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GLOBALA MÅLEN  
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 

 
 

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. 
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. 

 
Du behövs för att målen ska bli verklighet! 

 
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på: 

 

WWW.GLOBALAMÅLEN.SE 

Kommuner arbetar för att uppnå
agendans mål:

Agenda 2030 består av 17 globala mål
med 169 delmål som ska ses som
odelbara.

Inget mål kan uppnås på bekostnad av
ett annat. 

Det innebär att de tre dimensionerna av
hållbarhet – ekonomisk, social och
ekologisk – är jämlika.

Källa: Jönköpings kommun



Skärstadalen - En Destination där människa 
och natur skapar stora värden tillsammans



En av de största fördelarna med södra Vätterbygden är just närheten till naturen. Här 
lever och andas vi natur. Att vistas utomhus och naturupplevelser av alla slag är 
värdefullt för din hälsa och ditt välbefinnande – för livsglädjen helt enkelt. Här hos oss 
finns mängder av sjöar, mossbeklädda stigar, slingriga cykelvägar och underbara vyer 
som bara väntar på att utforskas. Kom hit! (www.jkpg.com)

Skärstadalen – Äppledalen – Smålands Toscana



Näringslivsutveckling och gastronomisk region

Småföretagarbygd med ett växande 
näringsliv som förädlar landskapet och 
skapar en attraktiv boendemiljö. 

Rudenstams, Graftitgrå, Visakulle 
Fruktodling, Vinodlare, Matrundan, 
”Äppledalen”, Flättings gårdscafé etc.

”Området har fantastiska fördelar som ett vackert och 
spännande landskap samt bra lokalproducerad mat och 
dryck. De viktigaste aktörerna för en gastronomisk region är 
producenterna – utan lokala råvaror finns helt enkelt inget 
att bygga en måltid eller upplevelse på. Det finns stora 
möjligheter att skapa en nationell destination för mat, dryck 
och naturupplevelser.” ÖVB



Skärstad är en attraktiv boendemiljö som 
bidrar till att Jönköping växer

Skärstadalen och Kaxholmen är 
attraktiva boendemiljöer med potential 
för fortsatt varsam tillväxt.

50-60 nya bostäder vid Drättingehöjd 
och i Skärstad är de senaste tillskotten 
och som bidrar till en utveckling av 
kommunen.

20 nya hushåll med förvärvsarbetare ger 
kommunen ca 100 M SEK i 
skatteintäkter på 25 år.

Bild från Svensk fastighetsförmedling



Skärstad och området kring Landsjön är en del av 
Jönköpings satsning som destination för stora 
event och friluftsliv
• Besöksnäringen omsatte för ca 4,2 miljarder i Jönköping enligt 

HUI
• Besöksnäringen växer och ökade i Sverige med 7% under 2018
• Skärstad och Äppledalen – ”Smålands Toscana” är en viktig 

del i denna växande ekonomi



Skärstadalen har en rik natur, ett rikt fågelliv 
och några av kommunens få ”tysta” områden 
Skärstaddalen med Landsjön har ett mycket rikt fågelliv. Här har bedrivits ringmärkning sedan 60-talet och området är 
en viktig lokal även för flyttande fåglar. I området ses frekvent bland annat Havsörn, Fiskgjuse, Pilgrimsfalk…

Området rymmer ett stort antal naturreservat och skyddade naturområden. Vista Kulle, Säby reservatet, Slottsberget 
är några. Råbyskogen med sin urskog är ett av få tysta områden som finns i kommunen

Flera vandringsleder går genom skärstaddalen och där Bauerleden är en av de mest välbesökta i kommunen.



Vindkraft i Skärstadalen

Bild från Kraftö – ansökan 2020

Kraftö ansöker om att 
exploatera 11st 
vindkraftverk på 4,2 MW 
som är 220m höga 

Det befintliga tillståndet 
löpte ut i juli 2019. En 
ansökan om förlängd 
igångsättningstid är 
inlämnad



Processen sträcker sig över 12 år

• Planer på en exploatering startade 2008
• Tillstånd erhölls oktober 2013 och det vinner laga kraft i juli 2014

• Tillståndet gäller i 3 år till juli 2017.
• Ansökan om förlängning inkommer i mars 2016
• Nätkoncession erhålls i mars 2016 (Eon)
• Tillståndet förlängs med 2 år till juli 2019
• Statkraft meddelar hösten 2017/våren 2018 att man avser lägga ned projektet pga av bristande lönsamhet
• Kraftö köper tillståndet hösten 2018
• Samråd om ändring till 220m och 4,2 MW sker under våren 2019

• Ansökan om förlängning och ändring skickas in i juni/juli 2019 till MPD
• Ändringsansökan dras tillbaka och en ansökan om ett nytt tillstånd lämnas in under aug/sept 2019 
• Remiss av ansökan januari 2020.



