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Framsidans bild. Ett kollage, som vill förmedla litet av den image som Ekenässkogen 
har och förhoppningsvis än mer kan få  i framtiden. Med en atmosfär som känns 
välbalanserad med plats för starka upplevelser av både natur och bebyggelse; som 
en väl integrerad helhet men också med platser där man kan få uppleva det ena 
eller det andra, från bebyggelsepräglat till välhävdad jordbruksmark eller ren 
vildmark i havsnärhet. Som kollage vill det också visa några av Ekenässkogens mest 
unika och speciella karaktärer, bland annat idet viktiga mötet mellan land och hav. 
Det illustrerar vikten av att specialstudera kopplingen mellan natur och bebyggelse, 
ge nyfikenhet kring förvaltningsfrågorna och frågorna kring en vidare utveckling till 
ett väl fungerande gång- och cykelnät. Kollaget vill dessutom rent metodiskt visa 
vikten av att metodiskt använda kartor i olika skalor vid landskapsanalyser; från det 
lilla till det stora och från det stora till det lilla; och från noggranna inventeringar och 
analyser till det viktiga strategiska tänkandet.  
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Sammanfattning 
 
Utredningen om Ekenässkogens natur- och kulturvärden har skett på uppdrag av stadsarkitekt David 
Gillanders på Ronneby kommun. Uppdraget har genomförts i form av en omsorgsfull inventering och 
analys, som haft som syfte att utgöra underlag för en mer övergripande landskapsanalys av hela den så 
kallade Ekenässkogen upp till ”Tvärsvägen” (Rustorpsvägen). Den andra delen av mitt uppdrag består 
av en mer detaljerad diskussion av det nya bostadsområdet Droppemåla och möjligheterna att förbättra 
tillgängligheten via cykel- och bilvägar i de kustnära skogspartierna som tangerar Droppemålaområdet 
och Ekenäs som område. Avsikten med utredningen har varit att besvara tre frågor: 
 

1. Naturvärdering för Ekenässkogen i sin helhet. Att ge en översikt över värdena och 
problemen i Ekenässkogen som helhet, täckande ett område från tvärsvägen 
(Rustorpsvägen) i norr till havet vid Karösundet i söder. Först och främst har uppgiften 
varit att se på Ekenässkogen som en närskog. Parallellt har uppgiften varit att se på 
Ekenässkogen som en del i det större sammanhängande skogsområdet från Ronneby 
centrum och Brunnsparken. I detta har legat uppgiften att närmare precisera 
framdragningen av ett tänkbart cykelstråk som optimalt utnyttjar Brunnsområdets inre från 
Ronneby centrum till Ekenäs och havet.  

 
2. Anpassningen av det nya bostadsområdet Droppemåla till omgivande landskap. Att 

specialbelysa mötet mellan det nya bostadsområdet Droppemåla och Ekenässkogen med 
en mer exakt integrering av en önskvärd ny vägdragning österut från bostadsområdet mot 
Ronneby hamn och en eventuellt därtill kopplad fortsatt bebyggelse.  

 
3. Ekenässkogens möte med havet och Ekenäsområdet som bebyggelseområde. Att ge en 

särskild uppmärksamhet åt Ekenässkogens möte med havet och Ekenäs som äldre 
bebyggelsekvarter genom deras stora värde för både lokalt boende och för framtida 
turism.  

 
Många kanske hade blivit nöjda om jag allt som allt presenterade ett arbete på högst 5 sidor. ”Inte 
minst de s k administratörerna har ju så mycket att göra.” Men handen på hjärtat: skulle 5 sidor ge 
rättvisa åt Ekenäsområdet och ge den nödvändiga förståelsen för områdets värden, problem och 
möjligheter som man borde kräva? Med Europarådets landskapskonvention och ny forskning om 
landskapsurbanism, hälsa och livsstilar i ryggen och egna erfarenheter om vad som krävs för att få en 
god förvaltning som inte bygger på schabloner, standardiseringar och överförenklingar så menar jag 
att det krävs ett mer fördjupat närmande och ett mer fylligt dokument. Det som ändå kan rädda den 
mindre intresserade är att nöja sig med den sammanfattning som ni läser i just nu; och stoppa där.  
 
 
Allmänt 
 
Arbetet behandlar Ekenässkogen som den havsnära, avslutande delen i den skogklädda höjdplatån från 
centrala Ronneby och Brunnsområdet ut till Ekenäs och Karön. Den bildar en högst väsentlig resurs i 
Ronnebys möte med havet, för boende, närrekreation, en eko-kultur-turism och en vildmarksturism. 
Vid diskussioner om Brunnen och Karön så hoppar man alltför ofta över Ekenäs som en framtida 
resurs för Ronneby. Om det är så är detta ytterst beklagligt; snarare borde man försöka stärka Ekenäs 
attraktivitet, särprägel och allmänna tillgänglighet. I denna helhet och framtida image är också den så 
kallade Ekenässkogen ytterst väsentlig. Lokalt handlar det om ett redan mycket använt område för 
promenader mm, men det har en potential som gör att dess kvalitéer borde bli betydligt mer kända i ett 
större sammanhang och förbättras där det idag finns uppenbara brister. Som så många andra områden i 
stadens utkanter, när man bygger nytt och expanderar, så uppstår problem som kräver handling för att 
värden ska bestå och kunna utvecklas tillsammans med det nya.  
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Naturvärdering för Ekenässkogen i sin helhet 
 
Ekenässkogen är cirka 70 hektar i storlek om man också räknar in de småpartier som är en del av 
Ekenäs och som ligger söder om Ekenäs- och Droppemålavägen. Det är ingen tvekan utan att 
Ekenässkogen innehåller stora värden som närskog och del av det större skogsområde som sträcker sig 
ända upp till Brunnen. Med de senare årens utbyggnad och förtätning av bebyggelsen har själva 
”närvärdet” ökat samtidigt som många nya problem uppkommit därmed. Mindre känt är 
Ekenässkogens potentiella värde för en utbyggd naturturism. Skogen utgör i detta sammanhanget ett 
viktigt entré- och avslutningsområde för den skogklädda höjdrygg som obruten går ända från centrala 
Ronneby och det klassiska Brunnsområdet till Ekenäs och Karön; en höjdrygg som är en fantastisk 
framtidsresurs för såväl boende i närområdena som i Ronneby för övrigt och i det här fallet dessutom i 
samband med en förväntad ökande landskaps-, vildmarks- och eko-kultur-turism.  
 
Ekenässkogen har flera partier med mycket höga naturvärden. En rankning har gjorts så att det 
framgår vilka karaktärer, platser och stråk som jag menar bör räknas som kärnan eller ett 
”värdeskelett” i Ekenässkogen. Mycket kort beskrivet så är värdena knutna till naturtyper som 
hällmarkstallskogarna som åter och åter imponerar på en när man träffar på dem. Av stor betydelse är 
också många av bokskogarna i området. De är av en speciell kustbunden typ, med naturliga inslag av 
både gran och idegran. Bägge dessa två typer är högt rankade i den europeiska naturvården och har till 
exempel föranlett Natura 2000-området i Brunnsskogen. Dessutom finns i området fina lundartade 
ädellövskogspartier som balanserar mellan en totalförintelse eller en bra utveckling där lundarna och 
hasseln kan frodas i framtiden beroende på skötselinriktning. Av stort värde är också den så kallade 
Ekenäsgölen som ligger där som en vildmarkskärna mitt i Ekenässkogen. Området har dessutom tre 
områden som klassifiserats som nyckelbiotoper med skyddsvärda arter eller tillstånd, nämligen 
Ekenäskärret, norra delen av bergspartiet mot Ronnebyån samt lundområdet mot Ronnebyån och 
Golfbanan i nordost. 
 
Till Ekenässkogens mest värdefulla delar hör också ett par av de långsmala skogs- och hällmarksrester 
som idag kantar det nya bostadsområdet i Droppemåla. Förutom deras intressanta växtlighet som 
redan har en hög ålder och mogenhet som system så spelar de en mycket stor roll i sina nya roller. 
Detta gör de som kvartersskog, som nya gångstråk och lekmiljöer, men också mer generellt som 
identitetsskapare, rumsbildare, avskiljare, vind- och solreglerare etc. som del i det nya 
bebyggelsesammanhanget.  
 
En primär punkt för att förbättra Ekenässkogens tillgänglighet är att utveckla vidare ett nät av gång- 
och cykelstråk. Inte minst tar utredningen upp hur man bör integrera en ny cykelväg respektive 
vandringled i Ekenässkogen från Ekenäs hela vägen upp till Brunnsområdet och Ronneby. Att få till 
stånd detta skulle betyda mycket både psykologiskt och rent fysiskt för att kunna öppna upp och ge en 
helt annan användning genom en ökad tillgänglighet med en plötslig ny möjlighet att komma i kontakt 
med mycket stora befintliga upplevelsevärden. Speciellt stora kan upplevelsevärden bli om man också 
följer upp själva anläggandet med en till den särskilt anknuten stråk- och platsskötsel. Utredningen 
lägger stor vikt vid att verkligen öka tillgängligheten avsevärt genom att se på hela det sammantagna 
framtida nätet av cykelväg, gångstråk, entréer och särskilda vistelseplatser av dignitet. Förslaget är att 
bygga vidare på ett redan etablerat nätverk av stråk och platser. För förslaget till ny cykelled läggs ett 
huvudförslag med alternativa sträckningar för vissa delar, beroende bland annat på om cykelleden i sin 
helhet bör ligga på kommunal mark eller inte.   
 
