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Inledning
Mörbylånga kommun planerar en ny förbifart till industriområdet söder om Mörbylånga 
kyrkby. Målsättningen är att få bort tung trafik genom kyrkbyn. Sweco har i denna PM bedömt 
de olika alternativen utifrån påverkan och konsekvens för kulturmiljön.

Syfte och genomförande
Arbetet med ett kulturhistoriskt planeringsunderlag/kulturmiljöanalys innehåller framför allt 
en sammanställning av känd kunskap. Materialet omfattat studier av litteratur, intresseområ-
den, arkeologiska lämningar, äldre kartmaterial, befintlig bebyggelse, jordartskartor, höjddata, 
strandlinjer, samt en studie av hur landskapet ser ut i dag i form av en analys av landskapsbil-
den. Kulturmiljöanalysen omfattar ofta ett vidare område än det aktuella exploateringsområ-
det. Inom detta område görs en översiktlig analys av miljön och valda delar besiktas i fält. De 
områden där föreslagna lokaliseringsalternativ finns fördjupas analysen och besiktats mer nog-
grant. Syftet med analysen har varit att bedöma det lämpligaste alternativet av väg ur kulturmil-
jösynpunkt.

Figur 1. Nuvarande väg genom Mörbylånga kyrkby 
från norr. Foto Clas Ternström, Sweco.
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Figur 2. Översiktskarta med analysområdet mar-
kerat. På kartan är även världsarv, riksintresse för 
kulturmiljövården och regional kulturmiljö markerad.
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Kulturlandskap och kulturvärde
En kulturmiljö är en kulturhistoriskt värdefull plats som visar på ett områdes historia och gör 
det möjligt för oss idag att kunna förstå människorna förr i tiden. Kulturmiljöer förändras över 
tid och förändringarna kan ske på olika sätt. En direkt eller fysisk påverkan kan vara förstörelse 
eller intrång i en enskild lämning, miljö eller byggnad. En indirekt påverkan kan var en barriär-
effekt, det vill säga att man skär av viktiga samband eller gör strukturer svåra att uppfatta. 
Kulturlandskap är landskap påverkade av människan. Här innefattas spår och lämningar från 
äldsta stenålder fram till idag. Allt ifrån gravar och boplatser från forntid, till torp, stenmurar 
och industrilämningar från historisk tid. Lämningar och miljöer berättar något om sin samtid 
och kan berika och öka vår förståelse för det som har varit. Synen på hur vi väljer att bevara 
och vårda dessa minnen, har förändrats över tid och kommer alltid att förändras. Begreppet 
kulturmiljö kan ha två olika betydelser och används i denna PM med båda betydelserna. Be-
greppet kan innebära:

• En generell betydelse i meningen att det är en egenskap hos landskapet.
• En kulturmiljö som ett konkret och, i någon mån, avgränsat geografiskt område med mer 

definierat innehåll och egenskaper.

I det senare fallet bildar kulturhistoriska lämningar och landskap ett sammanhang som tillsam-
mans kan läsas ihop till en specifik sorts kulturmiljö. Det kan vara representativt eller unikt. 
Det kan vara fysiska lämningar eller en plats utan synliga spår men med en historia eller tradi-
tion knuten till sig. En kulturmiljöanalys syfte är att lyfta fram de kulturhistoriska värdena och 
peka ut särskilt viktiga karaktärsdrag som tydliggör varför ett område ser ut som det gör, det 
vill säga hur traktens kulturmiljö formats under historiens gång. Genom att känna till landska-
pets historia kan man också peka ut konkreta kulturmiljöer som är viktiga för att värna land-
skapets historiska kvaliteter och utveckla dem på ett hållbart sätt. Värdet i de kulturhistoriska 
lämningarna ligger i att de ger ett område karaktär. Kulturvärden brukar betecknas som mjuka 
värden till skillnad från kvantifierbara värden, som till exempel buller och luftföroreningar. Li-
kafullt är det kulturhistoriska värdet av stor betydelse och konsekvenserna kan bli stora om de 
inte beaktas. Kulturmiljövärdena har här utgått från värdegrunderna kunskapsvärden, upplevel-
sevärden och bruksvärden.