Exploateringen skulle öka med 160% i 
roterande volym
Det skulle bli en av de största industriella exploateringarna i Jönköping med ett exploateringsområde på ca 4x2 km

En exploatering som sker i ett relativt tätbebyggt område och med en mycket stor påverkan på landskapsbilden
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Översiktsplan – Natur, friluftsliv, kulturmiljö, riksintressen



Friluftsliv – kommunens ÖP 2016

Definition
”har ett så stort värde och så stor attraktionskraft att de fungerar som särskilda besöksmål” 

Riktlinjer
” åtgärder inom området ska hänsyn tas till friluftslivet.”

”Inom lågexploaterade områden bör man vara särskilt återhållsam med nya anläggningar och verksamheter 
som kan skada upplevelsen av ostördhet.”

Motivering
”Oavsett storlek kan det ha stor betydelse för friluftslivet, då det inte bara handlar om faktisk tillgänglighet 
utan även den upplevda tillgängligheten.”

”För många är stillheten och orördheten en stor del i naturupplevelsen”.



Riksintresse kulturlandskap – kommunens ÖP 
2016

Beskrivning
”Skärstaddalen utgörs av ett storslaget odlingslandskap med stora skönhetsvärden.”

Riktlinjer
”Placering och utformning ska ske med hänsyn till de speciella förutsättningarna på platsen, som till 
exempel landskapsbild, samt natur- och kulturvärden.”

”Inom området bör åtgärder som kan minska förutsättningarna för att bevara områdets värden inte 
tillåtas”.



Definition
”Vid bedömningen om exploatering eller annat ingrepp i miljön kring Vättern ska turismens och friluftslivets, 
särskilt det rörliga friluftslivet, intressen särskilt beaktas.”

Målsättning
”Möjligheterna för aktiviteter kopplade till fiske, turism och rörligt friluftsliv med Vättern som bas ska 
utvecklas… Kulturlandskapets karaktär och befintliga natur- och kulturvärden ska bevaras.”

Riktlinjer
”Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska inte tillåtas om de kan skada områdets samlade natur- och 
kulturvärden samt turism och rörligt friluftsliv.”

Riksintresse  Vättern med öar där 
Skärstadalen ingår – kommunens ÖP 2016
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Svensk elproduktion

• Sverige har ett stort elöverskott och exporterade 26 Twh 2019 
• Sverige förbrukar ca 140 TWh per år och producerar ca 160 TWh
• Prognosen 2040 indikerar en ökning till 163 Twh (Svenska Kraftnät SvK)
• SvK räknar med fortsatta överskott fram till 2040, men utmaningen i det svenska 

elsystemet är effektbrist.



Svensk vindkraft växer kraftigt…
• Installerad effekt är ca 9500 MW (4175 aggregat).
• 2019 svarade vindenergi för ca 20 Twh
• 2023 kommer det produceras ca 44 Twh med el 

från vindkraft (Svensk vindenergi)
• I prognosen 2040 från SvK kommer vindenergi 

producera ca 80TWh
• Det finns tillstånd och ansökningar om ytterligare 

35000 MW på land och till havs (Svenska Kraftnät)

• Elområde 3 där Jönköping ingår har den näst 
största installerade effekten av vindkraft (2472 
MW). 



Lokala nyttan?

• En exploatering om ca 47 MW kan inte anses som 
kritisk givet den utveckling som nu sker

• Lyckås är inte ett riksintresse för vindbruk
• Det finns ingen positiv lokal miljönytta och elen 

tillfaller inte lokalsamhället
• En exploatering bidrar inte till den lokala ekonomin 

och utvecklingen av det lokala samhället
• Exploateringen har en stor påverkan på landskapet 

och på riksintressen för friluftsliv, natur och 
kulturlandskap

• Det finns många boende i närområdet och området 
har idag tusentals besökare 

• Enligt Naturvårdsverket ökar bullret samt risken för 
lågfrekvent buller med större aggregat. 

• Det råder osäkerhet om det långsiktiga ägandet



Skärstadalen - sammanfattning

• Skärstadalen är idag en destination med 1000-tals 
besökare

• Skärstadalen är en mycket attraktiv boendemiljö
• Det lokala näringslivet bidrar till de värden som 

finns i området, skapar jobb och bidrar till en lokal 
ekonomi 

• Området rymmer ett flertal riksintressen och 
skyddade områden för natur, kulturlandskap och 
friluftsliv.

• En stor skalig industriell vindkraftexploatering 
stödjer inte den utveckling som pågår och bidrar 
lokalt varken miljömässigt, energimässigt eller 
ekonomiskt

”Kommunen bör därför stödja, bevara och utveckla de värden och verksamheter som finns i Skärstadalen 
och säga nej till en ny och större exploatering i Skärstadalen”



Över 700 personer har redan skrivit under 
”Upprop för Skärstadalen”

Vi vill bevara och utveckla Skärstadalens unika värden!

Vi menar att de riktlinjer som Kommunen har gjort för alla de 
skyddsvärda områden som ryms inom Skärstadalen skall vara styrande 
och att framtiden för Skärstadelen ligger i att:



VAD KAN JAG GÖRA?
1. Skriv till Jönköpings kommun med dina synpunkter : 

kontaktcenter@jonkoping.se

2. Ta kontakt med dina politiker

3. Skriv under namninsamlingen via www.skarstadalen.se

4. Skriv insändare till Jönköpings Posten


