelse 
vars tomter sträcker sig ända ner till strandkanten. Av 
denna anledning är den norra sidan mindre tillgänglig 
för allmänheten. Lagans södra strandkant utgör ett 
mycket viktigt stråk i Vaggeryd. Strandkantens grönska 
sammanbinder Skjutfältet, Götafors betesmarker, 
Friluftsgården och Östermoskogen. 

I Vaggeryd fi nns rikligt med olika vattenområden 
i form av bäckar, åar, gölar och sjöar. Vatten är ett 
viktigt inslag i samhället och har höga rekreativa 
värden. Vattnet med dess strandkant utgör även 
områden med hög biologisk mångfald, rekreations 
områden och stråk. 

Länsstyrelsen har gjort en naturvärdesbedömning 
av vattendrag i länet. Bedömningen grundas bland 
annat på hur naturlig vattendragets sträckning och 
omgivningen är, hur artrikt det är och om det fi nns 
sällsynta eller hotade arter eller nyckelbiotoper 
i området. Naturvärdesbedömningen visar 
att genom Vaggeryds samhälle har Lagan lågt 
naturvärde, Hjortsjöån har mycket lågt naturvärde. 
Stödstorpaån, Gnyltån och Duveledsbäcken har 
måttliga naturvärden. I Gnyltån fi nns det öring och 
amerikansk bäcköring. I Duveledsbäcken fi nns det ett 
livskraftigt öringsbestånd. Att vattendrag klassats som 
låga naturvärden i naturvärdesbedömningen innebär 
inte att områdena är utan värde, de är ändå livsmiljöer 
för många växter och djur och har höga rekreativa 
värden.

Lagan Lagan 

Lagan, Sydsveriges största vattendrag, sträcker 
sig i nordostlig – sydvästlig riktning genom de 
södra delarna av Vaggeryds tätort. Lagan är bitvis 
meandrande och har bredare partier vid vårdcentralen 
och mellan Kvarnen och Missionsparken. 

Grönt stråk i form Grönt stråk i form 
av naturmark av naturmark 
intill Hjortsjöns intill Hjortsjöns 
västra strandvästra strand

15



LAGAN-HJORTSJÖN
Hjortsjöns utlopp i söder ansluter till Lagan vid 
vårdcentralen. Västra sidan av utloppet kantas till stor 
del av villatomter medan den största delen av östra 
sidan har ett grönt stråk av främst tall och rönn. 

HJORTSJÖN

Trots att allmänplatsmark råder runt hela sjön och att 
allmänheten därmed har rätt att beträda marken intill 
vattnet, har marken i den södra och sydvästra delen 
bitvis privatiserats. Utmed stora delar av Hjortsjön 
fi nns promenadstråk runt sjön. På sydöstra sidan fi nns 
det promenadstråk i stort sätt hela vägen men som 
varierar i utformning. 

Runt den norra delen av Hjortsjön fi nns fi na 
vandringsstigar i det bevarade naturområdet. Utmed 
Torsboområdet fi nns ett bredare naturområde 
utsparat mellan strand och bebyggelse. Vid Hjortsjöns 
östra sida vid ”Tränget” fi nns ortens största badplats. 
De stora öppna gräsytorna används till lek och spel. 
På sommarhalvåret fi nns det trampbåtar att hyra, 
minigolfbana, vollybollnät och kiosk. Söder om Fenix 
kunskapscentrum fi nns en mindre tallskog med inslag 
av björk som till skillnad från övriga tallskogsbestånd 
i Vaggeryd med omnejd är av blötare karaktär. 
Efter gymnasieskolan övergår promenadstråket 
till en smal strandremsa som leder ner mot ”gamla 
fokparksområdet”. Vid detta område slutar den 
befi ntliga strandpromenaden. Vid Hjortsjöns södra 
sida är framkomligheten för allmänheten mycket 
begränsad. På den västra sidan, Hjortsjöområdet, 
fi nns det anlagda gång- och cykelbanor vilket skapar 
god tillgänglihet för alla.
    

Hjortsjön är en värdefull fi sk- och fågelsjö. Här häckar 
exempelvis storlom och vattenrall och det fi nns fi skar 
så som ål, brax, sutare och sarv. Hjortsjön är en viktig 
del av Vaggeryds friluftsliv, eftersom strandkanterna 
är en utmärkt plats för motion och rekreation och 
vattnet för bad och fi ske. Södra delen av Hjortsjön 
ligger inne i tätorten och strandkanten utgör i sig ett 
grönt stråk. 

HJORTSJÖN

LAGAN

LAGAN & HJORT-
SJÖN MÖTS

Hjortsjöns utlopp till LaganHjortsjöns utlopp till Lagan

Flygfoto över södra delen av HjortsjönFlygfoto över södra delen av Hjortsjön
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GÄRAHOVSGÖLEN-YGGESJÖN-
LINNARSJÖN-LINNARBÄCKEN
Strax nordost om Vaggeryd ligger Gärahovsgölen och 
Yggesjön. Runt gölen och sjön fi nns det strövstigar, 
dock inte helt sammanhängande. Omgivningen består 
av främst tallskog men även en del gran i de blötare 
partierna. Utmed bäcken mellan Gärahovsgölen och 
Yggesjön är det sankt och vegetationen består främst 
av björk, i kommunens skogbruksplan är avsikten att 
bevara området utmed bäcken orört. Ur Yggesjön 
mynnar Linnarbäcken som fortsätter vidare till 
Linnarsjön inne i Vaggeryd. Möjligheten att gå utmed 
Linnarbäcken till Linnarsjön hindras av att järnvägen 
korsar över Linnarbäcken. 