Utredningen har tyvärr funnit att många värden har försämrats eller är hotade att försämras kraftigt i 
samband med den nya bebyggelsen, förtätningen, en påtagligt ökad bilism eller via en försummad eller 
alltför rationell skötsel. Risken är mycket stor att både tillgänglighet och attraktivitet i närliggande 
natur minskar genom avbrott i tidigare stråk. Samtidigt visar utredningen i en rad punkter på att 
utvecklingen skulle kunna få en helt annan, mycket mer positiv inriktning, men detta kräver att 
problemen och möjligheterna uppmärksammas och förslag till förbättringar realiseras genom en 
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planmässig bearbetning avseende val av strategier och därtill kopplade åtgärder. Ett 
utvecklingsprogram av den typen kan troligen inte helt läggas på kommunens ansvar utan kommer att 
bygga på samverkan och en bredare förankring. 
 
Idag finns en långsiktigt garanterad skötsel för Brunnsskogen och Brunnsparken med anknytning till 
inrättandet av kulturreservatet. Förslag finns hos Ronneby kommun att också inrätta ett nytt 
naturreservat för den kommunägda delen av Södra Brunnsskogen. Utredningen understryker vikten av 
att i detta sammanhang också se Ekenässkogens betydelse som en integrerad del. Behovet är stort att 
få till stånd en samordnad skötsel och förvaltning av Ekenässkogen som helhet och som del av det 
större Brunnsområdet. 
 
 
Ekenässkogen som närskog 
 
Ekenässkogen är den nära skogen för många. För barn och för äldre är den av fundamentalt stor 
betydelse som del i boendet och den dagliga rekreationen och leken. Genom det nya bostadsområdet i 
Droppemåla och förtätningen i Ekenäs så understryks Ekenässkogens betydelse som närskog än mer. 
Ekenässkogens 70 hektar betyder att den är tillräckligt stor för att man kan få sig en ordentlig runda 
och kunna variera sig. Den är också tillräckligt stor för att ge flera användningsgrupper möjligheter att 
utnyttja den utan att det ska behöva leda till konflikter.  
 
 
Anpassningen av det nya bostadsområdet Droppemåla till omgivande landskap  
Den möjliga integreringen av det nya bostadsområdet Droppemåla är på inget sätt avslutat genom 
byggandet. En medveten fortsättning skulle kunna ge en förbättrad kontakt till omgivningen men 
också medverka till att hela imagen av området skulle kunna lyftas avsevärt och kunna påverka 
marknadsvärde, trivsel mm. Förutom att se på närområdets kontaktytor och möjliga förbättringar av 
stråk borde en sådan integrering kunna innebära utvecklingen av trädgårdsstil och naturelement inom 
bostadsområdet som möjliga delar till mer landskapsanpassade och ”blekingska” lösningar. 
 
Vidare ser utredningen detaljerat på om man kan lösa detaljprojekteringen så att en förbindelseväg 
österut från Droppemålaområdet bör kunna uppfattas som något positivt. Med en väl utförd 
landskapsinpassning så bör en sådan framtida väg både kunna förbättra kontakten med det nya 
bostadsområdet och samtidigt kunna erbjuda ökade möjligheter för naturupplevelsen av Ekenässkogen 
som helhet. 
 
 
Ekenässkogens möte med havet och Ekenäsområdet som bebyggelseområde 
Ekenässkogen har tidigare mött havet på ett betydligt mer fullödigt sätt. Så var det också långt fram på 
1900-talet då Ekenäs var betydligt mindre och skogsrester och vitsippsmattor bevarats på ett helt annat 
sätt mellan tomterna men också inne på tomtmark. Fram till idag så har exploateringen steg för steg 
knaprat på den tidigare kustskogen vid Ekenäs och idag har man nått en situation där det är dags att 
mer än någonsin tidigare tänka långsiktigt kring hur man för framtiden vill se bebyggelsen, havet och 
skogen samverka. I ett än vidare perspektiv blir frågan hur Ekenässkogen och grönstråket i sin helhet 
från Ronneby och Brunnsområdet  möter havet en strategisk huvudfråga. Utredningen visar på några 
sätt att lyfta själva mötet med havet, bland annat gällande de strandnära bok-ek-skogarna väster om 
Tarkett, som idag är det enda ställe där man verkligen kan tala om att skogen fortfarande har fått 
behålla ett mer omfattande möte med havet.   
 
Mötet med havet rör också Ekenäsområdet som ett bebyggelseområde med en intressant och färgstark 
äldre historia, som pekar på att Ekenäs som bebyggelseområde borde ges mer uppmärksamhet som 
framtida resurs för Ronneby och Blekinge i samband med turismutveckling. Det är inte utredningens 
uppgift att se fördjupat på hur boende och turister ser på och upplever Ekenäsområdet eller hur 
attraktivitet och tillgänglighet fungerar inom detta. Utredningen vill dock peka på vikten av att imagen 
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kring Ekenäs, attraktiviteten och tillgängligheten tas upp med avsikten att en sådan snarare bör 
förbättras än försämras. Den vill också uppmärksamma vad man kan vinna om man förbättrar 
tillgängligheten inom Ekenäs på tre ställen, där ”brott” (avbrott) eller ”flaskhalsar” (för trång passage) 
ur tillgänglighetssynpunkt annars förstör stor upplevelsevärden. Andra känsliga partier som bör 
uppmärksammas finns i anslutning till det magnifikt stora vassområdet i Ekenäskärret samt den väl 
sammanhållna och vårdade strandmiljön där havet knyter an till Droppemåla och Stenhuset i nordväst. 
 
      
Några sammanfattande förslag 
 
-  Förslag till ny cykelväg och vandringsled mellan Ronneby-Brunnen-Ekenäs. 
Motiven till ett nytt cykelstråk som en ny förbindelse mellan Ronneby och havet återfinns på flera 
ställen i texten. Angelägenhetsgraden till att åstadkomma ett cykelstråk bedöms som mycket hög. Som 
knappast någon annan åtgärd så skulle ett sådant cykelstråk kunna öppna upp och göra tillgängligt och 
attraktivt ett område som sträcker sig från Ronneby centrum och Brunnsområdet i norr till Ekenäs i 
söder; ett område som idag är så gott som helt okänt för de flesta Ronnebybor och turister. En 
vandringsled är också något som borde få högsta prioritet; något som skulle knyta ihop Brunnen-
Ekenäs-Karön och knyta ihop kurortsverksamhetens ideal med dagens ideal om hälsa-natur i turism- 
men också boendesammanhang.  
 
-  Förslag till en förvaltning av Ekenässkogen  
Mina uppfattningar om en framtida förvaltning berör i första hand den kommunala delen av området. 
Jag har också inventerat och integrerat Bussemålamarken i mitt arbete, högst medveten om att det är 
privat mark men med markägarens kännedom. I det här fallet måste man konstatera att 
Bussemålamarken har nog så många värden som den kommunala tack vare en mångfasetterad och 
småskalig skötsel med stort tidsdjup. Vad jag hoppas på är en fortsatt dialog och samavvägningar så 
att området kan betraktas som en helhet.  
 
Vad jag vill förorda är en speciell bebyggelsenära skötsel, där platser och stråk sköts med en speciell 
artikulering, motsvarande det som idag kan demonstreras på Karön. Detta kräver i så fall en 
organisering, en samverkan med inte minst andra markägare och att man lyckas med en lokal 
förankring, där föreningar och boende är beredda att engagera sig med egna, personliga, privata vinster 
som ”belöning”. En genomgallring av skogarna har genomförts på den kommunala marken kring 
2006-2007. Detta skedde efter en lång, friväxande period, vilket vid gallringarna gav en kraftig 
reaktion med många exempel på en chockad växtlighet och en stark igenväxning av stigar och 
markvägar som reaktion. En bedömning ger att det tar minst ett tjugotal år innan en balans återinställt 
sig och man når de mäktiga bokskogar och blandskogar som man antagligen siktat på. På den privata 
marken har en större saneringshuggning skett efter barkborreangrepp, och i andra partier finns en 
omfattande igenväxning på tidigare betesmarker. Flera partier är också inne i en ”hasselrensningsfas” 
där hasseln med tillhörande lundkvalitéer nu snabbt lätt förloras.  Samtliga dessa exempel visar på 
behovet av ett förändrat skötselprogram till ett skötselprogram med mer kontinuerliga åtgärder varvat 
med en avsättning av mindre delar för fri utveckling. Till Ekenässkogens största kvalitéer är dess 
nätverk av småstigar. Med underhåll och kompletteringar så kan denna kvalité ökas avsevärt. Detta 
borde en av de viktigaste uppgifterna för en lokal förvaltning.  
 
-  Det nya bostadsområdet Droppemåla och dess fortsatta integrering 
Det nya bostadsområdet Droppemåla har minskat Ekenässkogen drastiskt storleksmässigt och klippt 
av flera viktiga gångstråk och stigförbindelser. Samtidigt har man också börjat göra nya tillägg, med 
nya cykelvägar och lämnat uppehåll för möjliga entréer till skogen. Det kommer att betyda mycket om 
man fullföljer en sådan linje att förbättra tillgängligheten med Ekenässkogen som en lika viktig del av 
bostadsområdets image och kvalité som dess tomter, gator och va-system. Det vore här intressant att i 
detalj, nu när grunden är lagd, pröva möjligheterna att understryka terränganpassningen, tydliggöra 
entréer av gångstråk ut i skogen, dra fram nya gångstråk i anslutande skogsstråk och kanske också 
utveckla en trädgårdsstil som anknyter stilmässigt till ”Blekingeträdgården”. Vad jag vill understryka 
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är vinsterna om man arbetar vidare aktivt med integreringen av bostadsområdet i Droppemåla. Något 
som skulle kunna bygga på de boendes egna engagemang, stöttat av experter, och lokalföreningarnas 
möjligheter att backa upp en sådan process.  
 
