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Sammanfattning
Bromölla kommun, i nordöstra Skåne, hade sedan 1950-talet diskuterat frågan om ett
alternativ till den genomfartsled, Tians väg (dåvarande väg 116), som går genom tätorten.
Motiven var bland andra att förbättra trafiksituationen genom att leda den starka och tunga
trafiken bort från tätbebyggt område. Kommunen ville också undsätta mer mark för
exploatering av både bebyggelse och industriell verksamhet.
Vägprojektet startade under åren 1993-94. Det förslag på vägdragning öster om
Bromölla tätort som lades fram av Bromölla kommun kritiserades starkt av länsstyrelsen i
Kristianstads län eftersom vägen skulle komma att genomkorsa ett ängs- och
hagmarksområde kallat Brantahallar som bland annat utgör riksintresse för naturvård och har
höga kulturmiljövärden. Men trots länsstyrelsens starka invändningar vann arbetsplanen laga
kraft 1997. Projektet kantades av ett antal komplicerade diskussioner mellan Bromölla
kommun och natur- och kulturmiljövårdens aktörer och det blev en långdragen process där
dåvarande landshövding för Kristianstads län tillkallades för att fatta det avgörande beslutet.
Uppsatsen syftar dels till att tydliggöra varför nya väg 116 kunde dras genom ett
ur natur- och kulturmiljösynpunkt känsligt område. Dels till att lyfta fram frågorna om vad
som värderades och hur olika värden i landskapet vägdes mot varandra i beslutsprocessen.
Processerna tolkas sedan utifrån en begreppsdiskussion om absoluta värden (fasta
egenvärden), ofta de som natur- och kulturmiljöaktörer uppmärksammar, och relativa värden
(jämförbara värden) som exempelvis kommunen eller näringslivet ser. I uppsatsen diskuteras
också om och hur det är möjligt att på något sätt minska avståndet mellan de olika
värderingssätten för att öka förståelsen mellan de samhällsaktörer som berörs av ett vägbygge.
Sammantaget kan det sägas handla om att berörda aktörer tidigt bör artikulera
sina intressen för att skapa en god beredskap hos både natur- och kulturmiljövården och
kommunen i fråga om vilka anspråk det finns på landskapet och att kommunikationen dem
emellan är god. Det handlar också om att ”störa landskapsbilden så lite som möjligt”, men hur
det görs är beroende på vad vi ser som ett framgångsrikt vägprojekt.

Tsunami 1-2005

Charlotta Åkesson
Landskapets Värden

Innehåll
1 Inledning
1.1 Problemformulering
1.2 Material
1.3 Metoder

1
1
2
2

2 Områdesbeskrivning
2.1 Orientering
2.2 Landskapets historia
2.3 Landskapet kring Brantahallar
2.4 Brantahallar som bevarandeobjekt
2.5 Floraöversikt

4
4
4
7
8
10

3 Vägprojektets historia
3.1 Två alternativ
3.2 Ombyggnaden aktualiseras
3.3 Beslut över en fika
3.4 ”Det enda alternativet” blir helhetslösning

11
11
12
13
14

4 Vägutredning
4.1 Landskapsanalys
4.2 Miljökonsekvensbeskrivning
4.3 Nollalternativet
4.4 Utbyggnadsalternativet
4.5 En utdragen process

17
17
17
18
19
20

5 Värdediskussion
5.1 Den färdiga vägen
5.2 Korrekt enligt lagar och bestämmelser
5.3 Att jämföra absoluta värden med relativa värden
5.4 Värdet på det vackra

23
23
25
26
28

6 Slutsatser
6.1 Beredskap och kommunikation
6.2 Bevaka och analysera
6.3 Att störa landskapsbilden så lite som möjligt

30
30
31
32

7 Referenser

35

Charlotta Åkesson
Landskapets värden

Landskapsvetarprogrammet
Högskolan Kristianstad

Inledning
Bromölla kommun har sedan 1950-talet diskuterat frågan om ett alternativ till
genomfartsleden, den så kallade Tians väg, genom tätorten. Ett av motiven för en ny
vägdragning var att undsätta Tians väg, som löper genom Bromölla tätort, från både stark och
tung trafik. Tians väg utgjorde enligt kommunen en miljömässig katastrof ur flera olika
synvinklar. Kommunen ville också undsätta mer mark för exploatering av bebyggelse och
industriell verksamhet.
Åren 1993-94 upprättades förslag till fördjupade översiktsplaner över projektet.
Länsstyrelsen i Kristianstads län hade starka invändningar mot att den föreslagna sträckningen
av en ny väg öster om Bromölla skulle genomkorsa Brantahallarområdet, som bland annat
utgörs av riksintresse för naturvård, men 1995 inledde Bromölla kommun ett samarbete med
berörda sakägare för att planera förbättrande åtgärder. Man diskuterade utbyggnaden av E22,
en flytt och ombyggnad av järnvägsstationen och en planskild järnvägskorsning över Tians
väg samt ett nytt alternativ till genomfartsled – en ny väg 116. Kommunen planerade att
genomföra de olika projekten i samband med varandra för att öka förståelsen för behovet av
en helhetslösning på flera trafikmässiga problem inom Bromölla tätort.
Trots länsstyrelsens starka invändningar mot förslaget avseende väg 116 och
dess sträckning genom Brantahallarområdet vann arbetsplanen laga kraft i november 1997.
Det näst intill akuta läget avseende trafiksituationen i Bromölla tätort, bristen på andra
alternativ på grund av Bromöllas geografiska läge samt samhällets behov av att öka
möjligheterna till expansion för både bebyggelse och övriga verksamheter vägde tyngre.
Resultatet blev en kompromisslösning som försökte tillgodose olika parters intressen.
1.1 Problemformulering
Jag vill med mitt arbete visa en process som har haft stor betydelse för hur landskapet öster
om Bromölla har utvecklats. Syftet är att tydliggöra varför en väg kunde dras genom ett ur
både natur- och kulturmiljösynpunkt känsligt område. Jag vill också lyfta fram frågorna om
hur olika värden i landskapet vägs mot varandra och var makten över landskapet och dess
förändring ligger.
Som grund för min uppsats ligger frågan om hur väg 116 öster om Bromölla
kunde byggas trots så starka invändningar och protester från flera samhällsaktörer. Vilka
beslut och processer låg bakom byggandet av vägen? Vad i landskapet värderades och hur
gick man tillväga för att väga landskapets absoluta värden, som natur- och kulturmiljöer eller
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en arts rätt till fortlevnad, mot dess relativa värden, som en bättre trafiksituation och
samhälleliga expansionsmöjligheter? Som grund ligger också frågan om vad eller vem det var
som i slutändan hade makten över ett stycke landskap strax utanför Bromölla.
1.2 Material
För att få en historisk bakgrund och en helhetsbild av området som har berörts av dragningen
av väg 116 strax öster om Bromölla har jag studerat äldre och nyare lantmäterikartor samt
tillhörande akter på Lantmäteriet i Kristianstad. Jag har tagit del av rapporter från de två
arkeologiska utgrävningar, steg 1 och steg 2, som gjordes i samband med vägbygget samt en
kulturgeografisk landskapsanalys av det aktuella området. Vägverket i Skåne har lånat ut
arbetsmaterial och arbetsplaner tillhörande vägprojektet. Häribland finns projektplan,
miljökonsekvensbeskrivning, remissvar och påpekanden från länsstyrelsen i dåvarande
Kristianstads län samt ritningar och utvärderingar. Från Bromölla kommun har jag fått ta del
av en del arkiverat material i form av översiktsplaner, PM och skrivelser.
Som komplement till ovanstående har jag intervjuat ett antal personer som haft
direkt koppling till vägprojektet och beslutsprocessen inför vägbygget: Anders Alnerud,
projektledare, Vägverket i Skåne; Christer Adelsbo, före detta kommunalråd, Bromölla
kommun; Anita Bråkenhielm, före detta landshövding, Kristianstads län; Christer Neideman,
ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne samt Margaretha Comstedt-Paulsson,
plantekniker, Bromölla kommun. Eftersom det har gått en tid sedan beslutsprocessen och
ärendet var aktuellt (andra hälften av 1990-talet) kunde alla inte återge händelser, tankar och
argument fullständigt. Två av de personer jag valt för intervju på länsstyrelsens miljöenhet
avböjde dessutom och jag är medveten om att vissa ståndpunkter och inlägg därför kan
saknas. Deras generella ståndpunkter framkommer dock på länsstyrelsens remissvar på
förslag till översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning inför vägprojektet.
Utöver kart- och rapportstudier och intervjuer har jag för att vidga perspektiven
av ärendet försökt koppla problematiken till litteratur och tidskriftsartiklar.
1.3 Metoder
Anledningarna till att jag valt just byggandet väg 116 är dels att vägen drogs genom ett
område med både riksintresse för naturvård och andra natur- och kulturmiljövårdsprogram,
dels att det visar på vikten av god kommunikation mellan olika samhällsaktörer i ett tidigt
skede av projektprocessen.
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I uppsatsen har jag valt att redogöra för de olika processerna vid vägbygget av väg 116 och
sedan tolka dessa utifrån en begreppsdiskussion om absoluta och relativa värden och
därigenom göra en teorikoppling. Jag har försökt att lyfta fram hur olika värden vägs mot
varandra och hos vem eller i vad makten över att bestämma vilka värden som betyder mest
ligger.
Valet av material grundar sig upplysningar från Riksantikvarieämbetet om var
jag