Kunskapsvärden är basen i bedömningen av olika kulturmiljöers värde. I kunskapsvärdena 
ingår våra källor till kunskap om förhistorien och den historiska utvecklingen. Dessa källor 
måste bevaras, beskrivas, förklaras, brukas och/eller utvecklas för att vara tydliga även i fram-
tiden. Kunskapsvärde utgör en fornlämnings eller annan kulturhistorisk lämnings uppenbara 
eller potentiella informationsinnehåll, det vill säga dess vetenskapliga värde avseende miljöns 
informationsinnehåll. Många historiska lämningar och i synnerhet förhistoriska fornlämningar 
är oersättliga som källor till historisk kunskap. 

Kulturmiljöer, och sammanhanget inom dem, är källor för upplevelse. Analysområdet med 
sina kulturmiljöer och sitt landskap skapar en speciell upplevelse. Upplevelsevärdena är givetvis 
olika för olika människor, bland annat beroende på om man vistas i trakten som turist, passerar 
förbi eller är bofast. Generellt sett ökar värdet ju tydligare och mer välbevarat ett objekt eller 
landskap är. Upplevelsen av en fornlämning, fornlämningsmiljö eller en annan kulturhistorisk 
miljö kan ge upphov till olika upplevelser med visuell, symbolisk eller identitetsskapande inne-
börd. Vanligtvis är det lämningarnas samband med landskapet i övrigt som tillför upplevelsen 
ett värde. 
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Kulturmiljön används av människor. Våra åkrar, vägar, hus, kyrkor och stigar finns kvar därför 
att de har ett bruksvärde för oss. Även turistnäringen är ett bruksvärde. Människor söker sig 
till en plats, en miljö och ett landskap just därför att den har höga kulturvärden. I de nationella 
målen för kulturmiljövården framhålls målet med ett värnat, bevarat, förvaltat och berikat kul-
turarv. Kulturarvet kan ha ett bruksvärde just för att det fortfarande används. Människor har 
gjort enorma investeringar under århundraden och därigenom skapat förutsättningar för ex-
empelvis jordbruk och boende. Resultatet är ett på traditionen grundat bruk av bebyggelse och 
mark som, samtidigt som det ger utkomster, speglar en historia. Ett historiskt präglat landskap 
har ofta värden som även kan komma att utvecklas till rekreations- och/eller turistmål, och 
därigenom bli en utkomstkälla för enskilda och för samhället i stort. Dagens samhälle sätter 
också sin prägel på landskapet och blir därmed en del av framtidens kulturarv.

Topografiska förutsättningar
Öland utgör Sveriges minsta landskap som idag tillhör Kalmar län. Landskapet är indelat i två 
kommuner, Mörbylånga och Borgholm. Öland är geologiskt sett en mycket ung ö och består av 
kalksten. Den är påtagligt långsmal med nord-sydlig riktning. Ön sluttar svagt mot öster och 
den östra landborgen utgörs av markanta strandvallar från Ancylussjön och Litorinahavet. Mot 
väster avslutas ön mer tvärt i Västra landborgens brant. Södra Öland är starkt präglat av den 
stäppartade och trädlösa slätten Stora Alvaret, varav en betydande del utgör världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap. Såväl bebyggelse som kommunikationsleder är lokaliserade till öns 
höjdpartier. Förhistoriska gravar och boplatser är orienterade till strandvallarna som löper runt 
Öland. 

Figur 3. Vägkorset vid Mörbylånga med Mörbylånga kyrka från norr. 
Foto Clas Ternström, Sweco.
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Ett karaktäristiskt inslag i den öländska landskapsbilden är de många väderkvarnarna. Väder-
kvarnarnas storhetstid var på 1700-talet då varje gård skulle ha sin egen kvarn. Idag finns ca 
400 kvarnar bevarade. Väderkvarnarna visar på ett månghundraårigt utnyttjande av vindkraft 
på ön. Öland hyser idag runt 14 000 kända fornlämningar. Tyngdpunkten i fornlämningsbilden 
ligger i järnålder med fornlämningstyper som runstenar, gravar och gravfält, stensträngssys-
tem, husgrunder och fornborgar. Hamnarna och merparten av bebyggelsen finns på öns västra 
sida. Mellan åren 1569 till 1804 var Öland inrättat som så kallad kunglig djurgårdsinrättning, 
det vill säga en kunglig jaktpark. Från denna tid finns den så kallade Karl X Gustafs mur som 
delar av Ölands södra udde. Muren, som började uppföras år 1653, utgör idag byggnadsminne 
och skiljer Ottenby kungsgårds marker från den övriga kronoallmänningen.
 