Runt Linnarsjön är det stora klippta gräsmattor 
och  anlagda rabatter. Där fi nns även någon enstaka 
gångstig samt en bro över bäcken. Linnarbäcken 
mynnar i väster ut i Hjortsjön. Runt mynningen 
är det ett våtmarksområde. Vägen fram till Fenix 
kunskapscentrum kantas av en allé och till höger 
fi nns det parkmark bestående av klippta gräsmattor. 
Våtmarksområdet skapar tillsammans med delar av 
intilliggande parkmark det bredaste och tydligaste 
stråket i Vaggeryds tätort. 

I bostadsområdet Götafors intill Götafors skola 
ligger Stora- och Lilla Mogölen med omgivande 
natur. Området är ett av de större sammanhängande 
naturområdena som fi nns inne i tätorten och 
används till största del av de närboende. Naturen 
består mestadels av barrskog med lite blötare partier 
norr om Stora Mogölen. Delar av området  har vilt 
växande vegetation och upplevs som vildmark. Utmed 
områdets västra kant och mellan gölarna fi nns det en 
gång- och cykelbana. 

STORA- OCH LILLA MOGÖLEN

STORA & LILLA MOGÖLEN

GÄRAHOVSGÖLEN

LINNARSJÖN
LINNARBÄCKEN

YGGESJÖN

Stora Mogölen i bostadsområdet Götafors Stora Mogölen i bostadsområdet Götafors 

YggesjönYggesjön
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ÖVRIGA GRÖNOMRÅDEN
Utöver de grönområden som nämts har Vaggeryd en 
stor del övrig grönstruktur. Till övrig grönstruktur 
räknas villaträdgårdar, gröna partier intill fl erbostadhus, 
vegetation i rondeller, idrottsplatser osv.

JÄRNVÄGEN
Järnvägen sträcker sig i sydväst – nordostlig riktning 
genom hela tätorten. Någon närmare inventering av 
banvallen har inte gjorts men det som kan konstateras 
är att det utmed järnvägen fi nns fl era gröna stråk 
med varierande bredd och växtlighet. På ett lite 
bredare stråk på järnvägens västra sida utmed Västra 
promenaden fi nns det ett gräsområde med artrik 
växtlighet som är ganska typiskt för banvallar.

STÖDTORPAÅN
Stödstorpaån ligger väster om Bondstorpsvägen 
och har en meandrande sträckning dvs. slingrande 
vattenlopp, i nord-sydlig riktning. Ån ansluter till Lagan 
vid Munksjöområdet. Utmed bäcken fi nns det två 
nyckelbiotoper (se naturvärdeskarta sidan. 20) enligt 
skogsvårdsstyrelsens defi nition. Nyckelbiotoperna är 
källpåverkad mark med blandsumpskog som består 
av gran, glasbjörk och klibbal. Området väster om 
Bondstorpsvägen består främst av tallskog i olika 
åldrar.

STÖDTORPAÅN

JÄRNVÄGEN

Grönska längs järnvägenGrönska längs järnvägen

Grönska intill gc-tunnlen i centrumGrönska intill gc-tunnlen i centrum

Hjortsjöskolans idrottsplattsHjortsjöskolans idrottsplatts
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NATURVÄRDEN 

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör 
att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och 
hotade djur och växter. Enligt skogsvårdsstyrelsen 
fi nns det sju nyckelbiotoper inom 1 km från Vaggeryds 
tätort. Två av dessa nyckelbiotoper är strandskogar 
med gran, klibbal och tall utmed Lagan, sydväst om 
samhället. 

NYCKELBIOTOPER

Naturvärdeskartan visar en sammanställning 
av områden i Vaggeryds närhet som på något 
sätt är skyddat eller utpekat som område med 
höga naturvärden. Information är samlad från 
Skogsstyrelsen och GISdata från Länsstyrelsen. 
Genom att belysa dessa områden minskar man risken 
att dessa områden skadas och man ökar kunskapen 
om dess värde. Några av områden är skyddade på mer 
än ett sätt. 

För den skogsmark som kommunen äger fi nns 
det en ”Grön skogsbruksplan”. Information från 
skogsbruksplanen ger en bild av hur skogsbestånden 
ser ut i Vaggeryds omgivning. Av skogsbruksplanen 
framgår det att skogens volymfördelning (m3sk) som 
ägs av Vaggeryds kommun består av 64 % tall, 26 % 
gran, 9 % ordinära lövträd och 0 % ädellövskog. Det 
fi nns naturvårdsmål för 19 % av arealen varav 3 % 
skall bevaras orört. 

NATURA 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 
naturområden. Natura 2000 kom till inom EU för 
att hejda utrotningen av djur och växter och för att 
förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Den vanligaste 
anledningen till utarmningen är att arternas livsmiljö 
försvinner. Groddjur och fåglar behöver våtmarker 
och småvatten. Insekter, mossor och hackspettar 
behöver naturskogarnas döda och döende ved. De 
blommande örterna behöver skötta ängar. 

Att ett område klassas som riksintresse betyder att 
det väger tyngre än lokala allmänna intressen vid 
en avvägning i den fysiska planeringen. Områdets 
värde eller betydelse får därmed inte påtagligt 
skadas. Områden av riksintresse enligt 3 kapitlet 
miljöbalken kan både vara av bevarandekaraktär och 
utnyttjandekaraktär. Områden av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet är 
riksintressen av bevarandekaraktär. 

RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD

NATURRESERVAT
Naturreservat är att av de viktigaste verktygen för att 
bevara den biologiska mångfalden. De senast 50 åren 
har människan förstört naturmiljöer i snabbare takt än 
någonsin. Vaggeryds närmsta naturreservat Gärahovs 
storäng ligger vid Byarum. Gärahovs storäng är en 
av de fi naste och artrikaste ängarna i Jönköpings 
län. Områdets kulturhistoria sträcker sig tillbaka till 
åtminstone bronsåldern. Domarringen härrör från 
äldre järnålder. Östermoskogen är ett område som är 
på förslag att bildas till ett kommunalt naturreservat. 

I Vaggeryds samhälles omgivning fi nns det tre 
områden av riksintresse för naturvård. Det största 
området är Skillingaryds skjutfält. ”Genom den nästan 
hundraåriga militära markanvändningen har mycket speciella 
naturtyper utbildats. Området utgör en viktig refug för 
brandgynnade växter och djur. Insektfaunan är unik. En del 
av området utgörs av Skillingarydsheden som är den största 
ljungheden i Jönköpings län.” Duveled är av riksintresse 
för naturvården på grund av att det är ett ”representativt 
odlingslandskap med naturbetesmarker i form av björkhage 
och öppen betesmark. Art- och individrika växtsamhällen 
med arter som backsippa, jungfrulin, solvända och axveronica 
förekommer.” Det tredje området är vid Hestra Söräng 
och Bjälkön där det fi nns ”ett representativt och välbevarat 
odlingslandskap med naturbetesmarker i form av björkhage 
och äng i form av löväng och annan öppen äng. Art- och 
individrika växtsamhällen med arter som slåttergubbe, svinrot 
och backsippa”.

Dessutom behöver vi, medborgare i EU, mångfalden 
att njuta av. Alla medlemsländer ska genom Natura 
2000 se till att skyddsvärda naturtyper och arter har 
s.k. gynnsam bevarandestatus. Livsmiljöerna och 
arterna ska fi nnas kvar i livskraftiga bestånd.  

Det fi nns två Natura 2000-områden, Södra Duveled 
och Skillingarydsfältet som är viktiga livsmiljöer för 
hotade arter. 
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Två är utmed Stödstorpaån väster om bostadsområdet 
Götafors, en blandsumpskog med gran, glasbjörk 
och klibbal, samt en källpåverkad mark med 
klibbal. På friluftsområdet vid friluftsgården fi nns 
det en lövsumpskog med en naturlig skogsbäck 
och en bergvägg. Utmed Lagans västra kant fi nns 
Östermoskogen med rikligt med gamla tallar och 
granar. Vid Gärahovsgölens sydöstra strandkant fi nns 
det en blandsumpskog med rikligt med lågor. 

I Vaggeryd fi nns ett antal områden där det fi nns hotade 
fågelarter. Dessa är Lagan, Hjortsjön, Stödstorpaån, 
friluftsgården och Munksjö industriområde. Det 
fi nns hotade kärlväxter vid Götafors betesmark, 
Stödstorpaån och Munksjöns industriområde. 

Naturreservat
Yttre vattenskyddsområde
Inre vattenskyddsområde
Nyckelbiotoper enligt 
Skogsvårdsstyrelsen

I Vaggeryds omgivning utgörs dessa värdefulla 
områden av Hjortsjön med Gnyltåns tillfl öde, 
Götafors betesmarker, Skillingaryds skjutfält, Taglarp 
och Bjälkön-Hestra-Duveled-Skogshyltan. Dessa 
områden fi nns beskrivna under rubriken Beskrivning.

HOTADE ARTER

OMRÅDEN UPPTAGNA I BOKEN 
NATUR- JÖNKÖPINGS LÄN
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Riksintresse för naturvård
Natura 2000

Hjortsjö med Gnyltåns 
utlopp

Odlingslandskap/Slåtteryta
Skillingarydsheden

TECKENFÖRKLARING

Kartan visar en ungefärlig avgränsning av de naturvärden som fi nns runt orten. 



INVENTERING
Vaggeryd har rikligt med  fi na grön- och 
vattenområden med varierande karaktär och en av 
ortens främsta kvaliteter är dess fi na rekreations- och 
friluftsmöjligheter. Naturområden, gröningar och 
villaträdgårdarna gör att orten upplevs som grön. 

Trots att närheten till vatten och grönska är väl 
tillgodosedd på orten råder det brist på allmänhetens 
tillgång till rekreationsstråken, främst utmed Hjortsjön. 
Detta upplevs som ett stort problem. Tillgänglighet 
betyder inte enbart att en plats fysiskt har en rätt att 
beträdas, utan grundar sig i att platsen mentalt upplevs 
som tillgänglig. Ett sammanhängande stråk runt 
Hjortsjön, där man genom att öppna upp och påvisa 
allmänhetens rätt att röra sig längs strandkanterna, 
är viktigt för Vaggeryds tätortsnära rekreation och 
friluftsliv. Hjortsjöns långsmala form gör att sjön i sig 
är en barriär för Vaggeryds invånare att enkelt kunna 
ta sig till andra sidan sjön. En gångbro över ”Tränget” 
skulle öka tillgängligheten till Hjortsjöns omgivningar 
då man förkortar avstånden för att ta sig över vid sjöns 
mitt. Hjortsjön skulle därmed i större utsträckning än 
i dag kunna användas för rekreation och motion vilket 
bidrar till att främja folkhälsan. Riksidrottsförbundet 
rekommenderar motion av något slag i ca 30 minuter 
om dagen. Sträckan runt hela Hjortsjön är idag drygt 
7 km vilket är i längsta laget för vardagsmotion. Bron 
skulle ge möjlighet till två sträckor på vardera ca 4 
km. Där norra halvan består av naturmiljö och  södra 
halvan av samhälls/stadsmiljö.  