kunde

skulle

kunna

vända

mig

för

att

få

tillgång

till

både

arbetsplan,

miljökonsekvensbeskrivning och olika yttranden angående vägprojektet. Från det material jag
lånat från vägverket, innehållande bland annat remissvar och yttranden från Länsstyrelsen, har
jag har också fått namn på de personer jag valt att kontakta. De frågor om problem och
konflikter ett vägbygge skapar som jag själv kunnat upptäcka under min utbildning på
Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan i Kristianstad har också fått stå som grund till
materialinsamlingen.
Vad gäller svaren jag fått från de intervjuade är jag medveten om att de i vissa
fall kan vara subjektiva men har jag valt att inte göra någon djupare analys av dessa eftersom
jag vill låta deras ord stå fria. Jag vill undvika att min tolkning av vad som sagts och varför
personen ifråga har sagt så blir den enda tolkningen och i stället låta läsaren stå för
tolkningen.
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2 Områdesbeskrivning
2.1 Orientering
Bromölla ligger vid Ivösjöns strand i nordöstra Skåne, vid gränsen mellan Skåne och
Blekinge. Tätorten växte fram inom den gamla byn Ivetoftas marker. Strax öster om Bromölla
ligger den lilla byn Grödby inom vilkens gamla utmarker området Brantahallar är beläget.
Sydöst om Bromölla ligger Åby, en by något mindre än Grödby. Längre åt sydöst, mot
Valjeviken och Hanöbukten, ligger Edenryd. De fyra byarnas marker berördes alla av
vägprojektet i varierande grad men byggandet av väg 116 påverkade främst Grödbys marker.

Fig. 1. Översiktskarta.
Väg 116

Väg 116

Bromölla

Fig. 2.Karta (Terrängkartan) över Bromölla och
Brantahallarområdet. Väg 116 går från söder till norr öster om
tätorten, i kartans mitt. Skala 1: 50 000.

2.2 Landskapets historia
Vid tiden för bronsålder låg utmed vattensystemen i Bromöllaområdet; Ivösjön, Levrasjön
och Skräbeån, gårdar och odlad mark, som allt eftersom bytte plats inom området. I närheten
av gårdarna fanns gravar och produktionsplatser med till exempel järnframställning.
Tillsammans bildade dessa gårdar någon slags gemenskap som inåt land kom till uttryck
genom ett samfällt utnyttjande av mark, framför allt för bete. I det då relativt öppna
landskapet fanns troligen också ”specialboplatser” för människor som vistats i utmarken i
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samband med kreatursskötsel och eventuellt någon annan typ av markutnyttjande, till exempel
lövtäkt, ved- och virkesinsamling och jakt. Gravröset Tykerör, strax söder om Brantahallar
som daterats till äldre bronsålder, kan ses som en indikation på att området utnyttjats inte bara
av hushållsekonomiska skäl. Denna typ av markutnyttjande tros ha förekommit fram till
skiftet mellan äldre och yngre järnålder. 1
Under medeltid odlades sannolikt utmarken, men eftersom man vid arkeologiska
undersökningar inte funnit några så kallade bandparceller eller andra odlingsspår förutom
odlingsrösen handlade det troligen om ett extensivt nyttjande.
1600- och 1700-talets landskap karaktäriserades av relativt stora, koncentrerade
byar. På grund av bete och skogsuthuggning var omgivningarna näst intill skoglösa. I Grödby
låg i början av 1700-talet den extensivt brukade åkermarken i individuellt ägda och brukade
lyckor på den tidigare utmarken. Odlingssystemet var ensäde, i vissa fall tresäde, och åkrarna
låg oftast i en enda vång. Vad som var speciellt med Grödby var att man hade åkerlyckor även
på utmarken. 2 I akten tillhörande storskifteskartan över Grödbys inägor och gatumark från
1801 står det bland annat:

”Desse lyckor, såsom på utmarken belägna, och derå uti
forntiden upptagna skola läggas uti storskifte efter gamla älsta
ock högsta hemmantalet.”3

Systemet nyttjades som mest under 1700-talets första hälft och de extensivt brukade lyckorna
sammanblandades sedan med ensädesjorden i och med stor- och enskiftena. Fram till mitten
av 1800-talet nyttjades marken främst till bete.

1

Hellerström 2002.
Uppgifterna är hämtade ur Campbell 1928 samt akter nr 4 och 17, Ivetofta socken, Lantmäteriarkivet,
Kristianstad.
3
Lantmäteriarkivet i Kristianstad, Ivetofta socken akt nr 17.
2
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Ivetofta

Brantahallar

Fig. 3. Kartöverlägg över Ivetofta och Grödbys marker genom vilka väg 116 i dag skär. Ur
Kulturgeografi kring Bromölla av Pär Connelid (2002). Skala 1: 26 600

Åkerytorna i Grödby brukades årligen och var lagda i en vång med ett stort antal tegar. Det
odlades korn, råg och havre. Även bovete förekom. De åkrar och lyckor som låg på utmarken
besåddes under två år och låg därefter i träda mellan åtta och upp till 14 år. Under trädan
utnyttjades de som betesmark.
Från och med 1700-talet blev skogen en bristvara i stora delar av
Kristianstadområdet. I Grödby, som var beläget i risbygden, fanns dock en del större
skogsbestånd på ängarna på inägomarken. I akten till Storskifteskartan för Grödby från 1801
står följande:

”De som hafva stämplade ekar på sine tegskiften skola dem
nedfälla och nyttja, men förbehålles att inga ostämplade fällas,
utan blifver genom nämde männen utrönt hvilka hemman som
förlora någon ståndskog då den skall ståndsättas.” 4

4

Lantmäteriarkivet i Kristianstad, Ivetofta socken akt nr 17.
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Den agrara revolutionen under 1800-talet medförde stora förändringar i odlingslandskapet i
trakterna kring Bromölla. En omfattande uppodling av både slåttermarker och utmarker ägde
rum samtidigt som byar splittrades när många gårdar flyttade ut. Området runt Grödby
undgick dock en total förändring till fullåkersbygd som skedde på många andra plaster under
senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. En större del av de gamla utmarkerna
bevarades istället som betesmarker. Det som i dag är öppen åkermark i Grödby är till stor del
det som en gång var ensädesvången på 1700-talet. 5
När den gamla utmarken kring Grödby mera systematiskt stenröjdes under
1800-talet skapades de stengärden och långa fägator som idag ger området dess karaktär. Det
är också vid denna tid, efter Enskiftet 1822-25, som endel av gårdarna i Grödby flyttar ut. Av
de 24 hemman som fanns vid tiden för Storskiftet 1801 var det nio som flyttade ut. Sex av
åborna på de 13 gathusen fick också flytta.
Den ekonomiska kartan från 1931 visar att en stor del av området söder om
Grödby fortfarande användes som åkermark 6 . Odlingen upphörde dock under 1940-talet. 7
För Grödbys utmarkers del har troligen de naturgeografiska förutsättningarna
haft stor betydelse för bevarandet av den äldre agrara karaktären. Marken är rik på sten och i
vissa delar består jorden av enbart sand och har där inte ansetts användbar som åkermark.
2.3 Landskapet kring Brantahallar
Brantahallar

utgör

idag

småkuperat

landskap

ett
med

delvis tät och låg vegetation.
Området är variationsrikt i
både

bebyggelse,

åkrar,

betesmark och vegetation men
helheten blir trots det komplett
med

den

långa

historiska

jordbruksmiljön.
Brantahallarområdet

är

betydelsefullt för friluftslivet i
Fig.4. Berghällarna i bildens mitt är en del av det som kallas
Brantahallar. Foto: Charlotta Åkesson

5

Connelid 2002 samt akt nr 17 tillhörande Ivetofta socken, Lantmäteriarkivet, Kristianstad.
Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta. Blad nr 42, 43 och 54 inom Kristianstads län.
7
Connelid 2002.
6
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och med närheten till tätorten och det utnyttjas av både allmänheten, kommunens skolor och
förskolor för exkursioner och utflykter.
Markerna kring Brantahallar består av blockrik, kalkhaltig morän. Huvuddelen
av området är betesmark, men här finns också en del åkermark och planterad granskog.
Betesmarkerna är i det stora hela opåverkade av gödsling 8 .
Ett mindre antal gårdar, några mycket välbevarade och renoverade i traditionell
stil, ligger i området. I väster genomskärs Brantahallarområdet av nybyggda väg 116 och
gränsar sedan till bostadsområden i Bromölla tätort. Ett ställverk och en radiomast ligger
också i västra delen och flera kraftledningar genomkorsar området.
Vid platsen som benämns Brantahallar går berget i dagen. Området är rikt på
stengärden och fägator. I den
södra delen av området finns
gamla odlingsrösen och i sydväst
Väg 116

stensträngar,

jordvallar

och

kullar. De öppna markerna norr
om skogsområdet erbjuder vida
utblickar över det omgivande

Brantahallar

ålderdomliga landskapet.
Ett ständigt bakgrundsbrus från
E22 i söder och mer markanta
billjud från trafiken på väg 116
ingår också i dagens landskap
kring Brantahallar.