Byggnationen på Öland har under århundraden präglats av öns lokala byggnadsmaterial, 
jordbrukets förutsättningar och hantverkstraditioner. Byggnadstraditionen skiljer sig åt mellan 
norra och södra delarna av ön. I norr är byggnationen mer lik hög- och nordsvensk bebyggelse 
med öppnare lösningar och husen är inte sammanbyggda i längor. I söder är byggnadssät-
tet besläktat med södra Sverige, med husraderna samlade runt gårdsplanen och portlider mot 
gatan. De för Öland karaktäristiska radbyarna har funnits i närmare tusen år och ett stort antal 
av dessa är bevarade. Huvudbyggnaderna och uthusen i radbyarna bildar en enhet och är en del 
av öns karaktär. Radbyarnas komplex tillsammans med de så kallade malmarna, det vill säga 
bebyggelse uppförd på byarnas allmänningar, är ett bevarandevärt kulturarv. Detta förstärks av 
sjöbodar, väderkvarnar och kyrkor. 

Den agrara bebyggelse som etablerades i slutet av 1800-talet dominerar fortfarande landskapet 
och jordbruket är den huvudsakliga näringen. Öland kännetecknas av höga kultur- och natur-
värden vilket är attraktivt för turister och en förutsättning för öns popularitet. Landskapet ut-
gör därmed i många avseenden ett landskap med hög grad av offentlighet. Kyrkorna i landska-
pet innebär starka symboler och samband. Vägarna är ofta, liksom byar och gårdar, belägna på 
åsar och höjdsträckningar och ger en god och upplevelserik översikt av landskapet och riktmär-
ken i detta. Man har sedan äldre tider utnyttjat dessa dominerande lägen för vägar, bebyggelse 
och kyrkor. Genom landskapet löper högspänningsledningar och skapar ett modernt mönster 
av linjer som delar landskapet.

Mörbylånga kyrkby ligger i Mörbylånga socken, vars medeltida kyrka i sina äldsta delar upp-
fördes i början av 1100-talet. Den kyrkobyggnaden revs år 1814 och en ny enskeppig salskyrka 
uppfördes på platsen. Delar av 1100-talskyrkan finns bevarad i västra delen av tornet och västra 
gaveln. Kyrkan utgör kulturminne enligt 4 kapitlet kulturmiljölagen och kyrkan med kyrktomt 
finns med i fornminnesregistret som Mörbylånga 136.

Analysområdets historia 
Under den äldsta perioden av stenålder, för ca 7-8000 år sedan, var grunden i näringsfånget jakt 
och fiske. Fynden från denna period kännetecknas av keramik, bergartsyxor och små skäror av 
kvarts samt avfall från redskapstillverkning. På Öland finns även en lokal typ av flinta, ordovi-
cisk flinta, av relativt dålig kvalité som användes till redskap. Även kvarts finns lokalt. Männ-
iskor blev efterhand bofasta och odlingen blev viktigare. Under stenåldern var det främst de 
lätta, väldränerade och sandiga jordarna som brukades.

Bronsåldern manifesteras tydligast i de stora gravhögar och rösen som är från denna tid. Dessa 
monument vittnar om ökande sociala skillnader i samhället. Det jordbruk som tog sin början 
under yngre stenålder intensifierades under bronsålder och ytterligare mark togs i anspråk för 
odling och betesdrift. Fyndmaterialet från den öländska bronsåldern visar på ett rikt samhälle 
med utåtriktad handel där metallen brons utgör det tydligaste exemplet. Liksom på många 
andra platser är bronsålderns boplatser svåra att lokalisera i landskapet. 
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Under järnålder effektiviserades jordbruket. Järnåldern präglas av ett intensivt utnyttjande av 
marken. Från denna period finns en mängd husgrunder, så kallade kämpagravar, och hägnader, 
så kallade stensträngar. De senare ligger ofta i långa sammanhängande system. Flera gårdar 
samarbetade sannolikt om byggandet av stensträngar som hägnade in åkrar och ängar och ska-
pade fägator där djuren leddes till och från betet. Öland är, jämte Östergötland och Uppland, 
det stensträngstätaste området i Sverige. Spåren av dessa stensträngar ser vi idag i det småska-
liga landskapet där modern odling inte har raderat ut dem. 