Mycket av Vaggeryds natur består av barrskog och 
detta gör att våtmarksområdet utmed Linnarebäcken 
som ligger mitt inne i samhället är en stor tillgång för 
orten.  I dagsläget är området mycket svårtillgängligt. 
Genom att göra området mer lättillgängligt skulle det 
innebära en ökad variation av naturtyper att vistas 
i för allmänheten. Det fi nns redan många sträckor 
med strandpromenader i Vaggeryd men genom att 
lägga ut spångar ger vistelsen i våtmarken en annan 
upplevelse än anlaggda grusgångar. Dessa spångar 
skulle även sammanbinda stråket mellan Hjortsjön 
och Linnaresjön på ett mer tydligt sätt än i dag. 

En vanlig markkonfl ikt i städer är avvägningen mellan 
behovet av nya förtätnings- och utbyggnadsområden 
kontra bevarandet av naturmiljöer och gröna partier. 
Därför är det viktigt att Grönplanen för Vaggeryd 
redovisar de gröna områden som är viktiga att bevara. 
Med ”bevara” menas att områdena fortsätter att 
vara grönområden. Det innebär inte att miljöerna 
måste vara helt statiska, givetvis kan förändringar 
genomföras. Det fi nns många områden i Vaggeryds 
utkant som är värda att bevara ur naturvärdes- och 
friluftslivssynpunkt. Vid prövning av framtida 
exploatering bör den gröna marken spela en viktig 
roll och noga beaktas. Man bör vara restriktiv med att 
använda parkområden och rekreationsområden för att 
enkelt lösa andra funktioners utrymmesbehov. 
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Grön mark måste ha samma självklara berättigande som 
till exempel vägar och bebyggelse. Då grönplanen inte 
är någon självständigt reglerande markanvändningsplan 
kan den inte säkerställa värdefull grön mark så att 
denna skyddas från exploatering. Däremot ger den 
en helhetsbild av Vaggeryds grönområden och ska 
fungera som ett viktigt planeringunderlag. Vaggeryds 
kommun har en levande landsbyggd med aktiva 
skogs- och jordbrukare. Det innebär att det fi nns ett 
levande kulturlandskap i tätortens närhet. Genom att 
upplysa om de natur- och kulturvärden som fi nns 
ökar man kunskapen och förståelsen för det samhälle 
vi lever i samt vikten av att ta vara på dessa värden. 
Östermoskogen är ett exempel på område med höga 
natur- och kulturvärden. 

KVALITETER BRISTER

• Närhet till tätortsnära naturupplevelser.

• Upplevs som ett grönt samhälle till följd av rikligt 
med bostadsnära parker och gröningar. 

• Det fi nns många gröningar vilket ger möjligheter 
till att utvecklas till parker.

• Hjortsjön, Lagan och Linnarebäcken gör att det 
fi nns många fi na vattenområden i tätorten och 
därmed även anlagda strandpromenader.

• Rika odlingslandskap på nära håll, geografi skt 
jämt fördelat runt Vaggeryd. 

• Bra gång- och cykelstruktur, som sammanbinder 
bostadsområdena och intilliggande orter. 

• Friluftsgården med elljusspår och Bäckalyckan 
skapar stora naturområden vilka har högt 
rekreativt värde och är viktigt för friluftslivet.

• Linnarbäckens utlopp till Hjortsjön är ett 
välbevarat våtmarksområde i centrala tätorten 
med ett rikt fågelliv. 

• Hjortsjöns långsmala form gör att sjön i sig är 
en barriär för Vaggeryds invånare. 

• Naturområden som används till 
uppställningsplatser för husvagnar, båtar, ved 
och komposter vilket gör dom skräpiga. 

• Bostadsnära parker är främst inriktade till 
barn, det saknas områden som riktar sig till 
fl era åldersgrupper. 

• Det fi nns få anlagda parker. 

• Det fi nns inte strandpromenad utmed hela 
Hjortsjön. 

• Linnarsjöns omgivning som ej utnyttjas så 
mycket och är dyr att underhålla. 

• Otydliga ingångar till grönområden.
 
• Länkar mellan grönområden är otydliga. 

• Det fi nns många vackra miljöer som inte syns 
under dygnets mörka timmar. 
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Tillgänglighet är viktigt för hur människor upplever och 
använder parker och natur. Därmed ingår även förslag 
i grönplanen på utveckling av strukturer. Strukturer  
för att öka tillgängligheten till grönområdena eller 
andra målpunkter. Hinder av olika slag kan medföra 
att grönområden inte utnyttjas. Dessa hinder kan 
vara att avståndet är för långt eller att olika typer 
av barriärer, exempelvis vägar och järnvägar, ligger 
mellan bostaden och grönområdet. Hindret kan även 
ligga i att vägen till en park eller ett naturområde 
upplevs otrygg och osäker.

Järnvägen utgör en barriär genom hela samhället 
eftersom det fi nns ett begränsat antal passager. Idag 
fi nns endast en planskild järnvägskorsning och denna 
är en gång- och cykelbana vid järnvägsstationen. Det 
fi nns även en planskild gång- och cykelkorsning under 
Hokvägen som ansluter till vägen till Gärahov. Lagan 
utgör en barriär där passage över Lagan är hänvisat till  
fyra platser.

