Synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun
Föreningen Den Goda Jorden har tagit del av Oskarshamns kommuns förslag till ny översiktsplan för
Oskarshamns kommun. Vi ser positivt på rekommendationen i översiktsplanen att jordbruksmark ska
tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vi ser också
positivt på att Oskarshamns kommun ska beakta jordbrukets intressen vid lokalisering av
verksamheter, bostäder och vägar och att eventuella motstående intressen bör identifieras. Vår
uppfattning är att behovet av att identifiera motstående intressen är störst i anslutning till
Oskarshamn och Kristdala och att denna process bör inledas omgående.
I MKB:n som upprättats som bilaga till förslaget preciseras konsekvenser av förslaget i stor detalj för
Kristdala, Misterhult, Bockara och Påskallavik. MKB:n ger möjligheter att bedöma risken för påverkan
på jordbruksmark i dessa områden, vilket är bra. Vi ställer oss därför frågande till varför MKB:n inte
också omfattat ”Oskarshamn med omland”. Detta i synnerhet eftersom flera områden med brukad
åkermark nära Oskarshamn omnämns i den del av förslaget som rör värnande av jordbruksmark.
Den Goda Jorden följer planerna på en ny sträckning av riksväg 37/47 utanför Bockara samhälle som
beskrivs i förslaget. Vi noterar de intressen i form av naturvärden och vattenskydd samt en längre
sträckning som omnämns i förslaget och som kan försvåra möjliggörande av alternativet att anlägga
en ny väg norr om Bockara. Vi finner det sannolikt att alternativet att dra vägen söder om Bockara
kommer att vara det främsta alternativet om staten går vidare med planerna på en ny vägsträckning.
Ett sådant förslag skulle innebära att vägen dras över jordbruksmark. I förslaget till översiktsplan
pekas området söder om Bockara ut som kommunens bästa åkermark och att en vägsträckning norr
om Bockara därför är att föredra. Vidare kan man läsa i förslaget att denna jordbruksmark ”… bör
bevaras och ges möjligheter för att kunna utvecklas som en resurs vad gäller livsmedelsförsörjning”.
Men i visionen ”Bockarabygden 2050” står följande att läsa: ”Den nya dragningen söder om Bockara
har gett samhället en möjlighet att utveckla boende och miljöer för alla de som har östra Småland
som sin arbetsmarknad”. Vi vill med anledning av detta se ett förtydligande om vilken sträckning av
väg 37/47 som egentligen förordas i förslaget.
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Förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande
generationers mat- och energiproduktion.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.
Att bevara åkermarken innebär
hållbar utveckling!
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