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Större stråk

Lövskog Medelstort stråk

Skala 1: 20 000 (i A3)

Stråk och Korridorer
Tillsammans kopplar de ihop stadens grönstruktur med land-
skapet i ytterkanter. Gröna gång- och cykelstråk, impediment 
ytor, kilar och annan grönstruktur som många tar för givet eller 
inte ser potentialen och nödvändigheten i bildar en viktig del av 
tätortens lungor. De kan ha ekologisk mening för vissa, estetisk 
för andra och en del ser de som ett rent rekreationsstråk. Stråk 
är viktiga att planera för så att man inte skär av dem eller ska-
par barriärer i onödan. De bör finnas med i all samhällsplane-
ring så att ett sammanhängande och genomgående mönster av 
korridorer skapas och bibehålls. Gislaved har en god förutsätt-
ning för detta, men behöver arbeta med att förstärka, förlänga 
och binda samman stråk. 

Stråk
Större stråk
Dessa är mycket viktiga då de oftast består av flera olika habi-
tat och zoner vilket leder till att fler arter kan utnyttja dem som 
spridningskorridorer och livsmiljö.

Medelstort stråk
Medel breda eller medel komplexa miljöer är viktiga stråk. De 
kan även vara smala korridorer men som har en komplex sam-
mansättningen eller en lång historia som lett till att de blivit en 
viktig korridor för flera arter.

Mindre stråk
Dessa kan vara antingen mycket smala eller bestå av enformiga 
och icke komplexa miljöer som inte erbjuder möjligheter för 
förflyttning för många arter. Dessa bör utvecklas genom att 
kompletteras med mer och varierande växtlighet för att skapa 
en mer komplex miljö. Men även dessa kan innehar en viktig 
roll.

Kopplar ihop gröna ytor 
och områden med land-
skapet utanför tätorten

Viktigt att försöka undvika 
att skära av eller skapa 
onödiga barriärer

Gislaved har goda förut-
sättningar

Breda, flera olika biotoper 
eller zoner

Breda och medelkom-
plexa eller smala och 
komplexa

Smala eller enformiga och 
icke komplexa
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Nissan
Nissan rinner genom Gislaved och bidrar till att ett stråk av 
både vatten och grönska går rakt igenom hela tätorten, på vissa 
ställen bredare och på andra smalare. Detta är ett av de vikti-
gaste och bredaste stråken i Gislaved, både sett ur ekologisk så 
väl som ur rekreationsaspekt. 

Kilar
Gislaveds har flera kilar, inte bara i Södergården och Lundåkra 
utan även runt om i andra delar av Gislaved, som har en viktig 
roll i ortens grönstruktur. De kilar som går in i de bebyggda 
områdena är viktiga korridorer och ledare för såväl djur, växter 
och luftströmmar. Det är viktigt att tänka på att inte stänga eller 
skära av korridoren om vidare exploatering blir i området blir 
aktuellt. 

Vidare så bör korridorerna inte blir för smala eftersom de då 
inte fungerar lika bra som spridningskorridorer och luftkor-
ridorer. Det finns flera undersökningar inom området angående 
hur korridorens funktion och effektivitet påverkas när den blir 
smalare och mindre komplex. Dessutom bör man tänka på att 
planera in kilar och sammanhängande grönstruktur när man 
bygger ut så att man inte bryter stråk och skapar barriärer.  

De större stråken går oftast inte in i centrum. Här blir det min-
dre stråken och korridorerna minst lika viktiga. De kan bestå av 
GC-vägar med mycket grönska runt om, vägkanter och diken 
och alléer.

Alléer 
Alléer fungerar oftast som viktiga spridningskorridorer då de 
vanligen får finnas kvar en längre tid på platsen och hinner 
utveckla och bilda habitat för flera djur och växter. Ju äldre allé 
desto bättre stråk i regel, man inte alltid. 

Gislaved har flera områden, exempelvis Karl-Johansgatan, 
delar av centrum, Gyllenfors bruksområde etc. som har äldre 
och nyanlagda alléer, både placerade på gatumark och på privat 
tomtmark. Dessa bör inventeras ordentligt och i största mån bör 
man försöka bevara dem och utvidga dem där det är möjligt. 
För både trädens och ekologins bästa är det att föredra om man 
kan komplettera en allé genom att ge den en undervegetation 
av antingen buskage eller lägre täckande vegetation. Detta för 
att ge trädet ett större område varifrån den kan få vatten och 
näring samtidigt som det skapar ett mer sammansatt och kom-
plext stråk som skulle gynna fler arter. 

Vägkanter
Vägkanter, diken och andra restytor innehar en oftast bort-
glömd roll i den bebyggda miljöns grönstruktur. Flera arter som 
tvingats hitta nya habitat efter den förändrade jordbruksstruk-
turen har funnit en plats just i vägkanterna. Detta eftersom de i 
regel slås regelbundet varje år och Vägverket har till och med 
nu börjat lista vissa vägsträckor där man vet att en känslig flora 
finns så att de slås vid rätt tid för att gynna denna flora. Först 
behöver man förstås inventera vägkanter, diken och övriga 
restytor så att man vet vad som finns och dess förutsättningar.

GC-vägar
Gång- och cykelvägar kan utvecklas till gröna stråk skilt från 
övrig motordriven trafik och ge människor som använder, 
dagligen eller bara då och då, en oas eller en vacker upplevelse 
samtidigt som det kan funka som grön korridor. Stråk binder 
rent fysiskt samman för både växter och djur stadens parker 
och områden med de naturmarker och områden som finns utan-
för staden. De kan locka människor till utflykter och underlättar 
för friluftslivet och tillgängligheten. 

Foto ovan:
Nyplanterad allé vid 
Skomakargärdet, Gamla 
Nissastigen

Man måste planera för 
stråk och korridorer

Foto till höger:
GC-väg med som fun-
gerar som stråk

Inga större stråk i centrum

Alléer kan vara viktiga 
stråk och spridningskor-
ridorer

Gislaved har många äldre 
alléer som behöver inven-
teras

Starkare stråk om underve-
getation finns

Foto nedan:
Exempel på vegetation i 
vägkanter

Fungera som stråk för 
människor likväl ibland för 
djur och växter 
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