TECKENFÖRKLARING  

STRUKTURER

 Passager över järnvgen

Målpunkter ex. handel och service

Gröna målpunkter 

Gröna Stråk

E4:an

Järnväg

camping

Idrottsplats

Idrottsplats

Friluftsområde

Naturreservat

Friluftsområde

23
Kartan visar Vaggeryds olika målpunkter, barriärer och passager.



BRISTER
Vaggeryds bostadsnära parker tillsammans med 
skolgårdarna är relativt jämnt fördelade över samhället. 
Rekommenderat avstånd till en lekplats är ca 300 
meter, kartan visar att det fi nns områden i samhället 
som har längre än 300 m till närmsta bostadsnära 
park eller skolgård. Detta täcks till viss del upp av de 
lekplatser som fi nns i anslutning till fl erbostadshus. Se 
de lila punkterna på kartan.

Att utveckla det södra naturområdet på Torsbo till 
en naturlekplats skulle göra att hela Torsbo täcktes 
in (se nr 1 på karta brevid). Att dessutom anlägga 
en lekplats vid Linnaresjön skulle ge det närliggande 
bostadsområdet en lekplats (se nr 2). Den planerade 
lekplatsen vid Folkparksområdet gör att ytterligare ett 
område med avsaknad på lekplats täcks in (se nr 3). 
En nackdel är att många av de parker som fi nns riktar 
sig främst till små barn upp till 10-årsåldern. För barn 
i åldern 10-13 som ej längre vill gunga m.m. fi nns få 
platser för lek utöver idrottsplatser. Naturlekplatsen 
på Torsbo föreslås vara ett lekområde för lite äldre 
barn. 

 
 
      Befi ntliga lekplatser/bostadsnära parker  
        Lekplatser vid fl erbostadshus och radhus 
        Föreslagna  lekplatser/bostadsnära parker 
        Skolgårdar
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Punkterna på kartan visar lekplatser i Vaggeryd. Ringarna visar avståndet 300 meter. De svarta ringarna
är föreslagna lekplatser.

TECKENFÖRKLARING 



FÖRSLAG
Betydelsen av människors behov av rekreation 
och tillgång till grönområden är stor. Grönplanen 
visar på helheten och fyller en viktig funktion som 
kunskapsunderlag. Den visar på samband mellan olika 
grönområden för att klargöra var och hur även mindre 
ingrepp kan få stor betydelse för helheten. 

Detta avsnitt av Grönplanen redovisar förslag på 
områden som är viktiga att bevara och områden som 
kan utvecklas. Det är förslag som kan leda till att 
tillgängligheten till grönområden ökar och att stråk 
blir mer sammanhängande. Det fi nns också förslag på 
områden som kan utvecklas för att bli attraktivare att 
vistas i. 

25



OMRÅDEN ATT BEVARA

I Vaggeryd fi nns många fi na natur- och friluftsområden 
med kvaliteter värda att bevara. 

TECKENFÖRKLARING
1 Naturmiljö, intill norra Hjortsjön. 
   Naturen intill norra Hjortsjön innefattar en varierad 
   naturmiljö med allt från våtmarker till momark. 
2 Inre Vattenskyddsområde
   Ortens grundvattentäkter med stort värde för 
   Vaggeryds vattenförsörjning. 
3 Ängs- och hagmarker intill Södra Park
    Artrika odlings- och hagmarker i direkt anslutning till  
     bostadsområdet Södra park.
4 Friluftsområde
   Område med stort rekreativt värde i den tätortsnära
    naturen.
5 Planerat kommunalt naturreservat.
   Artrikt område med bevarade kultur- och naturmiljöer.
6 Områderna vid Linnarsjön och Linnarbäcken
   Våtmarksområde med bevarad naturmiljö samt
   parkmark med stora möjligheter till utveckling.
7 Lagan
   Sammanhängande grönt stråk utmed Lagans vatten.
8 Stora och lilla Mogölen
   Attraktivt naturområde med vatten mitt inne i    
    bostadsområdet.
9 Strandpromenad runt Hjortsjön
   Befi ntliga stigar och promenadvägar utmed Hjortsjön 
   som innefattar en stor kvalitet för orten.
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OMRÅDEN ATT UTVECKLA

1

2

5

0

11

Kartan visar Grönplanens förslag på områden som 
kan utvecklas. 

TECKENFÖRKLARING

1. Tydligare markering av promenadstråk vid norra   
    delen av Hjortsjön

2. Gångbro över ”tränget”

3. Naturlekplats på Torsbo

4. Ny utformninga av Linnarparken

5. Ny våtmarkspark

6. F.d Folkparksområdet

7. Kompletering av promendstråk vid Hjortsjöns
    södra strandkant

8. Ny utformning av parkeringsplats i centrum

9. Park på kvarteret Skänkelund

10. Naturreservat Östermoskogen

11. Stråk utmed Lagan

12. Rumslighet på lekplasen vid Dammgatan.
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UTVECKLING AV PROMENAD 
OCH VANDRINGSSTRÅK

I Vaggeryds utkant passerar Munkaleden och 
Höglandsleden. Vid Hjortsjöns norra del, vid 
Granviken, är uppmärkningen av vandringslederna 
otydlig och det är svårt att ta sig fram över våtmarken. 
En tydligare markering av vandringsleden skulle 
underlätta och öka attraktiviteten för detta område 
så att de som vill ska kunna röra sig i området. (Nr 1, 
karta sid 26)

NORRA HJORTSJÖN

ÖSTERMOSKOGEN
Vaggeryds kommuns planerade naturreservat 
Östermoskogen behöver synliggöras. Östermoskogen 
utgör en viktig del av det grönstråk som följer Lagan. 
Informationsskyltar om de natur- och kulturvärden 
som fi nns i reservatet behöver sättas upp.  Området 
är idag lättillgängligt från samhället då det fi nns en 
gång och cykelbana som ansluter till området. Genom 
att skylta upp i området kan man även sammanbinda 
Östermoskogen med Gärahov. (Nr 5. karta sid 26)
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STRANDPROMENAD RUNT 
HJORTSJÖN