Fig. 5. Ortofoto över Brantahallarområdet, 1999. Skala 1: 22 200

2.4 Brantahallar som bevarandeobjekt
Brantahallar är sedan 1989 av Naturvårdsverket klassat som riksintresse för naturvård av
klass I, den högsta klassen på en tregradig skala. Bevarandevärdet ligger dels i dess storlek,
dels i dess breda spektrum av vegetationstyper. Vegetationen varierar från torrängar till
fuktängar och här finns förutom en rik växtflora också en rik svampflora och insektsflora.

8

Bevarandeprogram Odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Kristianstads län (1994), Länsstyrelsen i
Kristianstad.
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Exempelvis är Brantahallar den i Skåne till ytan största kända hemvist åt den sällsynta
hedvårtbitaren. Flera andra sällsynta och hotade arter har kända lokaler inom området. 9
Sedan 1994 ingår Brantahallar i länsstyrelsens Bevarandeprogram för Odlingslandskapets
natur- och kulturvärden där det belagts med högsta natur- och kulturvårdsklass (N1
respektive K1) med motiveringen att området har stora kulturhistoriska värden som härrör ur
en kontinuerlig hävd och som speglar en lång historisk utveckling från forntid och framåt.
Även i Ängs- och hagmarksinventeringen och Kulturlandskapsinventeringen för Kristianstads
län är Brantahallar av högsta bevarandeklass. Häri framgår det bland annat att frekvensen av
hagmarksobjekt är unik för Skåne och Blekinge.
I Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, utförd av Naturvårdsverket på
uppdrag av regeringen, är området kring Brantahallar, Grödby och Håkanryd upptaget som
värdefull helhetsmiljö på den nationella listan. Utöver ovanstående är området värderat till
högsta klass i Natur- och kulturmiljövårdsprogrammet för Kristianstads län.
De stenmurar och odlingsrösen som finns inom Brantahallarområdet är i stor
utsträckning belagda med biotopskydd.
Inom

Brantahallarområdet

finns

ett

antal

kända

fornlämningar.

Enligt

fornlämningsregistret är det
exempelvis gravrösen och
andra

typer

av

rösen,

hällristningar och gravfält.
Efter

det

att

Riksantikvarieämbetet utfört
den

första

av

två

arkeologiska
Fig. 6. Bilden visar några av de många stenrösen som finns inom
Brantahallarområdet. Foto: Charlotta Åkesson

miljökonsekvensbeskrivning

av

vägprojektet

blev

undersökningar inför
framtagandet
flera

klara

och

av

en

sannolika

fornlämningsområden kända. Bland annat hittades ytterligare stenrösen, stensträngar som

9

Uppgifter om Brantahallar som bevarandeobjekt hämtade ur Natur- och kulturmiljövårdsprogram för
Krisianstads län (1994) samt ur Miljökonsekvensbeskrivning (1997) för väg 116 utförd av Vägverket & Týrens
Infrakonsult.
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markerar bygränsen mellan byarna Åby, Grödby och Edenryd samt indikationer på fossilt
åkerbruk och förhistoriska boplatser. 10
2.5 Floraöversikt
Vegetationen i Brantahallarområdet är som nämnts tidigare mycket varierad och artrik. Flera
sällsynta och hotade arter har kända lokaler inom området. I trädskiktet (den planterade
granskogen undantaget) finns spridda exemplar av ek, bok, björk och skogsalm. Trädskiktet är
som mest utbrett i norra delen av området. Buskskiktet består huvudsakligen av hagtorn, rosor
och slån och är bitvis ganska kraftigt utvecklat. 11
I de västliga och centrala delarna finns torrängar och friskängar med vårtåtel,
blåsuga, sammetsdaggkåpa, darrgräs, stor blåklocka, lundstarr, spåtistel, rödklint, väddklint,
jordtistel, knägräs, brudbröd, monke, gökärt, backförgätmigej, bockrot, jungfrulin,
luddfingerört, gullviva, backsippa, knölsmörblomma, ängsskallra, höskallra, harmynta,
bergmynta, mandelblomma, luktvädd, ängsvädd, sandmaskrosor, backtimjan, jordklöver,
trådklöver, ängsviol och buskviol.
I söder finns torrängar, fuktängar och kärr med bland annat blåsuga, knägräs,
darrgräs, stor blåklocka, slankstarr, lundstarr, hirsstarr, spåtistel, rödklint, väddklint, jordtistel,
brudbröd, hedblomster, krissla, gökärt, prästkrage, bockrot, jungfrulin, luddfingerört, gullviva,
backsippa, knälsmörblomma, ängsskallra, höskallra, pimpinell, mandelblomma, fältvädd,
ängsvädd, sandmaskros, backtimjan, jordklöver, ängsviol och buskviol. Vid en damm finns
vattenstärka och knäppsäv. Smörblommor förekommer tillsammans med andra indikatorer på
kvävebrist.
I de mittersta delarna av Brantahallarområdet, som är gammal åkermark,
dominerar fuktängsvegetationen, med en del inslag av friskäng. Här växer 10 000-tals
exemplar av ängsnycklar tillsammans med darrgräs, höskallra, humleblomster, änskskärra,
hirsstarr, slankstarr, kärrknipprot och sommarfibbla.

10

Andersson, T (1996) Arkeologisk utredning steg 1, Riksantikvarieämbetet. Se förslagsvis sid. 19, fig. 10 för
fornminneslokaler.
11
För denna och efterföljande översikt se Ängs- och hagmarker i Kristianstads län, (1993), samt tillhörande
bilaga A - M.
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3 Vägprojektets historia
Bromölla kommun har sedan 1950-talet diskuterat frågan om ett alternativ till Tians väg som
genomfartsled. Huvudmotivet för en ny vägdragning var att undsätta Tians väg, som löper
genom Bromölla tätort, från i genomsnitt 200 lastbilar och sammanlagt mellan 3000 – 9000
fordon per dygn. Tians väg utgjorde enligt kommunen en miljömässig katastrof både boende-,
luft- och säkerhetsmässigt. Ett antal svåra olyckor har under åren inträffat vid flera av
korsningarna längs vägsträckningen. Cykel- och gångtrafikanter har också utsatts för ökad
risk eftersom vägens raka sträckning inbjudit till relativt höga hastigheter. Det fanns också ett
önskemål om att öka antalet ytor för både bostadsbebyggelse och industriell verksamhet
eftersom kommunen räknade med en framtida expansion. 12
3.1 Två alternativ
I Bromölla kommuns översiktsplan från 1990 lades det fram två alternativ till vägdragningar
av väg 116. Båda alternativen genomkorsade riksintresset Brantahallar. Det västra låg
närmare tätortsbebyggelse och skola men påverkade riksintresset något mindre än det östra.
Länsstyrelsen i dåvarande Kristianstads län
skrev
Nogesund

i

ett

granskningsyttrande

över

översiktsplanen att de ansåg det möjligt att
kombinera de båda alternativen så att vägen
drogs öster om det ställverk som ligger i
sydvästra delen och väster om bebyggelsen
vid Nogesund i norra delen av området. Detta

Brantahallar
Ställverk

skulle

enligt

länsstyrelsen

innebära

riksintresset påverkades i så liten utsträckning
som

möjligt

samtidigt

som

vägen

hamnade allt för nära tätortsbebyggelsen.

Fig. 7. Karta över vägalternativ ur
Bromölla kommuns ÖP 1990. Skala
1:50 000
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3.2 Ombyggnaden aktualiseras
I samband med ett riksdagsbeslut om att förbättra och utöka infrastrukturen i Sverige
aktualiserades en ombyggnad av E22 mellan Malmö och Karlskrona till motorväg. För
Bromölla kommuns del gällde det att ha god planberedskap och upprättade således under åren
1993-94 förslag till fördjupade översiktsplaner för ny sträckning av E22 söder om och väg
116 öster om samhället. En ny vägdragning av E22 och väg 116 visade sig beröras av ett stort
antal både enskilda och allmänna intressen. Förundersökningar visade också att Bromölla var
kringskuret av hinder för en samhällelig expansion; Ivösjön i väst; Levrasjön i norr;
riksintresset Brantahallar i öst och den planerade motorvägen i söder. 13
När vägprojektet aktualiserades enligt ovan lämnade länsstyrelsen 1994 in ett
yttrande där ståndpunkten var att den föreslagna dragningen av väg 116 tillsammans med den
planerade utbyggnaden av E22 söder om Bromölla skulle skada friluftslivet, riksintresset för
naturvård och andra värdefulla kultur- och naturmiljöer så svårt att projektet inte borde
genomföras. Sträckningen för E22 planerades således om efter länsstyrelsens förslag till
alternativ och godtogs sedan.
Vad gäller väg 116 ansåg länsstyrelsen att kulturlandskapet med de steniga
naturbetesmarkerna och de många stengärdesgårdarna allvarligt skulle slås sönder och skadas
av en ny vägdragning öster om tidigare nämnda ställverk. Det påpekades också att biotoperna
i området var beroende av fortsatt hävd vilken skulle försvåras och bli betydligt dyrare av en
genomkorsande väg. Länsstyrelsen åberopade i samma yttrande även tveksamhet inför den
anslutande trafikplatsen som planerades i söder och som skulle anknyta väg 116 med E22.
Trafikplatsen hade planerats i ett område som utgjordes av klass II och III i Natur- och
kulturmiljövårdsprogrammet och klass II och IV i ängs- och hagmarksinventeringen.

