
Rädda Våneviks 
gammelskog!

Vår artrika, strandnära gammelskog i södra Vånevik hotas 
av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera den för 

villabebyggelse. Skogen är hemvist för flera fridlysta och hotade 
arter av både växter och djur och hyser dessutom många 
kulturhistoriska lämningar. 
  Kommunen stödjer sig mot en detaljplan från 1944 där 
totalt ett 70-tal tomter finns inritade i området. Planen har 

aldrig använts tidigare och kommunen tog redan år 2003 beslut 
i översiktsplanen om att den bör ersättas av en ny, eftersom 
förhållandena har förändrats radikalt. Men nu vill man istället 

använda detta 71 år gamla dokument för att ge legitimitet åt en 
exploatering som hade varit otänkbar om man följer de lagar 

som finns idag. 
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Detta har hänt
I maj 2014 fick vi boende i området ett flyg-
blad med inbjudan till ett informations-
möte angående exploateringsplanerna. 
Plan- och bygglagen kräver samråd mellan 
alla berörda, men politikerna bortser från 
det med argumentet att den lagen inte fanns 
1944. På så sätt går man runt den normala 
demokratiska processen där alla får säga sin 
mening. 

Vi är många som vill bevara området till-
gängligt för alla. Intressegruppen Vi som 
värnar om Vånevik lämnade därför in en 
skrivelse till kommunfullmäktige i juni 2014. 
En namninsamling startades efter många 
boendes önskemål och namnunderskrifterna 
lämnades till kommunstyrelsens ordförande i 
september. Idag är vi över 300 personer som 
har skrivit på.

Därför ifrågasätter vi 
kommunens planer
Det kommunen åsidosätter, förutom sina  
egna miljömål, är: 
– Strandskyddslagen 
– Artskyddsförordningen, som innefattar: 
– EU:s artdirektiv 
– EU:s habitatdirektiv 

Planerna på att sälja ut Våneviks gammelskog 
går emot samtliga dessa nu gällande lagar och 
direktiv. Den juridiska möjligheten att utnyttja 
ett föråldrat dokument kommer att utnyttjas 
på naturens, kulturarvets och allmänhetens 
bekostnad.

Varför ska Våneviks 
gammelskog bevaras? 
–  Den är ett stycke värdefull natur att  

lämna över till kommande generationer
–  Den är ett viktigt kulturhistoriskt arv
–  Den är en plats för återhämtning  

och rekreation
–  Den är en plats för våra barns upptäckter 

och kontakt med det vilda

Hur går vi vidare?
Vi är ännu fler nu! Vi som värnar om 
Vånevik har stöd av Naturskyddsföreningen, 
Skogsgruppen, Biologiska Sällskapet och 
Oskarshamnsbygdens Fågelklubb. Vi vill 
sprida kunskap om vilken unik skog vi faktiskt 
har inpå knutarna! Tillsammans kommer 
vi att genomföra vandringar och andra 
arrangemang som alla är välkomna att delta i. 

Mer info?
På vår blogg finns utförligare material, 
både om den unika naturen, de många 
kulturminnena och exploaterings- 
planerna.

Vill du också rädda 

gammelskogen?

– Hör av dig till oss!

– Ta kontakt med 

våra politiker!

– Skriv insändare!

– Kolla på vår 

facebook och blogg 

efter aktiviteter!



större timmerman

Vi trivs i gammelskogen  
och har gjort det sen lång tid tillbaka!
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Vi står bakom kampanjen att  
rädda Våneviks gammelskog
Skogsgruppen i Oskarshamn
www.skogsgruppen.se

Döderhults Naturskyddsförening
http://doderhult.naturskyddsforeningen.se

Biologiska Sällskapet i Oskarshamn
www.bimon.se

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
http://forening.oskarshamn.se/forening/visa.aspx?id=OBF

Detta är kampanjen att  
rädda Våneviks gammelskog
Vi som värnar om Vånevik startades på initiativ av boende i området i maj 2014,  
efter att exploateringsplanerna blivit kända. En skrivelse lämnades till kommun-
styrelsen i juni. Många har skrivit på namnlistor mot planerna och naturföreningarna 
i Oskarshamn stödjer kampanjen.

Facebook Vi som värnar om Vånevik
https://sv-se.facebook.com/varnaomvanevik

Blogg Våneviks Gammelskog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com

Kontakt
vaneviksgammelskog@gmail.com
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