GÅNGBRO ÖVER 
HJORTSJÖN VID TRÄNGET

Utmed södra och sydvästra delen av Hjortsjöns 
strandkant föreslås en komplettering av de befi ntliga 
promenad- och cykelvägarna  utmed vattnet (se karta 
vid nr 3). Därmed skapas ett sammanhängande stråk  
runt Hjortsjön. Promenadstråket bör utformas med 
beaktande av  sträckans befi ntliga markanvändning 
och därmed ta hänsyn till de markförhållanden 
som fi nns i form av markägare och vegetation. 
Strandpromenaden runt Hjortsjön blir på så sätt mer 
sammanhängande och får ett högre rekreativt värde. 

Genom en ny gång- och cykelbro över Hjortsjöns 
smalaste punkt, ”Tränget”, knyts den västra och östra 
sidan av sjön samman (se karta vid nr 2). Bron gör det 
möjligt för boende i västra Vaggeryd att snabbare ta sig 
till skolorna och till centrum. Bron ökar möjligheterna 
till att enklare promenera runt någon av Hjortsjöns 
halvor. En bro skapar en sammanhängande sträcka på 
4 kilometer runt den södra delen av sjön, vilket är en 
lämplig sträcka för vardagsmotion. 

1
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Lagan är ett viktigt och tydligt grönstråk genom 
Vaggeryd. Det fi nns dock mindre förändringar som 
skulle kunna göra stråket ännu bättre. Genom att 
komplettera befi ntlig gång- och cykelbana och anlägga 
en ny närmare vattnet vid Åvikstigen kan stråket 
knytas samman och GC-banan följer vattnet i större 
utsträckning. En varsam urgallring utmed valda delar 
intill Lagan, exempelvis vid Dammgatan, skapar en 
tydligare kontakt med vattnet. Stråket kan även göras 
mer attraktivt genom att belysa vackra miljöer utmed 
vattnet. 

STRÅK UTMED LAGAN

Belysning

Gallra vegetationen var-
samt så att en tydligare 
kontaktmed vattnet skapas. 
Belysning på utvalda objekt 
och vegetation

Kompletering av 
promenadstråket



LINNARSJÖPARKEN

Linnarsjön med dess omgivning består av ett stort 
grönområde som idag utnyttjas i ganska liten 
utsträckning. Delar av området är mycket blött vilket 
gör det svårt att vistas där. 

Idag består området delvis av stora gräsmattorna 
som kräver mycket skötsel. Delar av den befi ntliga 
gräsmattan kan förslagsvis utvecklas till en äng som 
slås ett par gånger om året. I området kan även lövträd 
med en undervegetation som ej kräver så mycket 
skötsel planteras. Genom att anlägga stigar runt sjön 
och en bro över det nordöstra inloppet kan parken 
skapa en mer inbjudande karaktär för promenader 
och motion. Utmed stigarna anläggs rabatter samt 
parkbänkar som ökar det estetiska värdet i området.

För att göra parken till en samlingsplats för olika 
åldersgrupper föreslås exempelvis en anläggning av 
lekplats, grillplats och boulebana. Boulebanan kan 
förslagsvis skötas av en förening.

Miljö vid LinnarsjöparkenMiljö vid Linnarsjöparken
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LinnarsjönLinnarsjön
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Grönområdet intill Fenix består av ett våtmarksområde 
som är mycket svårtillgängligt för allmänheten. I stora 
delar av området fi nns ett rikligt växt- och djurliv vilket 
bör värnas om och bevaras. Området längs södra 
Linnarbäckens strand består till stor del av igenväxt 
parkmark. Området skulle med hjälp av spångar bli 
mer tillgängligt och kunna utnyttjas på ett helt annat 
sätt än idag. 

Ett nytt gångstråk mellan Hjortsjöns strand 
och Linnarsjön skulle sammanbinda två viktiga 
grönområden. Området bör i övrigt tas i anspråk 
mycket varsamt för att bevara den våtmarkskaraktär 
som fi nns idag. Området skulle, förslagsvis, även  
kunna användas i undervisning för intilliggande 
gymnasie-, grund-, och förskolor. En samlingspunkt 
föreslås anläggas, på lämpligt ställe, i form av en 
brygga eller plattform under tak med fasta bänkar.

Där cykelvägen går över Linnarebäcken skapas 
knutpunkt som behöver förskönas. Nuvarande 
övergång av Linnarebäcken består av en kulvert med 
stålnätsstaket, detta skulle kunna ersättas med en 
trevlig träbro. 

A
u

to
K

a
-V

y
3

.0
2

1:6
1

1:
2

1:6
3

1:9

SKO G SLUND

AND

s:1

URET

FRIDHEM

FRIDHEM

1:10 1:2
3

1:2

20 0 20 40 60 80 100 m

x

y
x = 6376355
y = 1400026

System RT 90 2.5 G O N V 0:-15

© Vaggeryds kom m un

1 2
1

G Ö TASTRA

Kulverterat vattendrag 
under gångväg, 
öppnas upp

Befi ntligt dike rensas & förstoras

Ny gångväg på 
spångar/plankor

”Brygga” med fasta bänkar

Ny gångstig

Ny gångstig
VÅTMARKSPARK VID 
LINNARBÄCKEN

33



KVARTERET SKÄNKELUND
Intill Vaggeryds centrum ligger kvarteret Skänkelund. 
Detta var tidigare den plats där kommunhuset låg med 
tillhörande torg. Sedan år 2000 är alla förvaltningar 
inom kommunal verksamhet placerad i Skillingaryd. 
Idag används inte platsen till torghandel på samma 
sätt som den gjorde förr, utan idag används stora delar 
området till parkering. För detta område fi nns två för-
slag, se sidan 35 och 36.