14

I ytterligare ett yttrande från länsstyrelsen angående väg 116, som skrevs efter
det att ett nytt markområde för bostadsbebyggelse tagits i anspråk öster om tätorten, mot
Brantahallar, angavs det att en vägdragning öster om ställverket påtagligt kan komma att
skada riksintresset för naturvård. 15 Ur denna synvinkel föredrogs det västra alternativet av
vägsträckningen. Men det påpekades samtidigt att detta alternativ skulle utgöra ett hinder för
framtida bostadsbebyggelse österut. Dessutom skulle bullerpåverkan bli större av det västliga
alternativet. Länsstyrelsen menade också i samma yttrande att eftersom Bromölla tätort var
omgiven av dels geografiska hinder för expansion och dels den planerade dragningen av E22
13

Ur PM angående ny väg 116 öster om samhället (1997), Bromölla kommun.
Ur samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Kristianstads län 1994-02-28.
15
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Kristianstads län 1994-12-01.
14
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skulle det västra alternativet ytterligare minska kommunens möjlighet till expansion. Den
sammanvägda bedömningen av länsstyrelsen blev således:

”Utifrån ett långsiktigt samhällsbyggnadsperspektiv förordar
länsstyrelsen en dragning av väg 116 öster om ställverket med
beaktande av vad som anförts ovan. Vid en eventuell
vägdragning vid randen av Brantahallarområdet är det
angeläget att denna utförs med största hänsyn till de
naturvärden som finns inom området.” 16
3.3 Beslut över en fika
Beslutet i ärendet fattades av dåvarande landshövding Anita Bråkenhielm i början av
december 1994. Det var efter ett mer eller mindre inofficiellt möte på initiativ av
landshövdingen med dåvarande kommunalråd i Bromölla kommun Christer Adelsbo,
oppositionsledare för de politiska partierna och en representant för Vägverket i Skåne. Det
politiska läget i kommunen var problematiskt med starka motsättningar och ärendet angående
väg 116 ansågs mycket kontroversiellt. Landshövdingen och de andra mötesdeltagarna
promenerade i Brantahallarområdet och efteråt fattades beslutet över en fika på ett av
Bromöllas konditori. 17

”Jag sa att ’nu gör vi såhär’ och bad politikerna att inte ställa
till mer för Christer (Adelsbo förf anm) eftersom han hade så
mycket annat att stå i. Dessutom fanns det ju inga andra
alternativ till vägdragning och riksintresset var redan så mycket
förstört i väster av både ställverket och kraftledningarna. Men
självklart var det svårt att fatta beslutet, särskilt efter att vi
promenerat

i

området

den

där

gnistrande

decemberförmiddagen. Jag funderade mycket på hur jag skulle
klara av detta.”18
Några

av

enhetscheferna

inom

miljövårdsenheten

och

en

länsantikvarie

kulturmiljösektorn på länsstyrelsen lämnade dock in en avvikande mening om beslutet.
16

Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Kristianstads län 1994-12-01.
Redogörelsen är från telefonintervju med Anita Bråkenhielm 2004-04-19.
18
Anita Bråkenhielm 2004-04-19.
17
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De menade att eftersom förhållandena vid Brantahallarområdet inte var annorlunda än de vid
antagandet av Bromölla kommuns översiktsplan från 1990 fanns det inte skäl att ändra
ståndpunkt för val av vägdragning. Dessutom menade de att beslut inte kunde fattas på grund
av att varken vägutredning eller miljökonsekvensbeskrivning av vägprojektet var gjord. De
var också kritiska till hänvisningen till ökad bullerpåverkan eftersom något underlag för sådan
beräkning inte redovisats. 19
Författarna till den avvikande meningen tog även upp Brantahallarområdets
natur- och kulturmiljövärden. Brantahallar är Skånes näst största objekt i ängs- och
hagmarksinventeringen och just storleken på ett objekt ansågs vara ett starkt kriterium för det
höga värdet (klass I). Genom att dra väg 116 genom området och på så sätt minska storleken
skulle stor skada utgöras på värdet.
I en av Vägverket utförd utvärdering över olika vägprojekt i Sverige, där väg
116 ingår som ett av dem, har ärendet tolkats som följer:

”Länsstyrelsens enhetschefer var starkt emot den valda
placeringen av vägen, man ville förlägga den närmare
samhället för att skydda riksintresset […]. I slutändan körde
landshövdingen över sina enhetschefer och godtog planen. Den
slutgiltiga placeringen av väg 116 […] var resultatet av en
överenskommelse mellan kommunalrådet, vägdirektören och
landshövdingen.” 20
3.4 ”Det enda alternativet” blir helhetslösning
Före detta kommunalrådet i Bromölla kommun, Christer Adelsbo, betraktade beslutet som rätt
eftersom det antagna vägalternativet var det enda alternativet. Antingen skulle det bli enligt
det eller inget alls, resonerade han. Dessutom ansågs det viktigt att göra en så bra
helhetslösning som möjligt eftersom Tians väg (dåvarande väg 116) och E22 båda är
riksintresse för vägar.
Ett av argumenten för att dra vägen öster om ställverket var, som nämnts
tidigare, att möjliggöra en tätortsexpansion österut. Adelsbo klargjorde dock att de tilltänkta
bostadsområdena enbart var resursområden. Det behövdes helt enkelt flera olika alternativ, en

19

Avvikande mening 1994-11-25, bilaga till Yttrande om vägutredning avseende väg E22, riksväg 116 mm,
Bromölla kommun från länsstyrelsen 1994-12-01.
20
de Laval 2002.
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slags gardering och heltäckande analys, i översiktsplanen. Och eftersom Bromölla ligger
insnärjt av Ivösjön, Levrasjön och E22 fick det bli såhär. 21
Hösten 1995 inledde så Bromölla kommun ett samarbete med berörda
samhällsaktörer för att planera förbättrande åtgärder av trafiksituationen. Man diskuterade
utbyggnaden av E22, en flytt och ombyggnad av järnvägsstationen och en planskild
järnvägskorsning över Tians väg samt ett nytt alternativ till genomfartsled – en ny väg 116.
Kommunen planerade att genomföra de olika projekten som en helhetslösning för att på så
sätt lyfta fram den akuta situationen och framhäva behovet av en ny väg öster om tätorten.

21

Efter telefonintervju med Christer Adelsbo 2004-04-13.

15

Fig. 8. Förenklat schema över processerna vid byggandet av väg 116 öster om Bromölla.
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4. Vägutredning
4.1 Landskapsanalys
Inför alla vägprojekt görs flera olika förundersökningar för att kunna framställa en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I samband med projekteringen av E22 och väg 116
utanför Bromölla gjordes det utöver två arkeologiska undersökningar en landskapshistorisk
analys av kulturgeograf Pär Connelid. Connelid menade i rapporten att det förslag på
sträckning av väg 116 öster om ställverket som tagits fram var ”mycket olyckligt”. Vägen
skulle komma att skära genom och fragmentera ett mycket välbevarat, sammanhängande äldre
odlingslandskap och Connelid ansåg att hela området var att betrakta som fossilt
odlingslandskap och därmed fornlämning. Detta utifrån den kunskap som fanns om områdets
markanvändningshistoria och de fysiska föremålen i form av gravar, stenrösen, stengärden
och fägator som fanns i området. Connelid ansåg också att området var viktigt ur både
rekreations- och friluftssynpunkt på grund av närheten till Bromölla tätort och hade hög
tillgänglighet i form av flertalet stigar och småvägar. 22
I rapporten ifrågasätts dessutom om området borde genomgå större ingrepp eller
arkeologiska undersökningar för att öka de historiska kunskaperna då bevarandeaspekterna av
det välbevarade kulturlandskapet enligt Connelid vägde tyngre. Skulle en vägdragning trots
allt gå genom området ansåg Connelid det tvunget att undsätta de mest känsliga delarna.
4.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Våren 1996 hade Vägverket tillsammans med Tyréns Infrakonsult i Kristianstad tagit fram ett
enhetligt utbyggnadsalternativ för väg 116 och tillhörande trafikplats för anslutning till E22.
Länsstyrelsen hade dessförinnan haft många synpunkter och anmärkningar bland annat på
konsekvensbeskrivningarna av natur- och kulturmiljöerna. 23
Utbyggnadsalternativet innebar att väg 116 skulle få en ny sträckning öster om
Bromölla tätort, öster om ställverket i söder och väster om Nogesund i norr. Alltså det
alternativ länsstyrelsen förordade redan 1991. De befintliga och de planerade vägarna i
området skulle anslutas med flerfiliga korsningar. Vid Brantahallar och den föreslagna
tillfartsvägen till tätortsbebyggelsen i öster planerades en parkering för besökande till friluftsoch rekreationsområdet som samtidigt skulle tjäna som samåkningsparkering. Bakgrunden till

22

Connelid 1995.
För denna och följande översikt se Vägverkets Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) väg 116 Bromölla – Råby
1997.
23
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det valda utbyggnadsalternativet härrörde från utfallet av de synpunkter som kommit in under
samråd med länsstyrelsen och Bromölla kommun i slutet av 1994.
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrevs bland annat dagens markanvändning
och landskapsbild. Utöver en generell beskrivning baserad på tidigare inventeringar av
exempelvis flora- och fauna, kultur- och naturmiljöer samt geologiska data angavs också att
området erbjuder förutsättningar för ”goda trafikantupplevelser” med vyer ut mot Levrasjön
och Ryssberget i nordöst. 24
En MKB ska alltid innehålla dels redogörelser av konsekvenser av det planerade
projektet och dels redogörelser av vad ett nollalternativ, en utebliven om- eller utbyggnad,
innebär. Ett nollalternativ ska bedömas utifrån samma bakgrund som ett utbyggnadsalternativ,
det vill säga samhällsutvecklingen ska antas vara densamma i de olika alternativen, för att få
en så rättvis jämförelse som möjligt.
4.3 Nollalternativet
Enligt MKB för väg 116 skulle nollalternativet innebära att Tians väg genom Bromölla tätort
behölls som genomfartsled samtidigt som utbyggnaden av E22 genomfördes. Bullernivån,
olycksriskerna och luftföroreningarna antogs öka eftersom det förväntades ökad trafik på det
befintliga vägnätet genom tätorten.