Under järnåldern utkristalliserade sig en elit i samhället. Från romersk järnålder fanns en kri-
gararistokrati etablerad. Karaktäristiskt för Ölands järnålder är även de fornborgar, flatmarks-
borgarna, som uppträder under järnålder. Dessa har karaktären av befästa byar och kan ha haft 
funktioner som handels- och hantverksplatser. Något som får sägas vara unikt för Öland är de 
rika offerfynden i mossar, av vilka det mest kända är det från Skedemosse på mellersta Öland. 
Offerfyndet bestod av sju stora hals- och armringar med en sammanlagd vikt om knappt tre 
kilo.

Under medeltid, eller yngsta järnålder, växte radbyarna på Öland fram. Radbyarna är idag 
karaktäristiska för landskapet. Bredden på respektive gårds tomt mot bygatan utgjorde grun-
den för gårdens andel i byns marker enligt regeln Tomt är tegs moder. Kristendomen etableras 
tidigt i området, redan under 1100-talet, och från denna tid härstammar flera av de öländska 
kyrkorna. Flera av 1100-talets stenkyrkor finns bevarade än i dag. Från yngre järnålder och 
medeltid stammar även flera fiskelägen och handelsplatser längs kusten. I analysområdets när-
het finns Mörbylånga historiska bytomt registrerad hos länsstyrelsen. Platsen är även upptagen 
som klosterjord i projektet Det medeltida Sverige.

Ända fram till 1700-talet fanns det medeltida landskapet bevarat i stor utsträckning. Under 17- 
och 1800-talet skedde dock flera stora förändringar i arronderingen av landskapet med en ny 
uppdelning av jordbruksmarken. Vid skiftena förändrades delvis även infrastrukturen genom 
att raka vägar anlades i de nya gränserna. Dessa vägar är högst påtagliga idag och skiljer sig 
starkt från det ursprungliga vägnätet. Under 18- och 1900-talen genomfördes ett stort antal 
utdikningar för att skapa mer åkermark. Utdikningarna påverkade landskapet kraftigt med nya 
diken och en förändrad karaktär på landskapet. Vid samma tid genomfördes flera större av-
verkningar av skog vilket även det omformade landskapet.

Fornlämningsbilden 
De allra flesta kända fornlämningarna i Kalmar län är förhistoriska gravar. På Öland finns de 
flesta förhistoriska gravarna i form av långsträckta gravfält i anslutning till de bebyggelsetäta 
landborgarna. I området mellan landborgarna förekommer omfattande bebyggelsespår från 
äldre järnålder i form av husgrunder och stensträngssystem. Utöver gravar från förhistorisk tid 
är de öländska fornborgarna karakteristiska. I analysområdet är en stor mängd boplatser be-
lägna. Dessa ligger i den brukade åkermarken och är inte synliga ovan mark. Det gör att dessa 
boplatser inte med säkerhet är avgränsade. Utifrån kunskap från genomförda arkeologiska un-
dersökningar i närområdet bedöms risken som stor att ytterligare fornlämningar belägna under 
mark finns i analysområdet. Lösfynd av bland annat stenåldersföremål och järnslagg indikerar 
en lång förhistorisk bosättningskontinuitet i området. 
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Nationella miljömål och mål för kulturmiljön
Regeringens miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
övergripande miljöproblemen i Sverige har fått en lösning. För att nå dit har 16 miljökvalitets-
mål formulerats. Miljökvalitetsmålens syfte är att tydliggöra arbetet mot en hållbar utveckling. 
Miljökvalitetsmålen har formulerats utifrån den miljöpåverkan naturen klarar av och definierar 
det tillstånd som miljöarbetet skall sikta mot. De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvud-
sak vara uppnådda till år 2020. Av de nationella miljömålen bedöms följande som relevanta för 
kulturmiljön inom projektet:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

De nationella målen för kulturmiljö och kulturhistoriska värden lyfte fram att dessa ska bevaras 
och brukas så att den historiska och humanistiska dimensionen tydliggörs och bidrar till en 
god livsmiljö. Ansvaret för detta delas av alla vilket innebär:

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utveck-
las.