34
Torgmiljö på SkänkelundTorgmiljö på Skänkelund
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PARK PÅ SKÄNKELUND
Ett förslag är att bevara torgmiljön på befi ntlig plats 
och att anlägga en park i intilliggande område där det 
idag fi nns en gröning. Gröningen består idag endast 
av en gräsmatta och några enstaka buskar och träd. 
Gröningen föreslås utvecklas till en park med bänkar 
och anlagda rabatter med växter som var vanliga i 
trädgårdar förr i tiden. Någon typ av vattenfontän 
som ger porlande vatten ger ett rogivande intryck. 
Parken kan göra området till en samlingspunkt i större 
utsträckning än vad den är idag, kanske främst till de 
många äldre som bor i centrum och har svårt att ta sig 
till grönområden i samhällets utkant. 

Grönyta på DalhemGrönyta på Dalhem
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Det andra förslaget är att bebygga torget och 
intilliggande gröning med eventuella bostäder. 

BOSTÄDER OCH POCKETPARK

Torget vid gamla kommunhuset (Skänkelund) saknar 
betydelse som handelsplats. Eventuell torghandel 
bör vara i centrum för att förstärka och komplettera 
utbudet där. Det stenlagda torget kan ersättas med 
en mindre (ca 300 kvm) grön oas- ”Pocketpark”. 
Fastigheten Dalhem 1 kan utökas med resterande 
torgyta. Här bör det kunna planeras för centralt 
belägna, attraktiva bostäder. 

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belysta träd från AllingsåsBelysta träd från Allingsås



PRIVATISERING AV 
KVARTERSMARK 

Det gamla folkparksområdet utgör en del av 
Hjortsjöns södra stråk. Området planeras att bebyggas 
med bostäder. I områdets västra del ska naturmarken 
bevaras och betydelsen av allmänhetens tillgänglighet 
är viktig. Området ska ge möjlighet att under 
promenaden stanna upp, gå ut på bryggan och kanske 
slå sig ner och doppa tårna i Hjortsjöns vatten. 

I området föreslås naturlekplats, plats för bad, brygga 
och komplettering av promenadstigar i området.

F.D FOLKPARKSOMRÅDET

Bilder

Det rikliga utbudet av gröningar och naturområdena  
har många fördelar men innebär även vissa 
nackdelar. Dessa platser tenderas att användas som 
uppläggningsplatser för komposter, trädgårdsavfall, 
husvagnar och bilparkeringsplats m.m. Detta är inte 
grönområdenas syfte och de blir  mer eller mindre ett 
problem vid kommunens skötsel av dessa områden 
samt att platserna ofta ser skräpiga ut. 
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Minnessten på F.d FolkparksområdetMinnessten på F.d Folkparksområdet
Inspirationsbild:Inspirationsbild:
naturlekplats, från Sävsjönaturlekplats, från Sävsjö

Grönområde på Östermo somGrönområde på Östermo som
 idag bl.a. används som  idag bl.a. används som 

uppställningsplats och kompostförvaringuppställningsplats och kompostförvaring Grönområde på ÖstermoGrönområde på Östermo



NY UTFORMNING AV ICA 
PARKERINGEN I CENTRUM

Vid övergångsstället Storgatan/Fridensborgsvägen 
är gaturummet rejält tilltaget och trottoaren bred. 
Genom att bryta upp delar av asfalten och anlägga 
rabatter kan en vackrare entré skapas till parkeringen 
och trottoaren kan därmed utnyttjas bättre. 
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Parkeringen vid ICA idagParkeringen vid ICA idag



LEKPLATSER

NATURLEKPLATS PÅ TORSBO
I Vaggeryds nordligaste bostadsområde, Torsbo, 
fi nns det tre naturområden. Ett av områdena har en 
pulkabacke och ett område en lekplats för mindre barn. 
Det tredje och största området är ett naturområde 
med en ca 40 m i diameter och ca 1,5 m djup grop. 
Gropen skulle kunna göras till en naturlekplats för 
större barn. Barn som är stora nog att ta sig dit 
själva. En hinderbana med stockar och stenar som 
inbjuder till leken ”inte nudda mark” kan läggas ut i 
området. I träden kan lianer och gungor hängas upp. 
I området kan även en hängbro inrättas som kan vara 
en del av leken ” inte nudda mark” eller fungera som 
ett sjörövarskepp. Genom att göra området lite mer 
kuperat kan man anlägga en slingrande cykelbana. 
Det fi nns ingångar från tre olika håll till området, två 
av dessa är smala kilar som är igenväxta och otydliga 
entréer. Dessa kilar behöver gallras för att göra det 
lättare att hitta och inbjuda tilll platsen. 