25

Eventuella nyetablerade bostäder
öster om tätorten skulle få fortsatt
god tillgång till det närliggande
rekreationsområdet Brantahallar.
Riksintresset ansågs dock utgöra
en begränsning av en framtida
bebyggelseutbredning.
Riksintresset Brantahallar skulle
bevaras

från

intrång

av

vägprojektet men en framtida
bebyggelseutveckling
kunna

innebära

ansågs
ett

ökat
Fig. 9. Karta över nollalternativ ur MKB för väg 116. Tyréns
Infrakonsult, Kristianstad. Skala 1:55 500

24
25

MKB 1997 s. 8 ff.
Nollalternativ och efterföljande utbyggnadsalternativ finns mer utförligt redovisade i MKB s.14-22.
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besökstryck och en eventuell bebyggelseetablering på riksintressets värdefulla omgivning.
Detta ansågs utgöra ett hot mot den enhetliga natur- och kulturmiljön. Nollalternativet angavs
ge mindre bullerstörningar i rekreationsområdet.
4.4 Utbyggnadsalternativet
Den planerade nya vägsträckningen skulle enligt MKB begränsa möjligheterna att utvidga
bostadsbebyggelsen österut. Samtidigt som vägen blev en barriär i landskapet angavs
möjligheter till att öppna upp nya områden tillgängliga för trafik om bebyggelsen i framtiden
kom att utökas väster om vägen.
Friluftslivet skulle komma att gynnas av gång- och cykelportar under vägen,
men samtidigt påverkas negativt då ett fritt kringströvande i området försvårades av en
genomkorsande väg.
Utbyggnadsalternativet skulle innebära att vägen kom att genomkorsa det småskaliga åkeroch ängslandskapet och skära diagonalt genom den rutnätsorienterade ägostrukturen. Flera av
stengärdena och en del av fägatorna som belagts med biotopskydd skulle skäras av. Vägen
ansågs göra fysiskt intrång i riksintresset längs 55 % av vägsträckan, dels i det nordvästra
hörnet, dels i ängs- och hagmarksområdet. Flera sällsynta och hotade arter förväntades
beröras, till exempel hedvårtbitaren. Hagmarksobjekten med ekologiskt känsliga miljöer
skulle

kunna

få

svåra

konsekvenser för floran i och
med

en

förändring

av

vattenbalansen i samband med
ingrepp.
De
kulturområden
bevarandestatus,

natur-

och

med

hög

ett

antal

fornlämningsområden och den
fossila åkermarken förväntades
också påverkas. Ökat buller i
rekreationsområdet var ännu en
konsekvens. För trafikanterna
skulle vägdragningen innebära
vackra utblickar mot Levrasjön
Fig. 10. Utbyggnadsalternativet för väg 116 och E22. Bilden visar
berörda bevarandeintressen och fornminnen. Skapad av Tyréns
Infrakonsult, Kristianstad. Skala 1:50 000
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naturupplevelser i och med förbifarten av Brantahallarområdet. Utbyggnadsalternativet skulle
medföra att genomfartstrafiken flyttades ut från tätorten och vistelsemiljön och säkerheten
längs Tians väg således förbättras.
4.5 En utdragen process
Trots mängden invändningar mot förslaget avseende väg 116 öster om Bromölla tätort vann
arbetsplanen laga kraft i november 1997. Ärendet var dock inte avslutat i och med det.
Projektplanen överklagades till regeringen av dåvarande Skånes Naturvårdsförbund (i dag
Skånska Naturskyddsföreningen) och Naturskyddsföreningen i Kristianstad. Orsaken till att
överklagandet kom så sent i processen var enligt Christer Neideman, ordförande i Skånska
Naturskyddsföreningen, att man förväntat sig att Naturvårdsverket skulle överklaga planen
vid ett sammanträde inför fastställandet av arbetsplanen med Bromölla kommun, Vägverket,
länsstyrelsen och Naturvårdsverket, men så inte skett. Förbundet väntade därför på att hitta en
sakägare som var villig att representera dem. 26
Bakgrunden till att Skånes Naturvårdsförbund överklagade beslutet och planen
var ambitionen att bevara Brantahallar så helt som möjligt. Vägen ansågs dels minska
lönsamheten i markanvändningen, dels försvåra möjligheterna till hävd i delar av området,
vilket skulle leda till en ökad igenväxning. En igenväxning skulle i sin tur leda till att den
biologiska mångfalden minskade. Dessutom skulle området utsättas för både buller och
bilavgaser. Neideman var också kritisk till hur beslutet om vägdragningen hade fattats
eftersom några miljöexperter och representanter från planfunktionen i Bromölla kommun inte
fick vara med. Överklagandet var enligt Neideman en sista utväg och ett sätt att visa att
problemen inte fick ”sopas under mattan”. 27
Skånes Naturvårdsförbund och Naturskyddsföreningen var dock inte sakägare
och alltså inte accepterade överklagare. Det var också så att det aldrig tagits något formellt
beslut föreningarna emellan om att överklaga. Detta uppmärksammades av Bromölla kommun
och plantekniker Margareta Comstedt-Paulsson skrev följaktligen i ett PM angående den nya
sträckningen av väg 116 följande:

”Att ny sträckning av väg 116 skulle innebära betydande ingrepp
i natur- och kulturlandskapet ifrågasätts med tanke på

26

Denna översikt baseras på muntliga uppgifter från Christer Neideman 2004-04-22 samt muntliga uppgifter
från Margareta Comstedt-Paulsson 2004-04-20.
27
Christer Neideman 2004-04-22.
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avgränsningen av riksintresset för naturvård. Avgränsningen är
från flera synpunkter både olycklig och orealistisk. Så har till
exempel sedan länge (1960 förf anm) ett större ställverk och
granskog inkluderats i området. Är biotoperna inom det
stängslade ställverksområdet särskilt värdefulla och hur är
säkerställandet i så fall tänkt? I övrigt berörs riksintresset
marginellt […]. En utbyggnad av väg 116 väster om ställverket
torde innebära att de miljöproblem som i dag finns i anslutning
till

Tians

väg

flyttas

till

det

relativt

stora,

barntäta

bostadsområdet Dalafuret, (bostadsområde i östra Bromölla, i
närheten av Brantahallar, förf anm) med skola och daghem.
Därför anser kommunen att, utifrån en samlad helhetsbedömning
och ett långsiktigt samhällsbyggnadsperspektiv och med hänsyn
till de befintliga bostäderna i området, väg 116 ska byggas öster
om ställverket enligt den av Vägverket 1997-02-25 upprättade
arbetsplanen.” 28

Bromölla kommun författade även en skrivelse till Kommunikationsdepartementet,
Miljödepartementet och Kulturdepartementet där de förordade att överklagandet inte skulle
tas upp till prövning i regeringen. Här i framgick bland annat att kommunen ansåg Neidemans
agerande som icke kommuninvånare och i egen sak oacceptabelt då han ”lånat Skånes
Naturvårdsförbund och Naturskyddsföreningen i Kristianstad för sitt egenintresse”. 29
I skrivelsen gjordes de tre riksdagsdepartementen medvetna om att Bromölla
kommun ansåg sig vara väl medveten om Brantahallars naturvärden, men menade att
riksintresset inte påtagligt skulle skadas av den nya vägdragningen. Projektet beräknades
beröra 30 ha (6 %) av områdets totala area på 440 ha. 30 Kommunen lyfte också fram att ett
utbyggt gång- och cykelnät tillsammans med en anslutande parkeringsplats betydligt skulle
öka tillgängligheten till naturområdet.
Överklagandet

granskades

av

Kommunikations-

Kultur-

och

Miljödepartementet, men arbetsplanen för väg 116 godkändes och togs aldrig upp till
prövning i regeringen. Christer Neideman beklagade det hela och var besviken på att det

28

Ur PM angående ny sträckning av väg 116… 1997-12-18.
Skrivelse till Kommunikations- Kultur- och Miljödepartementet från Bromölla kommun 1998-02-20.
30
Muntlig uppgift från Margareta Comstedt-Paulsson, Bromölla kommun 2004-04-29.
29
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aldrig kom något egentligt svar till Skånes Naturvårdsförbund och Naturskyddsföreningen i
Kristianstad från Bromölla kommuns sida. ”Kommunen ville helt enkelt ha vägen till varje
pris och hade ju dessutom fått klartecken från landshövdingen tidigare. ”

31

Efter en lång och utdragen process invigdes så väg 116 den 24 juni 1999. Det
hade då gått sex år sedan själva vägprojektet påbörjades.

31

Efter telefonkontakt med Christer Neideman 2004-04-22.