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kul-
turmiljön.

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 

Figur 5. Det öppna, flacka landskapet öster om Mörbylånga från öster. Till höger i 
bild är Mörbylånga kyrka. Foto Clas Ternström, Sweco.
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och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen.

Den europeiska landskapskonventionen 
Europarådets landskapskonvention från år 2000 omfattar alla landskap. Det innefattar lands-
bygd, stad, mark och vatten. Konventionen kompletterar andra internationella ramverk för 
natur och kultur och fokuserar på landskap, även de som inte har höga värden för natur- eller 
kulturmiljö. Konventionen förutsätter att specifika mål för kvalitet utvecklas för varje landskap. 
Det förutsätter en grundläggande kännedom om landskapets egenskaper, såväl det fysiska som 
metafysiska. Konventionen har sin grund i allmänhetens uppfattning och upplevelse av land-
skapet. Kvalitetsmålen ska ge fundamentet för en policy som behövs för att nå den eftersträ-
vade kvalitén i olika landskap.

De svenska miljömålen kan inte anses motsvara de detaljerade kvalitetsmål som konventionen 
bygger på. Konventionen omfattar såväl bevarande och nyttjande och målet är inte att frysa 
landskapen. Den manar dock till medvetenhet om den pågående förändringen där de små för-
ändringarna sammantaget kan ha stor betydelse. 

Utpekade kulturmiljöer
Analysområdet ligger inom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap (se figur 2). Världsarv är 
ett kultur- eller naturminne som anses så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänsk-
ligheten. Det är något som på ett unikt sätt berättar om jordens och människans historia och 
som anses vara så ovärderligt att det ska skyddas och bevaras för all framtid. Världsarvskonven-
tionen antogs av UNESCO år 1972 och Sverige undertecknade den år 1985. Motivering till den 
öländska världsarvutnämningen lyder som följer:

Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga 
förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på 
mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt 
sätt.

Vidare ligger analysområdet inom det regionala intresseområdet för kulturmiljövården Sydväs-
tra Ölands odlingslandskap (se figur 2).

Strax öster om analysområdet ligger riksintresset för kulturmiljövården Albrunna-Vickleby (se 
figur 1). Motiveringen till riksintresset lyder som följer:

Öppet odlingslandskap med mycket lång kontinuitet och differentierat näringsfång längs 
västra landborgen med fornlämningsmiljöer och radbyar med malmbebyggelse från 1800- och 
1900-talen. Väl sammanhållna sockencentrum med flera medeltida kyrkor. 

Ett stort antal forn- och kulturlämningar är belägna inom analysområdet (se figur 4 och tabell 
1). De flesta av dessa kommer inte att beröras av projektet, men flertalet utgörs av boplatser 
vars utbredning inte är känd. Följande lämningar ligger i analysområdets närhet:
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RAÄ-nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning Rekommenderad åtgärd
Mörbylånga 34:1 Grav markerad av sten/block Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 35:1 Fornlämningsliknande bildning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

Mörbylånga 35:2 Fornlämningsliknande bildning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

Mörbylånga 35:3 Fornlämningsliknande bildning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

Mörbylånga 35:4 Kvarn Uppgift om Ingen åtgärd

Mörbylånga 35:5 Kvarn Uppgift om Ingen åtgärd

Mörbylånga 36:1 Grav markerad av sten/block Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 36:2 Rest sten Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 36:3 Rest sten Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 38:1 Runristning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 46:1 Runristning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 46:2 Runristning Uppgift om Ingen åtgärd

Mörbylånga 65:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning

Mörbylånga 66:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning

Mörbylånga 91:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 92:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 96:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 97:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 98:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 99:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 100:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 109:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning

Mörbylånga 110:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 116:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 121:1 Boplats Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Mörbylånga 136 Kyrka/kapell Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning

Tabell 1. Lämningar i analysområdet och dess närhet enligt FMIS.