Det bedöms vidare som ytterst viktigt att Droppemålaområdet som bostadsområde blir rimligt i 
storlek, dvs att man är försiktig med ytterligare tankar om expansion och istället snarare tänker i 
åtgärder som leder till en större integration och samverkan med det omgivande landskapet på sikt. 
Från en sådan utgångspunkt med bostad-hav-natur som förstärkt image så är dagens avgränsning åt 
öster viktig att hålla kvar snarare än att riskera en känsla av för hård exploatering om man ytterligare 
fortsätter österut. En förbindelse österut för cykel och bil skulle däremot kunna förordas då detta skulle 
kunna ses som en integrering av bostadsområdet med Ekenässkogen och Ronneby hamn, till fördel för 
tillgänglighet men också naturupplevelser. 
 
-  Förslag till ny förbindelse mellan bostadsområdet Droppemåla mot Ronneby hamn i öster. I 
rapporten visas flera alternativ om hur man bäst skulle kunna integrera en ny förbindelseväg mellan 
bostadsområdet Droppemåla och Ronneby hamn i öster. Det blir viktigt att den nya förbindelsen 
terränganpassas och dras så att den öppnar upp snarare än exploaterar de två kustnära entréskogar med 
bok som den måste dras genom. Det blir också viktigt att den samplaneras med den långa cykelvägen 
mot norr, som ska kunna uppfattas som överordnad eller likställd. Den nya vägen och cykelleden ger 
också nya möjligheter till havsutsikt ut över Ronnebyfjärden, en möjlighet som bör tas tillvara genom 
riktningen av förbindelseleden och punktvisa trädfällningar. 
 
-  Förslag till förbättringsåtgärder i anknytning till Ekenässkogens utlöpare mot Ekenäs och havet. 
Ekenäs har som bebyggelseområde förtätats kraftigt under de senaste årtiondena och man har idag nått 
en punkt där Ekenässkogens möte med havet nästan utplånats och man har nästan tappat den tidigare 
så karaktäristiska integreringen mellan bebyggelsen och naturen. Tveklöst så är de kärnor som finns 
kvar av natur mycket viktiga för hur man uppfattar Ekenäs som bostadsområde i ett havsnära läge. 
Förslaget är att förändra strategin i Ekenäs och fortsättningsvis stärka den gröna resursen som stomme 
snarare än att låta den medvetet eller omedvetet alltför ofta ta stryk. Integrationen mellan bebyggelse 
och natur skulle också stärkas genom att sammanhängande ”naturstråk” bättre blir delar av 
Ekenäsatmosfären. På minst tre ställen bör passager tydliggöras. Bland annat föreslås ett nytt gång- 
och cykelstråk längs Ekenäskärrets norra kant så att man får en sammanbunden inre cirkel, kan visa 
upp det stora vassområdet med dess mäktiga växt- och djurliv och undvika att gå längs den periodvis 
hårt trafikerade Droppemålavägen. Dessutom föreslås att området väster om Tarkett bör få en 
åtgärdsplan med syfte att avsevärt förbättra naturkvalitéerna. Detta område är det enda område där 
man har ett större sammanhängande parti där bokskogen går ända ner till stranden och det föreslås 
också fungera som slutmål i det stora grönstråket inifrån Ronneby.  
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Fig. 1 och 2.  
Figur 1 visar en översikt över de fyra studierna som jag har gjort i Ronneby inom huvudarbetet 
”Ronneby möter havet”. Översikten visar hur delstudierna hänger ihop. Den visar samtidigt 
Ekenässkogens läge i denna större sammanhängande enhet. Detta större sammanhang är viktigt att ta 
i beaktande då man diskuterar Ekenässkogens värden och användningar. Den siffermässiga ordningen 
mellan områdena följer hur jag tidsmässigt arbetat med de olika områdena.  
1. Brunnsskogen i kulturreservatet. 2. Karön. 3. Södra Brunnsskogen. 4. Ekenässkogen.  
 
Figur 2 visar den närmare avgränsningen av studien av Ekenässkogen. Mot norr är avgränsningen 
mer entydig och följer den så kallade Tvärsvägen (Rustorpsvägen). Figuren visar hur Ekenässkogen 
har en väl sammanhängande figur, med en tydlig kärna i dess mitt. Ju närmare havet desto mer 
sönderstyckad har Ekenässkogen blivit och man ser på figuren hur skogen bara har en direktkontakt 
med havet på två ställen idag. I uppdraget kändes det viktigt att inte utesluta de smådelar som idag 
hamnar utanför den sammanhängande skogsfiguren. Följaktligen så har jag därmed tänjt 
inventeringsområdet till att också gälla de kvarvarande små naturdelarna inuti Ekenäs. Mot havet och 
Ekenäs i söder och mot väster har därmed samtliga grönområden som inte är tomtmark tagits med. 
Motivet till det senare har bland annat varit att få med den viktiga kontakten mellan Ekenässkogen – 
Ekenäs – havet.  
 
 
 

1.  Bakgrund 
 
Rapportens disposition och presentationsform 
 
Rapportens disposition börjar med en beskrivning av arbetets mål och avgränsningar. Därefter följer 
en diskussion där jag har velat synliggöra viktiga impulser för mig; något som samtidigt knyter arbetet 
till en mer principiell nivå kring aktuella frågor om landskap och landskapsforskning. Här sker en 
anknytning till främst Europarådets landskapskonvention och det som idag kallas landskapsurbanism. 
Med landskapskonventionen påtar vi oss att respektera landskapet bättre som resurs i samhället. 
Landskapsurbanism kan ses som ett alternativ eller komplement till tidigare strömningar som gått 

4
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under namnet urbanisering och förtätning för att nå ett mer uthålligt samhälle; tidigare strömningar 
som ”undervärderat” den gröna resursen i samhällsbyggandet.  
 
I rapporten återfinns därefter en genomgång av Ekenässkogens olika värden och problem, från de mer 
övergripande gällande skogen som helhet. Här finns också de mer specifika frågor som rör förslag till 
cykel- och gångstråk samt en mer lokal vägförbindelse från Droppemålaområdet österut mot Ronneby 
hamn. Slutligen redovisas en rad övergripande förslag till förvaltning och skötsel för framtiden.  
 
Arbetet presenteras i en rapportform. Förutom denna så finns ett stort råmaterial, som beskrivs senare. 
I rapporten har jag mest möjligt försökt integrera text och figurer. För att åstadkomma en riktigt bra 
integrering så har en slags ”kommenterande bildtexter” använts där texten placerats så att man kan 
samläsa figur och text mest möjligt. Vill man ”snabbläsa” så ska figurerna tillsammans med de 
kommenterande texterna vara tillräckligt för att läsaren ska förstå det centrala i arbetet. Den löpande 
texten kan då ses som en fördjupningsmöjlighet.  
 
Speciell omsorg har här använts för att få högklassiga kartor och principfigurer som man kan samla 
uppmärksamheten kring vid diskussioner och olika sorters dialoger i planering och förvaltning. 
Fotosamlingen betraktas också som central. Den har satts samman så att den ger en översikt vad det 
gäller karaktärer som är viktiga för områdets identitet, för upplevelser, kulturhistoria, flora och fauna; 
och inte minst för att förstå förvaltningsproblem och utvecklingsmöjligheter. En mening med den 
relativt stora fotosamlingen är att ge en övergripande förståelse för vikten av en förvaltning med hög 
ambition.  
 
Jag har också medvetet använt mig av långa bildtexter; det jag ovan benämner ”kommenterande 
bildtexter”. Normalt så förespråkas korta bildtexter. Mina huvudargument till en förlängning är 
följande: Jag ser det grafiska med kartor, principfigurer och foton som det centrala i en rapport snarare 
än som illustrationer till en löpande text. Samtidigt så förstår jag textens betydelse för läsarens möjliga 
hjälp till tolkning av figurer. Detta pekar tillsammans på vikten av text som intimt hänger samman 
med figurerna, som en slags ”tolkande figurtexter” som man kan uppfatta som påhäng på den korta 
inledande raden figurtexten, som får motsvara den ”normala bildtexten” eller den ”introducerande 
bildtexten”.   
 
 
Uppdragets början och huvudmål 
 
Utredningen om Ekenässkogens natur- och kulturvärden har skett på uppdrag av stadsarkitekt David 
Gillanders på Ronneby kommun. I stora drag är den grundad på en omfattande fältinventering under 
förvåren 2009 följd av en strategisk analys. Under fältbesöken har jag också träffat på en hel del 
besökande i skogen och lyssnat på de synpunkter som kommit fram. Synpunkterna har mest möjligt 
integrerats i utredningen. Materialet presenterades på stadshuset i Ronneby den 24 april 2009 för 
Planberedningen. Materialet som föreligger nu är i stort sett det samma som redovisades för 
Planberedningen. Den förändring som gjorts är några tillägg och justeringar som bedömts viktiga 
utifrån den diskussion som försiggick då. I själva slutbearbetningsfasen så har materialet sedan 
diskuterats ytterligare två gånger tillsammans med David Gillanders och hans närmaste medarbetare. 
 