22

Charlotta Åkesson
Landskapets värden

Landskapsvetarprogrammet
Högskolan Kristianstad

5 Värdediskussion
Trots de många turerna kring byggandet av väg 116 blev det alltså så att riksintresset
Brantahallar och dess omgivningar med värdefulla natur- och kulturmiljöer enligt både
länsstyrelsen, Naturvårdsverket och ett antal andra aktörer i samhället fick ge vika för
kommunens och tätortens expansion. I Bromölla kommuns äldre översiktsplan från 1990
anger kommunen att bebyggelse och exploatering kommer att präglas av en restriktiv hållning
inom ramen för den rådighet kommunen har. I kommunens Översiktsplan 2000, antagen av
kommunfullmäktige 2003, har man konstaterat att utvecklingen gått mot ett allt mer
miljöinriktat samhälle i en vidare mening. Kulturarvet har beskrivits som en resurs som, om
den försvinner, inte går att få tillbaka och borde därför prioriteras högt ur bevarandesynpunkt.
I översiktsplanen har också angivits att Bromölla kommun ska ”verka för att stärka regionala
intressen

liksom

riksintressen,

kulturmiljöer,

biotopområden

och

det

öppna

odlingslandskapet”. Inom områden med riksintressen för natur- eller kulturvård ska
kommunen fortfarande ”ha en restriktiv hållning till ny bebyggelse”. Dessutom avser
Bromölla kommun enligt översiktsplanen ”verka för att bevara större, sammanhängande
landsbygdsområden och skydda dem från exploateringsföretag som kan påverka ett områdes
karaktär”. Detta i enlighet med de riktlinjer som bland annat anges i Miljöbalken kap 3, § 2. 32
Vad var det som hände? Det kan tyckas enkelt att dra slutsatsen att något gick
fel. Blev något fel, och varför blev det i sådana fall fel? Var det frågan om lagöverträdelse,
kränktes någon eller någots generella rättigheter till existens eller handlade det om att
människors olika upplevda behov av och känslor för ett stycke landskap kom på
kollisionskurs med varandra?
5.1 Den färdiga vägen
Anders Alnerud, projektledare från Vägverket i Skåne beskriver den färdiga vägen så här;

”Det har lagts ner mycket omsorg på att anpassa vägen till det
känsliga landskapet. Här finns inga höga vägbankar. Slänterna
har belagts med matjord för att den naturliga floran ska breda
ut sig. För att markerna ska kunna betas och hållas öppna har
man gjort en speciell port under vägen för djuren. De

32

Översiktsplan 2000 s. 7 – 10 samt s. 60, Bromölla kommun 2003-01-27.
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stengärdesgårdar som berörts har lags tillrätta så att de fått
prydliga avslut.
Cyklister och gångtrafikanter kan passera under
vägen på tre ställen. Vid naturområdet Brantahallar kan
intresserade ställa bilarna på en ny parkeringsplats väster om
vägen och sedan gå genom en tunnel under vägen för att nå det
fascinerande stenlandskapet. En annan tunnel gör det möjligt
för markägarens får och kor att ta sig från en inhägnad till en
annan så att området på båda sidorna av vägen kan betas.
Målet

har

hela

tiden

varit

att

störa

den

befintliga

landskapsbilden så lite som möjligt.
Längs vägen finns tre dammar, så kallade
fördröjningsmagasin, där vatten från vägen tas om hand och
renas på naturligt sätt. Vattnets slussas till dammarna genom
nedgrävda ledningar längs vägen där det sker en sedimentering
och naturlig rening. Sedan går vattnet genom en pumpstation
innan det rinner vidare.” 33

Vägverket har i samarbete med Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SIKA (Statens
Institution för KommunikationsAnalys), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och
Boverket tagit fram ett antal mål och riktlinjer för att ta hänsyn till natur- och kulturvärden vid
vägbyggen. I områden med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden ska vägar utformas,
underhållas och skötas så att värdena bevaras och där det är möjligt även stärkas. Områdets
värden ska vara möjliga att uppleva utan störning från vägtrafiken och vid en trafikökning
inom området ska vägarna vara underordnade områdets övriga mål och syften. Det vill säga
att vägarna ska följa syftet med områdets skydd. Dessutom har Vägverket satt som mål att
tysta områden inte ska påverkas av trafiken. I tätortsområden ska ortens karaktär och
särprägel

bevaras

eller

stärkas

liksom

tillgängligheten

till

natur-

kultur-

eller

rekreationsmiljöer. 34
Den nya väg 116 uppfyller en del av de satta må len. Exempel på uppfyllda mål
är att det, som nämnts tidigare, gjorts tre tunnlar under vägen för att öka tillgängligheten till
Brantahallarområdet både för människor och för betesdjur. Vägen har till viss del lagts i nivå
33
34

Anders Alnerud, Vägverket, Region Skåne 2004-04-06.
Mål och mått för natur- och kulturvärden. Vägverket Borlänge 2001, Publikation 2001:50.
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med marken för att undvika en allt för stor bortschaktning av jord och sten och utmed
vägrenarna har den naturliga floran fått etablera sig. De stengärden och fägator som skurits av
har lagts tillrätta för att mildra intrycket. De mål som vägen inte har uppfyllt är framför andra
att behålla området opåverkat av
trafikbuller samt att underordna
vägen områdets mål och syften.
Brantahallarområdet
omgivningars

och

natur-

dess
och

kulturmiljövärden är inte längre
möjliga att uppleva utan störning
från

vägtrafiken.

ålderdomliga

Det

odlingslandskapet
Brantahallar

med stengärden i rutnätsmönster
har genomskurits på diagonalen.
5.2 Korrekt enligt lagar och
bestämmelser
Miljöbalken kräver att områden
av

riksintresse

för

naturvård,

kulturmiljövård och friluftsliv ska
skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Dessa så kallade

Fig. 11. Kartan visar den färdiga väg 116 och E22 (klar sommaren
2004) samt ny anslutning vid ”Trafikplats Bromölla”. Tyréns
Infrakonsult, Kristianstad. Skala 1: 33 300

hushållningsbestämmelser har
dock direkt verkan enbart vid prövningar av exploateringsföretag som innebär ändrad
markanvändning (till exempel att ängs- och hagmark blir vägkorridor eller skogsmark ersätts
med tätortsbebyggelse). Vid fortsatt markanvändning syftar bestämmelserna enbart till att
vara rådgivande. 35
Natur- och kulturmiljön inom ett område kan ta skada av exploatering,
arbetsföretag eller andra verksamheter både utanför och innanför områdets gränser. Det som
är avgörande för om staten ska ingripa är om natur- eller kulturmiljöerna som motiverat
bedömningen av riksintresset riskerar att ta skada. Bestämmelserna hindrar dock inte att

35

Miljöbalken 1 kap 2 §.
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tätorter och det lokala näringslivet utvecklas inom områden som i sin helhet är av riksintresse,
om andra lämpliga alternativ saknas. Bromölla kommun handlade således korrekt enligt de
lagar och bestämmelser som ett vägbygge omfattas av. Projektet hade dessutom godkänts av
de tre riksdagsdepartementen. Som förundersökningar inför det gemensamma vägprojektet för
E22 och väg 116 visade var tätorten inramad av geografiska begränsningar och det var svårt
att hitta lämpliga alternativ. Men projektet kan ändå anses tveksamt utifrån en ekologisk
synvinkel och utifrån ett kulturmiljöperspektiv eftersom den enhetliga landskapsbilden med
höga biologiska, sociala och kulturella värden har splittrats upp.
Ur ett långsiktigt helhetsperspektiv kan även det som Bromölla kommun anger
som ”ett långsiktigt samhällsbyggnadsperspektiv” ifrågasättas. Utbyggnadsområdet väster om
nybyggda väg 116 är enligt Bromölla kommuns Översiktsplan 2000 inte aktuellt för än ur ett
längre perspektiv och området benämns som reservområde. Detta framgick också under
telefonintervjun med Christer Adelsbo.

36

Huvudanledningen till att vägen drogs öster om

ställverket och längre ifrån den befintliga bebyggelsen var just att minska bullerstörningar och
skona de boende från höghastighetstrafik nära inpå bostäderna. Genom att i framtiden
bebygga det område som i och med vägdragningen blivit tillgängligt för expansion uppstår
samma problem för de nya bostäderna som för de befintliga om vägen dragits närmre
bebyggelsen från början och därmed minskat intrånget i riksintresset.
5.3 Att jämföra absoluta värden med relativa värden
Bromölla kommun angav en lokalt säkrare och över lag mer gynnsam trafiksituation samt ett
ökat behov av mark tillgänglig för bebyggelse- och verksamhetsutbyggnad som starka
argument för vägutbyggnaden. Vägsträckningen är också i sig av riksintresse. Länsstyrelsen
och andra aktörer inom natur- och kulturmiljövården angav helheten, säregenheten och de
höga natur-, kultur-, och upplevelsevärdena i det aktuella området som motargument till
projektet.
Ett av problemen i en situation som denna blir, som jag ser det, hur man avgör
vilka argument som väger tyngst och hur man jämför relativa värden, som till exempel en
bättre trafiksituation och samhälleliga expansionsmöjligheter som kan vara bättre eller sämre
än något annat, med absoluta värden, som omistliga natur- och kulturmiljöer som ofta är fasta
och har ett egenvärde, med varandra. Processerna kring byggandet av väg 116
karaktäriserades i hög grad av ett sådant problem.

