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Särskilt höga värden ur naturmiljö-, kulturmiljö och landskapsbildssynpunkt, 
samt områden för vattenskydd
På sträckan finns ett stort antal värdeområden för såväl naturmiljön och kulturmiljön som landskapsbilden. I översiktskartan nedan markeras läget för 
några av de högsta värdena som kommer att beröras av vägombyggnaderna. I översiktskartan redovisas även områden för vattenskydd där behov av 
skyddsåtgärder kan bli aktuella. I vägprojektet eftersträvas hänsynstagande och en så stor anpassning som möjligt till de värden som finns utmed 
sträckan. 

4. En sydvänd slänt med 
god förekomst av blom-
mande örter som skapar 
förutsättningar för ett stort 
antal insektsarter vilket ger 
ett högt naturvärde.

3. En naturbetesmark med 
gammal ek och ett fältskikt 
präglat av hävdgynnade 
arter som ger ett högt 
naturvärde.

3. Öppet, tydligt definierat 
landskapsrum med betes-
marker, stengärdesgårdar 
och ekdungar.

5. Vätteryds gravfält hyser 
en mager betesmark med 
lång kontinuitet och en rik 
förekomst av hävdgynnade 
växtarter som ger ett högt 
naturvärde.

3. Miljön inom och omkring 
Vätteryds gravfält har ett 
högt upplevelsevärde och 
pedagogiskt värde. 
Gravfältet inramas likt en 
amfiteater av höjder. Den 
gamla landsvägen invid 
gravfältet antas ha ett 
förhistoriskt ursprung. Intill 
ligger även Vinterhyttan.  

5. Vätteryds gravfält - 
identitetskapande kultur-
landskap längs sträckan.

4. Småbrutet odlings- 
landskap med betesmarker 
och ekbackar.

2. Gunnarpsgården och 
den småskaliga miljön i 
Lilla Gunnarp ger 
förståelse och läsbarhet av 
det agrara samhället från 
slutet av 1800-talet. Ingår i 
regional kulturmiljö. 
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Naturmiljö
Landskapsbild
Kulturmiljö

Kulturmiljö, gamla landsvägen
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1. Område för vattenskydd 
där skyddsåtgärder i form 
av förstärkt räcke och 
semitäta diken kan bli 
aktuella.

2. Område för vattenskydd 
där skyddsåtgärder i form 
av förstärkt räcke och 
semitäta diken kan bli 
aktuella.

Område för vattenskydd

1. Naturbetesmark i väst-
slänt med hävdgynnade 
arter som ger ett högt 
naturvärde.

2. Öppet, tydligt definierat 
landskapsrum med betes-
marker, stengärdesgårdar 
och ekdungar.

1. För landskapsavsnittet 
utmärkande lövskogsridåer.

1. Äldre gårdsbebyggelse,  
inmurad minnessten från 
1793 i uthus. 

2. En trädbärande naturbe-
tesmark med grova ekar 
och hävdgynnade arter 
som ger ett högt 
naturvärde.

6. Öppet, storskaligt 
landskapsrum med vid-
sträckta vyer.

4. Sösdala by, äldre beva-
rad gårdsbebyggelse och 
verksamhetsbyggnader. 
Ingår i regional kulturmiljö.

5. Områdets historiskt  
dominerade adliga 
jordägandet synliggörs i 
Oskarsfarm.

6. Sydvänd slänt, som 
betas av nötboskap, med 
sandblottor samt grova 
ekar som ger ett högt 
naturvärde.

7. Ravinliknande sänka 
med grova ädellövträd, 
grov död ved och hög-
stubbar ger ett högt 
naturvärde. 

7. Småbrutet landskaps-
rum med stengärdesgårdar 
och dungar.

8. Tydligt upplevelse-
landskap med tydliga kul-
turelement från ålderdom-
ligt odlingslandskap. 
Mellby Gårds allé.

6. Norra Mellby, socken-
centrum och bytomter, 
ingår i regional kulturmiljö.

9. Uppbrutet landskapsrum 
med avläsbara kvarva-
rande strukturer med lång 
kontinuitet.