Den här delen utgör tidsmässigt den fjärde delen av min studie av Ronneby i ett landskapsperspektiv i 
en primär användning för boendes närrekreation, turism mm, men med ett samtidigt beaktande av 
bevarande- och utvecklingsintressen för kulturmiljövård, fauna- och floravård samt ett brukande från 
jord- och skogsbruk där det är aktuellt. Studien gäller den allra sydligaste delen av det naturområde 
som finns mellan Ronneby och havet, precis innanför den omedelbara kontakten med havet. Det är 
därmed avslutningen eller början av den del av den skogklädda bergsrygg som funnits mellan 
Ronneby och Östersjön under årtusenden. Det är också en del som spelat en roll i den brunnsepok som 
haft och fortfarande har en så stor betydelse för Ronneby och Blekinge. Arbetet har utförts så att det 
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kan länkas samman med de tidigare inventeringarna och förslagen som gjorts för Brunnsskogen och 
Södra Brunnsskogen norr om Tvärsvägen (Rustorpsvägen). (Se också figur 1 för en översikt.) 
 
Avsikten med utredningen har varit att besvara tre frågor: 
 

1. Naturvärdering för Ekenässkogen i sin helhet. Att ge en översikt över värdena och 
problemen i Ekenässkogen som helhet, täckande ett område från Tvärsvägen (Rustorpsvägen) 
i norr till havet vid Karösundet i söder. Först och främst har uppgiften varit att se på 
Ekenässkogen som en närskog. Parallellt har uppgiften varit att se på Ekenässkogen som en 
del i det större sammanhängande skogsområdet från Ronneby centrum och Brunnsparken. I 
detta har legat uppgiften att närmare precisera framdragningen av ett tänkbart cykelstråk som 
optimalt utnyttjar Brunnsområdets inre från Ronneby centrum till Ekenäs och havet.  
 

2. Anpassningen av det nya bostadsområdet Droppemåla till omgivande landskap. Att 
specialbelysa mötet mellan det nya bostadsområdet Droppemåla och Ekenässkogen med en 
mer exakt integrering av en önskvärd ny vägdragning österut från bostadsområdet mot 
Ronneby hamn och en eventuellt därtill kopplad fortsatt bebyggelse.  

 
3. Ekenässkogens möte med havet och Ekenäsområdet som bebyggelseområde. Under 

utredningens gång så blev det uppenbart att förutom de ovan nämnda två frågorna ge en 
särskild uppmärksamhet åt Ekenässkogens möte med havet och Ekenäs som äldre 
bebyggelsekvarter av stort värde för både lokalt boende och för framtida turism.  

 
Därtill kommer en fjärde fråga som pockar på uppmärksamhet. Den handlar om den fortsatta 
förvaltningen av de olika naturområdena som något som har för avsikt att fungera övergripande för 
hela området, för områdets delar och på en detaljerad nivå; bestånd efter bestånd, fält efter fält och 
plats efter plats utifrån en rekreationsanvändning. Denna fjärde del finns som råmaterial men redovisas 
inte här eftersom det låg utanför uppdraget att göra denna del. Att jag ändå genomfört en noggrann 
fältregistrering som utmynnat i detta råmaterial berodde på att jag personligen alltid vill nå en dialog 
med landskapet, känna mig säker på att jag känner det landskap som det är frågan om, tillräckligt nära.  
En vidarebearbetning av råmaterialet vore emellertid önskvärd för att kunna hantera olika typer av 
förvaltningsfrågor på ett tillräckligt specifikt sätt, som underlag för en rad nödvändiga möten mellan 
olika markägare, olika användare och experter, för att kunna vidarebearbeta fram till en fördjupad 
skötsel- och åtgärdsplan för hela Brunnsområdet i sin vidaste bemärkelse.  
 
I figur 3 visas detta råmaterial och hur detaljgenomgången i denna är upplagd för varje identifierat och 
genomgånget delområde. Här har varje enskilt område fått ett nummer som kan återfinnas på en 
detaljerad karta som bifogas i rapportens figurdel som råmaterial (figur 4.) för att ge en uppfattning 
om på vilken nivå detaljinventeringen skett. Som synes når redovisningen ända ner till en nivå där 
enskilda föremål som värdefulla enskilda träd och andra föremål noterats.    
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Prioritet. Grund-
strategi.
Period för 
genomförande i en 
tioårsperiod.  Med 
PS 
anges områden 
med spec. angiven 
platsskötsel

Framtida mål i 
huvudkaraktär. 
Långsiktigt viktiga 
mål. 
Problem som bör 
avhjälpas. Senast 
utförda åtgärder. 
Akuta åtgärder 
noteras med fet stil. 
Övrigt.

Rekreations- och 
upplevelsevärden. Speciella 
anordningar för friluftsliv. 
Flerbruk. Tillgänglighet. 
Användning eller potential 
som samlingsplats eller 
undervis-ningslokal.  

Kulturhistoria. Tidigare hävd.
Vildmarksprägel. 
Mark. Geologi: 
sluttningsförhållanden, 
ståndort, sten-, block- och 
vattenförhållanden.

Vegetation;
Typ, huvudkaraktär i 
vegetations-uttrycket, 
artsammansätt-ning. 
Ålder, kontinuitet.
Andra viktiga 
nyckelegenskaper för 
karaktären. 
Delområden.
(a..)

Huvudkaraktär.
Platsnamn

Nr

 
Fig. 3. Figuren visar hur varje delområde vid fältinventeringen beskrivs innehållsmässigt på ett 
detaljerat sätt.  
 
Detta material har senare i arbetsprocessen varit en viktig del vid mer övergripande värderingar mm. 
Det bör också ses som ett råmaterial för att fortsätta lägga ett underlag för den framtida förvaltningen 
av området som helhet. I botten ligger som synes en viss standardisering genom de olika ”boxarna” 
som fylls i. Samtidigt finns en stor flexibilitet för vad man anser är befogat att fylla i för varje enskilt 
område och också avseende hur man bör uttrycka det så man inte går miste om eller marginaliserar 
ett delområdes särprägel. ”Område” eller” delområde” motsvaras av bestånd, biotop, enskilt bryn 
mm. Det kan också röra sig om mindre platser, gångstråk och punktelement. I den mån jag har lyckats 
fånga upp ett lokalnamn som används eller använts för en specifik plats eller bestånd så återfinns 
också detta. Namnen i landskapet sätter jag stor vikt vid. Ett omtyckt, meningsfullt och väl använt 
landskap har många platsnamn som människor känner till och använder sig av.  
 
 
 
 
2.  Bakgrundsdiskussion 
 
Viktiga utgångspunkter för arbetets uppläggning och genomförande 
 
Redan vid mina första besök i området som jag här kallar Ekenässkogen så såg jag att det var ett 
fantastiskt litet område, som borde få en helt annan uppmärksamhet än det har idag. Genom detta 
uppdrag från Ronneby kommun så har jag nu fått chansen att fördjupa min bekantskap och ge mitt 
bidrag.  Den fördjupade bekantskapen har främst skett under december 2008, våren 2009 och vintern 
2009/2010. 
 
Arbetet vill ge uppmärksamhet åt Ekenässkogen som resurs i Ronnebys möte med havet för boende;  
vid närrekreation och en utvidgad landskaps-, vildmarks- eller eko-kultur-turism. Genom att 
identifiera värden men också det jag bedömer vara akuta problem är det tänkt att kunna fungera som 
planerings- och förvaltningsunderlag för framtiden både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.  
 
Det syftar till att gå igenom det avgränsade området i sin helhet, med både kommunala och privata 
delar. Detta görs efter det att inte bara kommunen utan också de större privata markägarna ställer sig 
positiva till ett sådant arbete som utgår ifrån landskapet som helhet snarare än vad som ägs av någon 
eller kommunen speciellt.  
 
Avsikten är att med arbetet kunna medverka till att lägga en solid och allsidig grund till 
Ekenässkogens framtida utveckling och användning; genom att med arbetet bidra till att försöka finna 
en bästa möjliga grund för framtiden i en långsiktigt bärkraftig utveckling. Att identifiera, nyupptäcka 
och återfinna de värden som finns i området med tanke på boende, friluftsidkande människor och 
turister görs på basis av noggranna fältinventeringar.  
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Figur 4. Den obearbetade inventeringskartan ger en uppfattning om områdets mosaikartade 
landskapsuppbyggnad.  
 
Inventeringskartan ger också en aning om hur värdena varierar i skala från intressant bestånd eller 
myr till enskilt äldre träd, stenröse eller gränsröse. Där informationen ”flockar sig” kan man ana att 
det finns många värden. Inventeringskartan har sedan använts som underlag för att framställa olika 
kartor där färgerna som förts på plockar ut det mest väsentliga samtidigt som det är möjligt att 
samläsa så att man bättre förstår de enskilda situationerna då man vill belysa olika aspekter och 
planförslag.   
 
 
 
De värden som innefattas kan vara starkt kopplade till olika karaktärsstarka terrängformationer, 
kulturspår av dignitet värda att bevara, vegetationsuttryck liksom påträffade växt- och djurarter av 
intresse för bevarande. Väsentligt för värderingen är också hur de ligger i landskapet, om de 
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exempelvis ligger i direkt anslutning till stråk där människor rör sig eller i ett område som någon 
sällan kommer in i. Förekomsten av flera värden kan också ge en anledning till att lyfta platsens värde 
jämfört med om där endast fanns ett enskilt värde.  
 
Man kan här notera att jag vid beskrivningen av värden och förvaltningsansvar börjar med 
rörelsestråken; det som fungerar som entréer, gång- och cykelstråk, ridstråk och bilvägar; därför att 
dessa är så fundamentalt viktiga för om man kommer till i området eller inte och hur ett område 
upplevs. Först efter detta beskriver jag de olika naturtyperna som förekommer, olika beståndstyper, 
kulturelement etc. Jag har således medvetet valt denna ordning trots att de flesta planer för 
naturförvaltning, typ skogsbruksplaner och skötselplaner för naturreservat, väljer att först och främst 
prioritera bestånden och odlingsfälten helt. Förutom att vägar, stigar och andra infrastrukturer (entréer, 
parkeringsplatser, målpunkter mm) således konventionellt nämns sist så får de oftast endast en 
marginell redovisning.  
 