36

Uppgift från Adelsbo 2004-04-13.
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En fråga som bör ställas blir följaktligen; hur omistlig är en natur- eller kulturmiljö när den
ställs mot andra värden? Går det att hitta absoluta värden eller rättigheter som står över all
världslig makt, riksregalier som är oskattbara eller naturområden som exempelvis
nationalparker som är skyddade till varje pris? Jag anser att frågan är av stor vikt eftersom den
uppenbarligen ger upphov till konfrontationer runt om i de svenska landskapen.
I en artikel ur Sundsvalls tidning, skriven av två antikvarier vid Länsmuseet i
Västernorrland, diskuteras bland annat dragningen av en motorväg genom ett riksintressant
fornlämningsområde strax söder om Sundsvall. 37
Vägsträckningen hade, liksom den för väg 116, varit föremål för flera
utredningar där Vägverket förordade en sträckning över ett riksintresse. Kulturmiljöenheten
på Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Riksantikvarieämbetet avslog förslaget varje gång
på grund av de värden i form av en helhet och lång historisk utveckling både
landskapsmässigt och socialt området ansågs ha. Plötsligt förordade länsstyrelsen och
kommunstyrelsen i Sundsvall förslaget. Artikelförfattarna ställer sig då frågan: ”hur mycket är
ett unikt riksintresse för kulturmiljövården egentligen värt; en motorväg eller kanske ett
kulturreservat?”.
Museernas antikvarier, kulturgeografer eller ekologer kommer åkande till en
natur- eller kulturmiljö som myndigheter och museer har beskrivit som omistlig och
ovärderlig. Det kan, som i fallet med väg 116 öster om Bromölla, vara länsstyrelsen som
beskrivit ovärderliga biotoper och växtsamhällen. Det kan också vara kulturgeografer och
arkeologer som gjort oss uppmärksamma på säregna kulturlandskap eller unika riksintressen
med absoluta bevarandevärden. Inte sällan handlar det om landskap som till varje pris bör
bevaras för kommande generationer – landskap som är ovärderliga i den meningen att det inte
finns någon möjlighet att värdera dem efter ekonomiska kalkyler.
När antikvarien, kulturgeografen eller ekologen väl är framme i en sådan miljö
sker därför allt som oftast en frontalkrock med de relativa värden, exempelvis
expansionsmöjlighet för Bromölla eller effektivare transporter genom eller förbi tätorten, som
kommunens politiker, ekonomer och arkitekter sätter på samma miljö. För antikvarien,
kulturgeografen eller ekologen är natur- och kulturmiljön en informationsbank om det
förflutna, därför kolliderar begrepp som landskapshistoria med termer som kvartalsekonomi
och modetrender. 38

37
38

Bäckström & Bergvall 2002 ”Kulturarv och riksintresse väger lätt mot vägar” Sundsvalls tidning 2002-12-28.
Diskussionen grundar sig på artikeln ur Sundsvalls tidning 2002-12-28.
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Det absoluta värdet ett riksintresse för natur- eller kulturvård har, består i att det många
gånger är unikt, det finns inte två platser eller föremål som har exakt samma historia och
utseende. Därför går det inte alltid att jämföra de absoluta värdena med andra värden eftersom
värdet ligger i just den platsen eller det området med dess säregna bakgrund och
förutsättningar oberoende av enskilda människors uppfattningar. Det absoluta värdet blir så
att säga värdet på något ”ovärderligt”. Men idag ses natur- och kulturmiljöns värde inte som
sig självt nog, utan blir värdefullt bara när det står i relation till något annat; till exempel som i
fallet med väg 116; en utvecklingsmöjlighet för samhället och näringslivet. Man försöker
alltså göra natur- och kulturvärdena till relativa, fast än det egentligen inte går. Är det möjligt
att på något sätt minska avståndet mellan de olika värderingssätten så att denna oförståelse
mellan aktörer i samhället kan undvikas?
5.4 Värdet på det vackra
Hur mäts något som är vackert eller skönt, härligt eller vidunderligt? Hur fastställs
individuella visuella och känslomässiga upplevelser av landskapet omkring oss? Går det över
huvud taget att mäta eller bör vi låta bli att ens försöka? I föregående resonemang menar jag
att landskap är ovärderliga i den meningen att de inte kan anpassas efter relativa normer eller
ekonomiska kalkyler. Problematiken ligger också i att värdera ett landskap utifrån hur vackert
eller vidunderligt det är; vems upplevelser är det som ska gälla? Ska värdet bestå av antal
utsiktsplatser, antal kilometer vandringsleder, antal stenrösen, gravar eller blommande
slånbuskar eller av pengar för att det ska bli förståeligt?
Natur- och kulturmiljövårdens sätt att värdera landskapet framstår, som
uppmärksammats ovan, ofta som oklart och abstrakt för andra aktörer i samhället.
Bevarandevärdena är i de flesta fall fastställda av experter och kan därför antingen vara svåra
att ifrågasätta eller allt för enkla att avfärda för andra utan samma kunskaper eftersom det inte
framgår vilken betydelse natur- eller kulturmiljövärdena har för just dem. En möjlighet för
natur- och kulturmiljövården skulle kunna vara att ta vara på synpunkter och känslor från
människor som till exempel berörs av ett vägprojekt och sedan lyfta fram både de indirekta,
de mer faktiska och även potentiella bruksvärden som landskapet har för dem. Bruksvärden är
inte bara ekonomiska värden utan också de mer subjektiva såsom till exempel rekreationsoch skönhetsupplevelser. Det skulle eventuellt skapa andra värden för både individer och
företag eller olika verksamheter i både närmiljön och ett större omland. Ett krav är dock att
sådana dialoger genomförs innan projekt påbörjas. Det skulle dessutom vara önskvärt att de
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genomförs kontinuerligt för att förtydliga och skapa någon typ av plattform för natur- och
kulturmiljövårdens värderingsgrunder. 39
Något som dock försvårar ett sådant tillvägagångssätt är att enskilda individer i
dag inte har rättighet att agera i egenintresse. Och ofta är det så att enskildas önskemål inte
ens tas med i värderingarna. Kommunen och till exempel Vägverket har tolkningsföreträde till
vad som är allmänna intressen. Det innebär alltså att de allmänna intressena idag är antingen
kommunala eller statliga. I samband med byggande av väg 116 öster om Bromölla önskade en
fastighetsägare treglasfönster till bostaden och en återplanterad tujahäck som kompensation
för att vägen skulle dras nära inpå bostaden. Detta vidarebefordrades aldrig av Vägverket
eftersom det inte var ett ”allmänt önskemål” och enbart ansågs förlänga själva
planeringsprocessen. 40
Före detta landshövding Anita Bråkenhielms initiativ till ett inofficiellt möte
inför beslutet om dragningen av väg 116 är också ett exempel på hur staten har
tolkningsföreträde. Dessa förfaranden legitimerar politikers och experters rätt att föra fram
allmänhetens förmodade önskningar. Jag anser att det finns all anledning att ifrågasätta ett
sådant förhållningssätt eftersom det i dagens informationssamhälle mer än någonsin går att
skaffa kunskaper inom och erfarenheter från många olika områden. Därför är det näst intill
omöjligt att utan en nära dialog med människor och olika aktörer i samhället uppskatta vad
det allmänna intresset verkligen är.
Ett tecken på att problematiken runt en allt för svag kommunikation mellan
olika aktörer i samhället trots allt börjat uppmärksammas är att Vägverket i samarbete med
ett antal andra aktörer på kommunikationssidan tagit fram ett antal mål och riktlinjer för att
ta hänsyn till natur- och kulturvärden vid vägbyggen. Problemet med att konkretisera vad
som innefattas i de olika värdena kvarstår dock. 41