Kulturhistorisk bedömning
Nedan följer en kulturhisorisk bedömning av de fem alternativen. Alternativen presenteras på 
karta i figur 4 och beskrivs från norr till söder. Generellt kan sägas att möjligheten att fornläm-
ning påträffas bedöms som stor i samtliga alternativ.

Alternativ 1
Alternativ 1 följer den östra kanten av kyrkbyn i kanten av åkermarken, för att i söder svänga av 
mot väster och ansluta till befintlig väg. Alternativet berör inga kända fornlämningar och följer 
väl linjerna i landskapet. Vägen skär dock igenom radbyn i söder. Det finns en risk för negativ 
audiell och visuell påverkan från vägen i detta alternativ. Det är dock inget som bedöms ge 
några påtagligt negativt konsekvenser för kulturmiljön och påverkan vägs även upp av minskad 
trafik igenom kyrbyn. Med god projektering kan man med skyddsåtgärder dämpa påverkan och 
konsekvens.

Alternativ 2
Alternativ 2 följer alternativ 1 i kanten av kyrkbyn, men viker av mot väster något tidigare. Här 
finns objekt registrerade i FMIS, dock inga fornlämningar. Alternativet bedöms som något 
sämre än alternativ 1 ur kulturmiljösynpunkt. Vägen skär dock igenom radbyn i söder. Det 
finns en risk för negativ audiell och visuell påverkan från vägen i detta alternativ. Det är dock 
inget som bedöms ge några påtagligt negativt konsekvenser för kulturmiljön och påverkan vägs 
även upp av minskad trafik igenom kyrbyn. Med god projektering kan man med skyddsåtgärder 
dämpa påverkan och konsekvens.
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Alternativ 3
Alternativ 3 följer delvis en befintlig brukningsväg i det öppna odlingslandskapet öster om 
kyrkbyn (se figur 5). Alternativet berör inga kända fornlämningar, men utifrån fornlämnings-
bild så bedöms sannolikheten att fornlämning påträffas som stor. Vidare klyvs odlingslandska-
pet på ett negativt sätt och med hänvisning till kulturlandskapet och världsarvets motivering 
bedöms alternativet som olämpligt ur kulturmiljösynpunkt. Den visuella påverkan kommer att 
bli påtaglig i detta alternativ.

Alternativ 4
Alternativ 4 följer alternativ 3, men viker av mot väster tidigare.Alternativet berör inga kända 
fornlämningar, men utifrån fornlämningsbild så bedöms sannolikheten att fornlämning 
påträffas som stor. Vidare klyvs odlingslandskapet på ett negativt sätt och med hänvisning till 
kulturlandskapet och världsarvets motivering bedöms alternativet som olämpligt ur kulturmil-
jösynpunkt. Den visuella påverkan kommer att bli påtaglig i detta alternativ.

Alternativ 5
Alternativ 5 ansluter till befintlig väg från söder ifrån något av de övriga alternativen. Alternati-
vet berör inga kända fornlämningar. Alternativet bedöms olämpligt då det tar mycket åkermark 
i anspråk och just åkermarken i odlingslandskapet är en förutsättning för kulturlandskapets 
grundläggande värden. En fördel är dock att man rundar radbyn i söder.
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Sammantaget bedöms projektet kunna genomföras med måttlig påverkan och måttliga kon-
sekvenser för kulturmiljön med alternativ 1 och 2. Stor negativ påverkan och negativa kon-
sekvenser bedöms uppstå med alternativ 3 och 4. Alternativ 5 kan vara lämplig om man vill 
undvika att gå genom radbyn, men tar samtidigt mycket åkermark i anspråk. En arkeologisk 
utredning och/eller förundersökning bör utföras som kan påvisa förekomst av fornlämning 
som idag inte är känd. Beslut om arkeologiska åtgärder fattas av Länsstyrelsen i Kalmar län.
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Lantmäteriet

Rikets allmänna kartverk

Generalstabskartans blad Kalmar år 1870
Ekonomiska kartans blad 4G3h Mörbylånga år 1941

Lantmäteristryelsens arkiv

Mörbylånga 1-14, geometrisk avmätning år 1641, akt G67-61:92-93
Mörbylånga 1-14, geometrisk avmätning år 1682, akt G3:205-08
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