Jag kommer också att diskutera värden på olika nivåer. Från mer övergripande nivåer, där 
Ekenäsområdet är en del av ett större landskapsområde med direktkontakt med Ronneby centrum och 
Brunnsområdet till att värdena har mer lokal betydelse. Vid sidan om att diskutera värden så är 
avsikten att i arbetet också kunna beskriva vad som kan räknas som problem idag och kunna peka på 
speciellt viktiga insatser ur skötselsynpunkt för att säkra och öka värdena för framtiden. 
 
Mer i detalj har jag haft som en direkt uppgift att i arbetet se på anslutningen mellan det nya 
bostadsområdet i Droppemåla med förbindelser åt sydost mot Ronneby hamn och se på om och hur 
detta kan lösas i samverkan med att man vill understryka det sammanhängande grönstråket från havet 
till Ronnebys centrum genom bland annat en ökad tillgänglighet via en ny cykelväg och vandringsled. 
Det nya Droppemålaområdet är också så dominant att det blir speciellt viktigt att se hur det passar in i 
landskapet på kort och lång sikt. Det bör vara väsentligt att det som bostadsområde upplevs som mest 
möjligt positivt och då blir dess relation till det omgivande landskapet av fundamentalt viktig 
betydelse. Genom den starka exploateringen var det oundvikligt att lokalt chocka landskapet. På 
längre sikt så kommer det mer och mer integreras med omgivningarna och den stora frågan är hur 
detta bäst bör ske, både för bebyggelseområdets image och för omgivningarna och Ekenässkogens 
användning.  
 
 
Nya internationella strömningar inom landskap som forskning och praktik 
Det har sagts av många att städer som vetter mot havet alltid får en överfokus mot havet och därmed 
en baksida som oftast får stora brister i kvalitéer, till förfång för människor som lever där eller skulle 
vilja leva där, eller till förfång för allt det som vår generation borde förvalta av natur, arter och 
kulturminnen, men som vi snarare alltför ofta förspiller inför de kommande generationer som 
förhoppningsvis kommer efter oss. Finns det sådana brister i ”Ronnebyfallet” så är det inte minst här, i 
fallet ”Ekenässkogen”, dvs i denna havsnära landzon, som man borde upptäcka dem.  
 
Det är också känt att jord- och skogsbruk med sitt hävdande alltför lätt lämnar in när 
tätortsexpansionen tar för sig. Man får ett övergivet landskap som ofta leder till både en försämrad 
attraktivitet och tillgänglighet. Är det så även i det här fallet och vad bör man i så fall göra åt det? Om 
det inte är så att jordbruk och skogsbruk försvunnit redan; hur kan man förstärka det snarare än 
försvaga det, eller ge det en inriktning som blir som skräddarsytt i en bebyggelsenära situation utan att 
förlora i dignitet och status. 
 
Genom Europarådets Landskapskonvention vill man ge större tyngd åt landskapsfrågorna i samhället 
som en resurs att utgå ifrån och understryka snarare än att förbise eller sudda ut i samband med 
utveckling. I Landskapskonventionen understryks vikten av att stimulera det lokala och regionala 
särartade och ett brett engagemang. Landskapskonventionens tillämpning är viktig i alla typer av 
landskap från vardagslandskap till mer värdefulla landskap att bevara. Personligen skulle jag vilja 
hävda att landskapskonventionens allmänna betydelse till trots, att den är speciellt viktig att utnyttja i 
småskaliga, byggnads- och verksamhetstäta landskap som Blekinges, där intressen och värden ofta är 
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sammanflätade med varandra i ofta delikata mönster i ett utpräglat flerbrukslandskap och där det är 
uppenbart att man under de senaste årtiondena i alldeles för liten omfattning utnyttjat detta som 
drivkraft och marknadskraft.   
 
Vid uppläggningen av arbetet har speciellt Europarådets Landskapskonvention varit en viktig 
ledstjärna. Denna Landskapskonvention håller just på att introduceras som konvention. Sista steget i 
införandet i Sverige sker just i skrivande stund. Sverige är för övrigt ett av de sista europeiska länderna 
som skriver under. Med landskapskonventionen menar Europarådet att vi måste skärpa 
uppmärksamheten mot landskapet som resurs i samhällsbyggandet och bevarandet. Landskapet har 
alltför ofta marginaliserats. Detta blir ju kanske som mest beklagligt i landskap som Blekinge där 
antalet orkidéer eller sällsynta växter kanske inte är så vanliga som värden genom den sura graniten 
som underliggande berggrund medan helheten och mosaiken som möjligheter till att kunna utnyttja 
landskapet i ett flerbruk med skönhetsupplevelser som intimt är knutna till just landskapet som 
företeelse är desto mer intressanta.  
 
Jag har under de senaste tio åren på nära håll kunnat följa Landskapskonventionens tillkomst och 
utveckling genom en personlig kontakt med många av konventionens idégivare och utvecklare i först 
och främst Frankrike och Storbritannien, men under de senaste åren dessutom med personer som har 
varit ansvariga för genomförande av Landscape character assessment-studier i Portugal och Ungern 
via det europeiska nätverket PERISCAPES och den därtill kopplade landskapsambassadörs-
utbildningen, som 2008 var förlagd till Sverige och närmare bestämt Bräkneåns dalgång och Ronneby 
kommun. 
 
Under de senaste åren har jag också tagit emot mycket av nya influenser från den internationella 
strömningen Landscape Urbanism som kom först i USA och Kanada, och senare till Europa i början 
av decenniet i spåren av sökandet efter mer uthålliga samhällen, städer och landskap. Efter de 
strömningar som kom i slutet av 1900-talet om att öka förtätningen med avsikt att därmed få ett 
miljömässigt och mänskligt bättre fungerande samhälle så tillför landskapsurbanismen andra 
dimensioner och många menar att det leder vidare in i andra spår där det blir uppenbart att landskap 
som Blekinge får avsevärt bättre förutsättningar att spela. Även i planeringen av det lokala visar 
landskapsurbanismen hur man på ett helt annat sätt lägger grunden genom landskapets förutsättningar 
och därmed undviker att ”lägga ut alltför stora och identitetsslösa villamattor”. I landskapsurbanismen 
menar man också att det är svårt att bygga upp den grundläggande bärande strukturen för identitet via 
bebyggelsen. Det gör man snarare genom den gröna strukturen och landskapet.   
 
Den stora betydelse som jag tillmäter landskapet, som grundval inte bara för rekreation och naturvård 
utan också mycket mer grundläggande för stads- och landsbygdsutveckling samt som inspiration för 
att leva ett gott och hälsosamt liv, menar jag får ett starkt stöd via Landscape Urbanism.    
 
De nya perspektiv som Landskapskonventionens tillämpning ger liksom realiserandet av idéer som 
ligger i spåren av Landscape Urbanism menar jag är värdefullt både för att specifikt ta hänsyn till 
landskapets förutsättningar och för att få mer långsiktigt hållbara lösningar. Samtidigt menar jag att 
just landskapet är viktigt för att kunna marknadsföra områden till gagn för en ökad kontakt mellan 
människa och hennes omgivning vid boende, närrekreation och turism.  
 
Med dessa utgångspunkter menar jag att utgångspunkten för Ekenässkogen dels att den bör behandlas 
som en del av ett kustlandskap och som del av hela Brunnsområdet som skogsområde samtidigt som 
det lyfts upp som närskog. Som närskog betraktad bör den uppfattas som lika viktig som själva 
tomterna och gatorna för ett bostadsområdes image. Utifrån detta vill utredningen anta utmaningen att 
försöka förädla det potential som faktiskt finns, få identifiera ”flaskhalsar” o dyl och finna vägar till att 
öka tillgängligheten igen.   
  
Många kanske hade blivit nöjda om jag allt som allt presenterade ett arbete på högst 5 sidor. Inte minst 
de s k administratörerna har ju så mycket att göra. Men handen på hjärtat: skulle 5 sidor ge rättvisa åt 
Ekenäsområdet och ge den nödvändiga förståelsen för områdets värden, problem och möjligheter som 
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man borde kräva? Med Europarådets landskapskonvention och ny forskning om landskapsurbanism, 
hälsa och livsstilar i ryggen och egna erfarenheter om vad som krävs för att få en god förvaltning som 
inte bygger på schabloner, standardiseringar och överförenklingar så menar jag att det krävs ett mer 
fördjupat närmande och ett mer fylligt dokument än det som används normalt idag och använts under 
de senaste årtiondenas rationella anda.  
 
Jag utgår därmed från ett behov av en fördjupad respekt för landskapet och de olika platserna. Jag 
utgår också från de önskemål som framtida generationer kan ha, men som vi inte kan veta så mycket 
om, vilket tillsammans talar för att ge själva beskrivningen en större plats. Endast genom en vidgad 
beskrivning som går utanför de exakt ställda frågorna av idag blir det möjligt att också kunna ge 
underlag till ”framtidens okända frågor”. Det innebär en strävan till ett mer fylligt dokument som har 
för avsikt att nå fram till en detaljrikedom som är större än vad de rationella administratörerna av idag 
önskar sig i sitt förhållande till ett lokalt landskap och dess förvaltning. Uppläggningen blir att försöka 
behandla informationen så att man kan uttrycka sig kortfattat och grovt; men inte bara. Rapporten kan 
förhoppningsvis både ge övergripande frågor ett djup och samtidigt hålla en tillräcklig kvalité då man 
kommer ner till alla enskilda delar i området.  
 