39

Diskussionen utgår ifrån frågeställningar angående olika syner på fornlämningar m.m. i Carlie 1998 samt Att
skapa värden – Natur- och kulturmiljövårdens roll…Stockholm 2002.
40
Muntlig uppgift från Anders Alnerud, projektledare, Vägverket i Skåne 2004-04-06.
41
Se tidigare nämnda skrift Mål och mått för natur- och kulturvärden.
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6 Slutsatser
Varje planeringssituation som syftar till åtgärder i den fysiska miljön – oavsett om det är
bevarande, förnyelse eller förändring – innehåller potentiella konfliktsituationer mellan
aktörer med varierande perspektiv. Sammantaget måste det handla om att hitta en långsiktig
och bärkraftig användning av olika natur- och kulturmiljöer samtidigt som miljöernas naturoch kulturvärden beaktas. Detta ställer, som jag med min uppsats försökt visa, krav på en
utvecklad kommunikation och samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och andra
offentliga och privata aktörer i samhället.
Internationella, regionala och kommunalpolitiska motiv har stor betydelse för
natur- och kulturlandskapet. De nationella och regionala riktlinjerna, planerna eller
programmen är övergripande men det är kommunen som i slutändan tolkar dessa. Detta
visar inte minst projektet med utbyggnaden av väg 116 öster om Bromölla där de
kommunalpolitiska motiven i hög grad var avgörande för hur landskapet skulle utvecklas
och därefter upplevas. Samhällets infrastrukturella och ekonomiska behov värderades högre
än behovet av att bibehålla en oförstörd helhet med höga natur-, kultur- och
rekreationsvärden.
Slutsatsen kan också bli att initiativtagarna till väg 116 hade litet intresse av
kulturmiljön medan de markägare och Bromöllabor som var mest berörda hade
jämförelsevis litet inflytande.
6.1 Beredskap och kommunikation
De beslut och processer som låg bakom byggandet av väg 116 karaktäriserades av ett
problematiskt förhållande mellan olika aktörer i samhället. Oförståelsen för aktörers
önskningar och mål kan sägas ha varit stor dem emellan. Det bekräftades i och med att före
detta landshövdingen Anita Bråkenhielm blev tillkallad för att klara ut frågan.
Planerings- och beslutsprocesser kännetecknas i många fall av att beslut fattas
tidigt i processen, inte sällan innan formella samråd genomförs. En erfarenhet av projektet
med väg 116 är att natur- och kulturmiljövårdens aktörer måste komma in så tidigt som
möjligt i processen. Det handlar, som jag ser det, om att försöka föregripa eller ha
handlingsberedskap inför eventuella exploateringsföretag som hotar att skada natur- och
kulturmiljöns värden. Det kan exempelvis innebära att klargöra och förmedla
ställningstaganden på ett aktivt sätt genom information till fastighetsägare, exploatörer och
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inte minst offentliga beslutsfattare. Initiativtagare, regelansvariga och berörda måste därför i
ett tidigt skede kunna artikulera sina intressen.
Länsstyrelsen hade sedan Bromölla kommuns äldre översiktsplan från 1990 presenterats haft
vetskap om alternativen till den planerade väg 116. Trots det fanns inget reellt
ställningstagande från deras sida utan enbart ett förslag på alternativ. Det var heller inte
gjord någon MKB eller vägutredning innan beslutet om vägdragningen öster om ställverket
fattades av dåvarande landshövding Anita Bråkenhielm, vilket gjorde att miljöenheten på
länsstyrelsen inte kunde acceptera beslutet. Förslagsvis kunde också dåvarande Skånes
Naturvårdsförbund och Naturskyddsföreningen i Kristianstad ha agerat dels utifrån ett
samlat ställningstagande, dels i ett tidigare skede istället för att förutsätta ett agerande från
Naturvårdsverket.
Kommunikationen i ett vägprojekt är också beroende av att aktörerna i
samhället hittar gemensamma mål att arbeta mot. Kulturmiljövården måste från att enbart se
till det förflutna och bevarandet av det som var gå till ett mera framåtblickande arbetssätt.
Samtidigt måste exploaterande aktörer med anspråk på natur- och kulturlandskap se inte
bara till framtiden och den ekonomiska situationen utan också till vad natur- och
kulturmiljöerna i landskapet kan göra för att framhäva och eventuellt gynna just deras
verksamhet.
6.2 Bevaka och analysera
Lika viktigt som att vara förberedd måste det också vara att kontinuerligt bevaka och
bedöma anspråk på landskapet från olika aktörer i samhället. Det är således viktigt att
aktörer, både inom natur- och kulturmiljövården och övrig samhällsplanering, i
landskapsanalyser tar hänsyn till sådana faktorer som kan innebära ett fysiskt hot mot en
natur- eller kulturmiljös bevarande och det vetenskapliga arkiv i landskapet som denna
eventuellt utgör. I många fall är det så att omgivningen avgör hur vi uppfattar värdet av en
natur- eller kulturmiljö. Eftersom ett kulturlandskap formas av människor och på olika sätt
passerar genom oss blir landskapet flera tänkta landskap, då människor uppfattar sin
omgivning på olika sätt. Att se till att den biologiska och kulturella mångfalden i landskapet
bibehålls så att människor ges möjligheter till mer mångdimensionella upplevelser av
landskapet är en förutsättning för att det ska gå att komma med anspråk på det. Landskapet
med dess natur- och kulturmiljöers betydelse skapas först genom mötet med oss människor
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därför anser jag det viktigt att i så lång utsträckning som möjligt främja möjligheterna till
dessa. 42
I Bromölla kommun hade det sedan lång tid tillbaka gjorts en analys över trafiksituationen
längs Tians väg för att bedöma behovet av en ny vägdragning. Det gjorde det lätt förstå
kommunens önskemål. Det fanns också en relativt tydlig bild av efterfrågan på mark för
utökad bebyggelse och industriella verksamheter. Däremot fanns det ingen klar bild av hur
kommuninvånarna värdesatte Brantahallar och dess omgivningar.

”När den stora vägen, väg 116 mot Olofström, byggdes hade vi
inte längre möjligheten att gå hit […]. Tänk vad tyst det hade
varit om vägen inte fanns där. Det var inte lätt att få en
undergång under väg 116. Bromöllaborna fick begära en
undergång av kommunen så att de kunde fortsätta att gå till
Brantahallar och njuta av naturen”. 43

Natur- och kulturlandskapet kring Bromölla påverkas av tätorten på många sätt. Samtidigt
som det nyttjas och uppskattas av tätortsinvånarna löper det störst risk att exploateras. Det
oexploaterade landskapet i Bromöllas randzon är en värdefull källa till natur- och
kulturupplevelser, rekreation, pedagogisk verksamhet och bevarandet av den biologiska
mångfalden gör att de får ett ökat värde. Landskapet kring Bromölla, liksom alla andra
landskap, kommer i framtiden att präglas av nuvarande och kommande politik och det är
därför viktigt att hitta balansen mellan miljö- och allmännytta.
6.3 Att störa landskapsbilden så lite som möjligt
Ett av målen med väg 116 var hela tiden att störa landskapsbilden så lite som möjligt. Men
omgivningen har ändå blivit underordnad infrastrukturen eftersom broar och bullervallar har
lett till skymd sikt och en bred vägbana, trots undergångar, blivit ett hinder för ett fritt
strövande i området. Ljudet från bilarna som kör förbi går heller inte att undvika. Därför blir
det extra viktigt att alla berörda, aktörer som fastighetsägare, i ett så tidigt skede som
möjligt, har en klar bild av vilka konsekvenser ett vägbygge får för landskapet och dess
invånare. Det behöver inte nödvändigtvis handla om mer planering utan istället om ”rätt”
planering. Viktigt blir då att föra en diskussion om hur mycket landskapet kan tåla innan det
42
43

Resonemanget grundar sig på Carlie 1998.
Intervju med Bromöllabo i en artikel ur Kristianstadsbladet 2003-08-23.
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ändrar karaktär, att identifiera en punkt då landskapet på grund av exploatering inte längre är
till exempel ett varierat odlingslandskap eller ängs- och hagmarksområde.
Genom att landskapet tas i anspråk vissa bitar i taget under en längre tid finns det å ena sidan
en risk att punkten då landskapet ändrat karaktär aldrig uppmärksammas. Å andra sidan
skapas möjligheter att faktiskt anpassa exploateringen till det befintliga landskapet.
I dag är det relativt billigt med transporter och det är fortfarande både möjligt
och lönsamt att bygga ut transportsystemet och infrastrukturen. Men så länge transporter och
infrastruktur i sig inte organiseras utifrån mer ekologiska principer, kommer de tekniska
lösningarna bara att uppmuntra produktionens ekorrhjul till att fortsätta snurra. 44
Vägprojektet i Bromölla är ett exempel på hur teknik anpassas till att bli en
form av marknadsanpassad ”grön teknik”. Det har till viss del varit att böja sig för den
ökande bilismen och göra ingrepp i natur- och kulturmiljöer på ett ”hänsynsfullt sätt” istället
för att försöka göra något åt ett, ur ett långsiktigt, ekologiskt perspektiv, problematiskt
fenomen. Detta kan sägas gälla både för ingreppen i Brantahallarområdet och för den
problematiska trafiksituationen i tätorten med Tians väg och dess säkerhetsrisker. Den
ökande bilismen och en utbyggd infrastruktur är ett symptom på vår moderna livsstil och
dess problem snarare än ett bot för att lösa dem. Den finländske filosofen och författaren
Georg Henrik von Wright kallar detta i sin bok ”Myten om framsteget” för en ”optimistisk
tro på framsteget”. 45 Det handlar om att se obegränsade eller eviga framsteg som naturligt
och nödvändigt.
Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs
universitet beskriver tron på framsteget som en ”övertygelse att människan avsiktligt och av
egen kraft – genom sitt förnuft, sina kunskaper, sin företagsamhet – kan förändra natur och
samhälle”. Frågan blir följaktligen om dessa framsteg verkligen är framsteg för oss
människor. Bidrar de till en bättre värld?

46

För att återknyta till von Wright igen, så anser

jag i likhet med honom att ”kriteriet för att framsteg ägt rum i människans livsvillkor är hur
de berörda värderar sin egen situation”. 47
Var byggandet av väg 116 öster om Bromölla ett framsteg? Om man, som till
exempel före detta kommunalråd i Bromölla kommun, Christer Adeslbo, menar att ”nu

44

Resonemanget grundar sig på Jamisons diskussion om den marknadsorienterade miljöpolitiken och
marknadens begränsningar i Jamison 2003 s. 88 ff. samt en föreläsning av fil lic. Eva Uddenberg, SLU Alnarp
2002-11-05.
45
von Wright 2000 s. 27.
46
Liedman, S – E 1997 s. 521 f.
47
von Wright 2000 s. 35.
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smälter vägen in och det blev ju inte så farligt trots allt” blir nog svaret ja på den frågan. 48
Men för de kommuninvånare som i första hand värdesätter natur- och kulturvärdena och
rekreationsmöjligheterna tror jag att svaret blir nej.

48

Christer Adelsbo 2004-04-13.
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