I Vaggeryds olika bostadsområden fi nns ett bra 
utbud av lekplatser. Tekniska kontoret har de senaste 
åren gjort en ekonomisk satsning genom att de har 
genomfört en inventering av ortens alla lekplatser 
samt utvärderat dess skick. Detta har resulterat i att 
några har tagits bort och andra har tillkommit eller 
planeras att tillkomma. Vaggeryd har därmed gott om 
lekplatser för mindre barn med gungor, sandlådor 
mm. Vad som dock saknades är lekplatser för lite 
äldre  barn eller lekplatser som uppmuntrar till den 
spontana leken.
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”Gropen” på Torsbo”Gropen” på Torsbo Grönområde på TorsboGrönområde på Torsbo

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
naturlekplats från Sävsjönaturlekplats från Sävsjö

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
naturlekplats från Sävsjönaturlekplats från Sävsjö



I bostadsområdet Södra Parks nordligaste del fi nns ett 
stort, fl ackt grönområde omgivet av gator åt alla håll. 
Området har bollplaner i olika storlek och en lekplats.  
Direkt öster om detta öppna område fi nns ett område 
med kuperad obebyggd tomtmark med naturkaraktär. 
Det öppna grönområdet och lekplatsen behöver en 
inramning  i form av häckar och eventuellt murar så 
att en rumslighet i området skapas. Ett förslag är även 
att arbeta mer med olika nivåer i området och därmed 
inrätta olika platåer eller försänkningar samt hög och 
låg vegetation. 

LEKPLATS VID DAMMGATAN
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LJUSSÄTTNING AV 
VAGGERYDS SAMHÄLLE
LJUSSÄTTNING
I många städer världen över används idag belysning 
som ett planeringsverktyg. Syftet med ljus- och 
belysningsplanering är att skapa vackra offentliga 
rum med god synkomfort i utomhusmiljöerna. 
Därmed kan även trygg- och säkerhetskänslan öka. 
Det moderna stadsrummet behöver en medveten 
ljussättning utomhus för att tillgodose behovet av 
såväl trygghet som skönhet. 

Att belysa utvalda objekt och delar av Vaggeryd kan 
ge samhället vackra, spännande miljöer som bidrar 
positivt till ortens trygg- och säkerhetskänsla. De 
platser vi valt att föreslå belysning för är dels platser 
som i sig är vackra men som med hjälp av belysning 
även kan framträda under mörkrets timmar, och dels 
platser som med hjälp av belysning kan utnyttjas även 
då det är mörkt och som annars kan upplevas som 
osäkra och otrygga miljöer. Vaggeryd har många andra 
vackra miljöer och platser där belysning kan förhöja 
det estetiska värdet samt öka säkerheten. På grund av 
att belysning endast är en liten del av denna rapporten 
så  redovisas belysningsplaner endast på några av alla 
platser, som behandlas av rapporten. Dessa är:

• Linnarparken
• Fd. folkparksområdet
• Stråket utmed Lagan
• Kvarnen

I och med den planerade nybyggnationen på gamla 
folkparksområdet i Vaggeryd rustas naturområdet 
intill sjön upp. Området ska även i framtiden fungera 
som naturmark och vara tillgängligt för alla som vill 
vistas där. Enligt grönplanens förslag föreslås här en 
ny lekplats i området. Genom att belysa lekplatsen 
och utvald vegetation ökar möjligheterna till att nyttja 
området även under kvällstid. Detta skapar även en 
vackrare boendemiljö för de som bor såväl i området 
som för de som bor intill eller på andra sidan sjön med 
vy mot gamla folkparksområdet.

Utvecklingsförslaget för  Linnarparken innebär 
även en belysningsplan. Att belysa utvalda delar av 
Linnarparken tillgodoser två syften. Ett syfte är att göra 
platsen mer attraktiv, både för promenerande i området 
och förbipassserande på Jönköpingsvägen. Ett annat 
syfte är att genom att belysa området förbättra och 
skapa möjlighet att även kvällstid använda området 
till motion och rekreation. Belysningen föreslås bestå 
av punktbelysning av träd och vegetation både inne 
i växtligheten och utmed stigarna. Detta för att ge  
insynsmöjligheter och undvika mörka skrymslen. 
Inspirationsförslag se översta bilden till vänster.

LINNAREPARKEN

F.D FOLKPARKSOMRÅDET
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Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belyst träd från AllingsåsBelyst träd från Allingsås

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belyst träd från AllingsåsBelyst träd från Allingsås



STRÅKET UTMED LAGAN

KVARNEN

Stråket utmed Lagan är en stor tillgång för invånarena i 
Vaggeryd och speciellt för de som bor i bostadsområdet 
Södra Park. Längs med en stor del av stäckan utmed 
vattnet fi nns idag en asfalterad gång- och cykelbana. 
Idag upplevs stråket som mörkt och otryggt under 
kvällstid. Gång- och cykelbanan har idag belysning i 
form av höga lycktstolpar som visserliggen lyser upp 
stråket men som gör att omgivning runt omkring 
uppfattas ännu mörkare. Känslan av gå på en belyst 
scen är stor. Genom att belysa vegetation intill vattnet 
eller vissa utvalda objekt, exempelvis en parkbänk, gör 
att gående på stråket även kan se det som fi nns runt 
omkring.

Kvarnen i Vaggeryd är en av ortens kulturmiljöer. 
Kvarnen passerar du om du promenerar på stråket 
utmed Lagan. Även denna plats är dåligt upplyst idag 
och därmed framträder inte kvarnen under mörkrets 
timmar. Att belysa dels vattnet samt den gamla 
kvarnen skulle skapa ett helt annat visuellt uttryck och 
öka det estetiska värdet för miljön intill kvarnen. 
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Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belyst träd från AllingsåsBelyst träd från Allingsås

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belyst parkbänk från AllingsåsBelyst parkbänk från Allingsås

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belyst fasad från AllingsåsBelyst fasad från Allingsås

Inspirationsbild: Inspirationsbild: 
Belyst vattenmiljö från AllingsåsBelyst vattenmiljö från Allingsås
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