 
 
 

3.  Ekenässkogen som benämning 
 
Vikten av att återupptäcka landskapets platsnamn men också att ge nya 
platsnamn 
 
Ett av de viktigaste målen som utgångspunkt för den här inventeringen är att fler människor som är 
eller borde vara berörda upptäcker eller återupptäcker Ekenässkogen och dess stora värden för 
framtiden. För ett sådant mål är själva namngivningen en viktig del för att bekräfta existensen. Det är 
viktigt att kunna samlas kring ett namn.  
 
Med Ekenässkogen menar jag den del av skogen som befinner sig som en förlängning söderut av den 
klassiska Brunnsskogen och Södra Brunnsskogen som tar vid mot den sammanhängande staden 
Ronneby i norr i en skogbeklädd höjdrygg som således börjar där den kompakta stadsmiljön i 
Ronneby övergår i Brunnsparken och som sedan löper vidare obrutet ända ner till Ekenäs och Karön 
vid havet. Det jag vill benämna Ekenässkogen börjar vid Tvärsvägen mellan Busseviken i väster och 
Rustorp, reningsverket och Ronnebyån i öster. Säkert upplevs detta område av de flesta som ett enda 
skogsparti. Historiskt har det tidigt varit del av den södra betesallmänningen till Ronnebygårdar och 
senare efter skiftesreformer mm har området också haft ett långt skede bestående av tre skogsdelar, 
som ända inpå slutet av 1900-talet tillhörde tre markägare och gårdar, nämligen Rustorp, Bussemåla 
och Droppemåla. Genom markinköp ägs idag två av dessa skogsdelar, Rustorp och Droppemåla, av 
Ronneby kommun, medan Bussemåladelen är privatägd.  
 
Ekenässkogen föreslås här således som ett samlande namn som just understryker hela det havsnära 
skogsområdet söder om Tvärsvägen ner till Ekenäs och Karösundet. När jag väljer ”Ekenässkogen” 
som namn så gör jag det medvetet i strid med tidigare namnsättningar med motiveringen att läget idag 
är annorlunda och behovet av att få ett samlande namn för just skogsområdet i fråga avseende dagens 
och framtidens användande borde vara stort. Valet av Ekenässkogen som namn hindrar oss emellertid 
inte från att fortsätta att knyta an till historian och tala om de tre delarna som tillhörde de tre gårdarna 
Rustorp, Bussemåla och Droppemåla. Ekenäs är också en större och mer brett känd ort än nyare 
bostadsområden som Droppemålaområdet eller Ronneby hamn, som snarare förknippas med 
Ronnebyåns utlopp, industrier och de äldre små bostadsområden som lagts där i kanten av 
industrierna. 
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Figur 5. Flygbild från 2005 som visar Ekenäs och det sammanhängande skogsområdet från Ronnebys 
centrum ut till havet. Trädrikedomen till trots så är det endast på tre ställen som grönstråket når ända 
fram till havet; vid Busseviken, Ekenäs camping och närmast väster om Tarkett och Ronnebyåns 
utlopp. Flygbilden fångar också Droppemålaområdet under byggnationen. (Foto: Lars G B 
Andersson, SLU-Alnarp)   

 
Figur 6. Orienteringskartan från 1989 visar huvuddelen av Ekenässkogen, söder om Tvärsvägen förbi 
Rustorp och norr om Ekenäs-Droppemålavägen.  
 
På kartan har jag fört in de platsnamn som jag lyckats spåra under arbetets gång. De ger en antydan 
om hur benämningarna visar oss till platser som haft stor betydelse, varit omtyckta och ibland mycket 

Sommarbacken

Kubbahallaeken

Borgmästareängen

SakristibackenLillansberget

Kallansberget

Kiselberget

Ekenäsgölen
(Mossen)

Ljungmossahatten

Södra Brunnsskogen

Ekenässkogen

Tvärsvägen

Bussemåla

Busseviken

Lindekullen

Ekenäskärret

Kärraviken



 17

använda. Förhoppningsvis kan vi spåra många fler intressanta namn. Skogen (vitt) är variationsrik, 
med en småskalig topografi. Man kan här också läsa av var de mest spännande höjderna är, bland 
annat Ljungmossahatten i mitten precis väster om Ekenäsgölen. Antalet bäckar och småvatten (blått) 
är litet. Odlingsmarken (gult) visar på en betydligt större hävd som betesmark eller åker än idag. Vid 
namnet Droppemåla ser man Droppemålagården med sina dåvarande byggnader och fägatan österut 
från den. Man kan också notera det sammanhängande stignätet i området. Jämför man med flygfotot 
nedan så får man dessutom en viss uppfattning om var det nya bostadsområdet Droppemåla ligger 
idag och hur det såg ut innan byggnationen. Ytterligare värt att notera: Att kartan inte går ända fram 
till Busseviken, trots Bussevikens attraktivitet, vilket jag tolkar har att göra med den mycket ringa 
tillgängligheten från den stora allmänna vägen och vidare ut till havet.  
 
 

 
 
Figur 7. Den äldre lantmäterikartan från början av 1900-talet ger en god tidsavstämning med massor 
av intressant information om området i fråga.  
 
De tre gårdarna Bussemåla, Droppemåla och Rustorp styr markanvändningen. Ekenässkogen visar 
en intressant växling mellan småodlingar och små skogspartier med blandskog. Granen och tallen är 
redan där och finns med ända ner till kusten. Lövträden dominerar i väster och barrträden i öster. 
Bussemålaskogen är en öppen, betad skog. För sommarbetet flyttades sedan djuren ut på Inre Stekön. 
Ekenäsgölen är fortfarande en fuktäng innan torven bröts och gölen bildades. Torven såldes för 
uppvärmning av Brunnsvillorna och det gamla Brunnshotellet. Ekenäsbebyggelsen ligger fortfarande 
till största delen koncentrerad till strandryggen söder om Ekenäskärret. Efter kartans tryckning har 
den nu helt raka vägen förbi Bussemåla och vidare norrut rätats. Den syns på kartan som 
rödmarkerad. På Lindekullen finns en pampig parkanläggning. Vid dagens Tarkett finns ett sågverk 
och ett litet hemman. 
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4.  Som närskog och fortsättning på Brunnsskogen 
 
Storlek, övergripande mönster, landskapsekologiska aspekter och 
utvecklingsmodeller  
 
Upplevelsemässiga aspekter 
Ekenässkogen är en liten skog på drygt 70 hektar. Litenheten har sin speciella charm. En liten skog 
kan ha sina speciella kvalitéer precis som ett ltet rum kan ha med sin påtagligt starka rumslighet. Man 
har i forskning till exempel visat att barn i många situationer föredrar den lilla skogen framför den 
stora. Ekenässkogen är emellertid samtidigt tillräckligt stor för att man kan få sig en ordentlig runda 
och kunna variera sig. Den är också tillräckligt stor för att ge flera användningsgrupper möjligheter att 
utnyttja den utan att det ska behöva leda till konflikter. Självklart är det också en styrka att den utan 
brott går vidare norrut i Södra Brunnsskogen. Ekenässkogens attraktivitet beror emellertid inte bara på 
dess storlek. Lika mycket har attraktiviteten att göra med områdets innehåll av olika kvalitéer, hur väl 
den ansluter till havet, den angränsande bebyggelsen men också norrut mot Brunnsparken och Södra 
Brunnsskogen. 
 
Vilka faktorer påverkar hur stor en skog upplevs och hur mycket den används? Att den upplevda 
storleken varierar vet alla som återbesökt sin barndoms platser och blivit chockade över skillnaden. 
Med referenser bland annat till forskaren Christina Axelsson-Lindgren på 1980-talet vid institutionen 
för landskapsplanering, SLU-Alnarp så blir frågan om hur skogen är strukturerad, är varierad eller 
ensartad mycket avgörande för människors förmåga att läsa av avstånd och tid. Viktigt blir hur det är 
att orientera sig i den; om man lätt kan orientera sig i den, hur mycket tydliga detaljelement och 
karaktärsstarka bestånd som finns som man kan relatera sig till tidsmässigt och rumsligt samt om man 
lätt kan använda sig av ”landmärken”. Upplevelsen av storlek beror också på hur trygg man är i sig 
själv och hur mycket man känner sin skog. Finns ett psykologiskt motstånd så kan man blockeras för 
delar av skogen eller hela skogen; om man till exempel möts av förbudsskyltar, elstängsel eller något 
annat som signalerar att man är ovälkommen. Att mötas av en ilsken markägare eller tomtägare är 
minst lika effektivt till att blockera. Franska undersökningar har också visat hur viktiga entréerna är; 
andas de välkommen, status, lockar de vidare in? För upplevelsen av storlek är också valet av skogstyp 
avgörande; en pelarsalsskog kräver mer utrymme än en artrik, skiktad skog som ger uttryck av att få 
plats på betydligt mindre ytor.  
 
Dessa resonemang om en skogs sociala värden anknyter till landskapets mönster snarare än om 
enskildheter, som om man plockar ur en viss beståndstyp ur sitt sammanhang; och frågar sig om ett 
granbestånd alltid är fulare eller mindre attraktivt än ett bokbestånd? Vi tangerar här miljöpsykologin 
men också, i den närmare knytningen till det fysiska landskapet,  landskapsekologin som en stor 
vetenskapsgren, med termer som kärnområden, stråk och korridorer, ”stepping stones”, kontinuiteter, 
kontinuitetsbrott, öbiogeografi etc. 
 
Hur Ekenässkogen ser ut i sina ytterområden där man först möter den blir högst väsentligt att arbeta 
aktivt med vid en planering och förvaltning. Att själva kärnan av Ekenässkogen fungerar som en kärna 
med mycket höga upplevelsevärden blir lika viktigt. Hur Ekenässkogen hänger samman med Södra 
Brunnsskogen och Brunnsparken blir lika väsentligt. Kan de komplettera varandra så att de 
tillsammans stimulerar till förlängda utomhusvistelser i tid och avstånd så har man nått något 
väsentligt. I studien har lagts stor tid för att komma fram till en serie landskapsekologiska 
temakartorna som ligger till grund för både upplevelseresonemang och resonemang om uthållighet 
avseende växt- och djurpopulationer. Jämförs dessa med olika typer av gångstråk och småvägar i olika 
delar från Brunnsparken och vidare ner till Ekenässkogen så börjar man ana vilka stora potential som 
området innehåller i sin helhet för att bygga ut möjligheterna till rekreation och landskaps- eller natur-
kultur-ekoturism.  
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Storleken är också viktig som en landskapsekologisk faktor för att lyckas hålla livskraftiga 
populationer av växter och djur. För Brunnsområdet kan man till exempel befara att 
bokskogsområdena i Brunnsparken inte är tillräckligt stora i sig själva för att långsiktigt kunna hysa en 
rad av hotade, ”rödlistade arter”. Då blir det viktigt med tillgången av andra ”kärnområden” med bok 
och bok-gran i Södra Brunnsskogen och Ekenässkogen liksom till förbindelsestråk till dessa. På ett 
liknande sätt kan man resonera kring lundområdena och hällmarkstallskogen; att det till exempel är 
väsentligt att fortsätta stödja och bevara hällmarkstallskogen som typ med all sin inneboende 
komplexitet uppkommet och bibehållet under århundraden genom tidigare naturbete, blädningsbruk 
men i det här fallet också genom direkta åtgärder till promenadstråk och kultplatser. 
 
 
Ekenässkogen som fortsättning på Brunnsskogen 
 
Landskapsekologiska aspekter samt övergripande utvecklingstankar 
Samtidigt som Ekenässkogen har en omistlig roll som närskog är Ekenässkogen av en fundamentalt 
stor betydelse som entréområde eller avslutningsområde som del i hela Brunnsområdet. Ekenässkogen 
blir här fortsättning till det klassiska Brunnsskogen-Brunnsparken och det mer vildmarkspräglade 
naturområdet Södra Brunnsskogen söder därom. För turisten eller den boende i Ronneby så blir 
Ekenässkogen viktig för att få ut en tillräcklig kapacitet för längre promenader och annan 
utomhusvistelse med olika längder och router som ger omväxling. Ekenässkogen blir också viktig för 
att få tillgång till målpunkter med tillräcklig stark attraktionskraft så att man inspireras av att ta sig till 
vissa platser, bli en del av platserna och nöjd återvänder hem. Kontakten med havet, Ekenäsgölen och 
randbergen med hällmarkstallskog tillhör målpunkter med en sådan hög kapacitet. Där kan man till 
exempel se eller ana havet och stranden från bergstopparna, då man fortfarande står inne i skogen eller 
i skogsbrynet. Liknande målpunkter finns givetvis också norrom, i Södra Brunnsskogen, men de har i 
regel en annan karaktär och det är för variationen viktigt att få tillräckligt med platser som är av 
tillräcklig kvalité, som ligger tillräckligt långt bort. Man bör också stryka under vikten av att få den 
första upplevelsen till att bli något alldeles extra om man snarare utnyttjar Ekenässkogen som 
entréområde; så att man kan bekräfta en stark upplevelse just i första mötet med det direkt havsnära.  
 
Ekenässkogen bör kunna få en viktig roll inte bara för boende, sommarboende och lokalt i Ronneby 
utan för en betydligt vidare målgrupp, gällande ”turister” och ”hemmaturister”. Även om det inte på 
något sätt behövs som motiv så finns här troligen äldre traditioner att knyta an till. Det finns nämligen 
så mycket spår i Ekenässkogen och i Södra Brunnsskogen efter en äldre friluftskultur att man bör 
kunna påstå att det funnits direkta utflyktsmål och vandringsleder från Brunnen till Ekenäs och Karön 
över skogen liksom att Ekenäs själv blev en utgångspunkt utifrån vilken man anordnat sina 
skogsutflykter. Man har således långt ifrån bara haft ögonen på havet i den tidiga turistvåg som 
brunnsepoken utgjorde. Även om det vid närmare undersökningar inte skulle visa sig ha varit i en stor 
omfattning eller under en lång tidsperiod så är en sådan tradition intressant och kan dessutom tjäna 
som impulsgivare för något som borde höra framtiden till, kopplat till ekoturim-kultur-turism med 
centrum i Ronneby men även till att Ekenäs-Karön återupptäcks och kopplas ihop som rörelsestråk 
med Ekenässkogen liksom med Södra Brunnsskogen och kulturreservatet Ronneby Brunn. 
 
Nedan visas en serie temakartor över områdets övergripande landskapsekologiska mönster om man 
ser på de viktigaste naturtyperna i området som helhet. Därefter diskuteras det övergripande nätet av 
gång- och cykelvägar samt hur detta skulle kunna förstärkas. Därefter testas några strategier och 
planeringsidéer om hur man väljer olika grundkaraktärer och hur man kan resonera kring 
Ekenässkogen som del i ett större landskapsområde där Ekenässkogen hänger ihop med 
Brunnsområdet och Ronneby stadskärna.  
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Öppet vatten, göl

Öppen våtmark

Alkärr, sumpskog med al,
björk eller vide

Tall – björk – myr

Vasskärr

Vattendrag, bäck, öppet dike 

Översikten visar hela landområdet som i vid bemärkelse skulle kunna
kallas Brunnsområdet; med de klassiska områdena Brunnsparken och
och Brunnsskogen i norr, Södra Brunnsskogen därom, vilken längst
söderut övergår vidare till Ekenässkogen. Denna första temakarta
visar vatten, våtmarker och vattendrag som resurs för upplevelser,
flora och fauna.  

Landskapsekologiska 
analyskartor. 
1. Vatten, våtmarker och 
vattendrag som resurs

 
 
Figur 8. Landskapsekologiska analyskartor: Tema 1. Vatten, våtmarker och vattendrag som resurs. 
 
Översikten visar hela landområdet som i vid bemärkelse skulle kunna kallas Brunnsområdet; med de 
klassiska områdena Brunnsparken och Brunnsskogen i norr, Södra Brunnsskogen därom, vilken 
längst söderut övergår vidare till Ekenässkogen. Denna första temakarta visar vatten, våtmarker och 
vattendrag som resurs för upplevelser, flora och fauna.   
 
Området har två gölar; Trollsjön och Ekenäsgölen. Trollsjön är känd för sina enastående 
upplevelsevärden. Den är också floristiskt intressant. Ekenäsgölen har också stora upplevelsevärden 
och en intressant vegetation. Samma höga dignitet menar jag att tall-björk-myrarna med sina 
intensivt gröna mossmattor har som upplevelsemiljöer. De ligger i ett stråk söderut från Trollsjön där 
de bildar en nästan sammanhängande svärm. Flera av dem har en mycket vildmarkspräglad 
omgivning och har ett  ett myller av småstigar intill sig.  
 
I området finns påfallande litet av vattendrag. De två finaste bäckarna i området finns vid 
Bålebroskutan och Karlstorpsplan i Brunnsparken samt i lundområdet öster om Rustorp i 
Ekenässkogen. Längst söderut finns ytterligare en resurs av hög klass,nämligen Ekenäskärret med 
dess vidsträckta vassområde.  
 
De nyare vattnen längs bergsbranten i Brunnsparken och söder om Vidablick är redan idag en stor 
tillgång i området. Slutligen: I området finns också ett antal alkärr. De är samtliga viktiga inslag i 
området men spelar ingen fundamentalt viktig roll.    
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Landskapsekologiska  analyskartor. 
2. Bokskog som långsiktig resurs

Brunnsområdet förknippas i hög grad med bokskog. Här kan man
förvänta sig mäktiga upplevelser genom bokskogssystemens 
mycket höga ålder, kontinuitet och mogenhet. Även Ekenäs och
Ekenässkogen sammankopplades tidigare med bokskog som går 
ner till havet. 

Äldre bokskog. Mycket
värdefull. Självklart kärnområde.
Äldre-medelålders bokskog. Inslag
av äldre träd och lågor, stående eller
Liggande döda träd.
Bokskog eller blandskog med bokinslag
där värdet kommer öka med rätt skötsel.
Möjligt framtida kärnområde eller för-
stärkningsområde till kärnområde. 

 
 
Figur 9. Landskapsekologiska analyskartor: Tema 2. Bokskog som långsiktig resurs.  
 
Brunnsområdet förknippas i hög grad med bokskog. Genom bokskogens mångfald både i antal och 
kvalité så kan man i många delar förvänta sig mäktiga upplevelser med bokskog i olika former. Boken 
bör också uppfattas som en helt grundläggande del i totalupplevelsen. Översiktskartan visar hur 
bokskogarna fördelar sig över hela Brunnsområdet i dess vida bemärkelse, också innefattande 
Ekenässkogen. Den landskapsekologiska analysen visar hur bokskogen som grundkaraktär idag 
kommer och går. De är koncentrerade till tre samlingar eller svärmar; till Brunnsskogen i norr med 
flera nästan sammanhängande kärnområden, till de östra sluttningarna av Södra Brunnsskogen mot 
Golfbanan och till Ekenässkogen med kustzonen, med koncentrationer till både Rustorp- och 
Bussemålamarkerna samt till Ekenäs. Även Ekenäs och Ekenässkogen sammankopplades tidigare i 
hög grad med omfattande bokskog som gick ner till havet men idag finns endast små delar kvar. 
Dessa fragment spelar dock fortfarande en viktig roll och bör kanske snarare ökas än ytterligare 
reduceras.  
 
Redovisningen sker i tre klasser efter hur värdefulla bokskogen bedömts vara. Kvalitén i det som här 
betecknas som av högsta kvalité och kärnområde har uppkommit genom bokskogssystemens mycket 
höga ålder, kontinuitet och mogenhet. Framöver kan man förvänta sig att än mer hamnar i denna 
höga kvalité. Karaktäristisk är att bokskogen mer ofta rör sig om en blandskog än om en ren bokskog. 
Gran bildar tillsammans med bok de mest naturliga skogssystemen på moränjordar i Sydsverige och 
finns representerat även här i Södra Brunnsskogen men också i de inre delarna av Ekenässkogen. 
Stortallar ochvidkroniga ekar är andra vanliga inslag liksom idegranen.Idegransförekomsten gör 
bokskogen exotisk och visar på dess kustbundenhet liksom förekomsten av stensöta, buskstjärn- 
blomma, murgröna och vildkaprifol. Bokskogen klarar sig i regel gott långsiktigt utan hävd. Skötsel 
kan ända vara viktig för att ”mejsla fram” riktigt fina pelarbestånd av bok, hålla tillbaka granen 
ibland så att den inte blir för dominant eller för att få fram fina bokblandbestånd med välutvecklad 
skiktning. 
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Avenbokskog

Idegranskog

Lundartad ek-hassel-lind-blandskog

Askskog, björk- och videskog

Välutvecklat skogsbryn, större buskage

Öppen, betad gräsmark, vall

Öppen, ogödslad naturbetesmark

Träd- och buskrik hagmark

Starkt igenvuxen hagmark, pågående 
utveckling mot lundartad växtlighet

Landskapsekologiska  analyskartor. 
3. De rika ädellövskogssystemen, hagmarkerna och 
de öppna gräsmarkerna som långsiktig resurs

Här har samlats en mängd rikare ädellövskogssystem, hagmarker
och öppna gräsmarker som är mycket hävdberoende för att kunna
existera långsiktigt. 

 
 
Figur 10. Landskapsekologiska analyskartor. Tema 3. De rika ädellövskogssystemen, hagmarkerna 
och de öppna gräsmarkerna som långsiktig resurs.  
 
På den här temakartan har samlats en mängd rikare ädellövskogssystem, hagmarker och öppna 
gräsmarker som samtliga är mycket hävdberoende för att kunna existera långsiktigt. Ur 
resurssynpunkt kan man se att den här redovisningen visar på stora bekymmer, eller anorlunda sett: 
på mycket stora potential och framtidsvärden. Det är följaktligen speciellt viktigt med strategiska 
beslut i de här fallen, då systemen många gånger kan tillintetgöras inom så korta tidsintervaller som 
10-20 år.  
 
Om norra delarna bjuder på de stora bokskogsinteriörerna och Södra Brunnsskogen på de 
vildmarkspräglade myrarna och hällmarksryggarna så bjuder Ekenässkogen betydligt mer på de 
lundartade bestånden och ett frodigt igenväxningslandskap med vidsträckta slånbuskage i stort antal.  
I Södra Brunnsskogen påträffas också de mer sällsynta typerna med avenbokskogen och 
idegranskogen. Avenbokskogen är knuten till områdets blockrikaste partier. En ren ”idegranskog” 
kan som växtsociologisk typ ses som en undertyp av den kustbundna bokskogen. Här förekommer den 
på två ställen; intill Trollsjön i norra delen och i en bokskogsdominerad sprickdalgång i mellersta 
delen. 
 
Den öppna jordbruksmarken återfinns som synes främst i områdets västra delar; hela vägen från 
Bålebroskutan, Vidablick och Persborg till Lindekullen och Droppemåla. Här är de 
upplevelsemässigt viktiga i en image där Ronneby möter havet i en dalgång, där betesmarker och 
odlingsfält visar mycket av ursprunget och ett påtagligt attraktivt landskap. I områdets mellersta 
delar så har den sura graniten och bergryggarna omöjliggjort att de rikare naturtyperna kan 
förekomma och de återfinns högst sporadiskt. Mot Ronnebyån i östra delarna återfinns däremot 
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intressanta partier med slåtteräng, beteshagar och lundartade partier, som arv från tidigare 
inägomark.    
 
 
 

Särskilt värdefullt hällmarksområde med öppna delar växlande med
hällmarkstallskog. Inslag av äldre, storkroniga tallar. Ofta utsiktsplats
eller viktig samlingsplats. 
Välutvecklad hällmarksrygg eller –platå med växlande öppna och 
trädbevuxna delar med tall, krattek och en. 

Mindre hällmarksparti eller mer vidsträckt hällmarksbunden 
bergsplatåskog med tall, gran och ek växlande med öppna gläntor.

Landskapsekologiska  analyskartor. 
4. Öppna hällmarker och hällmarkstallskog med stort 
långsiktigt värde som långsiktig resurs

Temakartan illustrerar hur hällmarkerna utgör en väsentlig andel av 
marken i Brunnsområdet som helhet. I deras mönster kan man också
känna igen sprickdalslandskapet i botten. 

Hällmarkstallskogen ger kanske mer än något annat den allra mest 
grundläggande landskapskaraktären för Brunnsområdet. 

 
 
Figur 11. Landskapsekologiska  analyskartor. Temakarta 4. Öppna hällmarker och 
hällmarkstallskog med stort värde som långsiktig resurs 
 
Temakartan illustrerar hur hällmarkerna utgör en väsentlig andel av marken i Brunnsområdet som 
helhet. I deras mönster kan man också känna igen sprickdalslandskapet i botten. Hällmarkstallskogen 
ger kanske mer än något annat den allra mest grundläggande landskapskaraktären för 
Brunnsområdet. Bergen har också haft en speciell plats i kulturen och mycket av forntida spår 
återfinns till bergen i området. Där finns ett stort flertal av bergsbundna platser som har sina 
speciella namn och man kan bara ana om deras stora betydelse genom tiderna. På andra ställen 
bildar de höjdsträckningar och rörelsestråk som alltid varit den viktigaste grunden till vandringsleder 
och markvägar.  
 
Många gångar är det här snarare än på den bördigaste marken som man finner de mest 
karaktärsstarka träden liksom själva dramatiken mellan träden, flyttblocken och bergväggen, något 
som så många gånger skildrats i romantikens och den tidiga turismens tidevarv; men också här och 
nu. Hällmarkstallskogen var tillsammans med bokskogssystemen också det som gav grunden till 
Natura 2000-området som bevarandeområde av hög dignitet i de norra delarna av Brunnsområdet. 
Hällmarkspartierna är emellertid kanske än mer välutvecklade i Södra Brunnsskogen som randberg 
och sista utposter ut mot havet. Även Ekenässkogen innehåller fyra-fem hällmarkspartier och 
talldominerade bergryggar av mycket stort värde. Det finns också intressanta krattek-dominerade 
höjdpartier, bland annat på bergsryggen intill Ronnebyåns utlopp.  
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Skötselmässigt kan man argumentera att växtsystemen är tämligen så stabila och klarar sig under 
mycket långa tider utan hävd. Samtidigt kan man inte minst just i det här fallet visa på att skötseln 
haft en enormt stor påverkan. Mängderna av stortallar eller vidkroniga men kortstammade tallar är i 
de flesta fall en produkt av en skötsel som letar sig tillbaka till minst 1900-talets början. Även om 
man skulle sänka ambitionen gentemot tidigare så vore det rimligt att önska att speciellt viktiga berg, 
som utpekats som kärnområden (klass I), viktiga platser historiskt eller idag och viktiga stråk borde 
få en skötsel som snarare understryker än suddar bort den artikulering i former som man kan få 
uppleva på bergen och längs bergryggarna.  
 
 

Storgranskog eller annan granblandskog med mycket stora värden. I 
regel med lång kontinuitet och med starka drag av naturskog.

Granblandskog med betydande miljövärden för framtiden om granen 
naturligt eller med riktad skötsel ger utrymme för andra arter.

Granbestånd, yngre – medelålders granmonokulturer, som långsiktigt
kan bli intressanta som del i Brunnsområdet.

Landskapsekologiska  analyskartor. 
5. Granblandskogar som långsiktig resurs.

Granen har under mycket lång tid funnits i området, hade säkert 
också funnits här naturligt. Mycket av granarna är självföryngrade 
men där finns också mycket som planterats i bestånd. 

 
Figur 12. Landskapsekologiska analyskartor. Temakarta 5. Granblandskogar som långsiktig resurs. 
 
Granen har under mycket lång tid funnits i området. Den hade säkert också funnits här naturligt om 
människan inte hade haft med ett finger. Mycket av granarna är självföryngrade och återfinns mest 
tillsammans med andra trädslag, men där finns också mycket som planterats i bestånd. Det är 
uppenbart att skogspolitiken mm styrt händelseförloppet. Idag förekommer granen bara som enstaka 
grupper i kulturreservatet i norr. Söder om Trollsjön dyker den upp desto mer och finns med både i 
mer bördiga svackor och längre söderut också uppe på bergsplatåerna. Större stormfällningar och 
barkborreangrepp har under de senaste åren ändrat balansen och minskat granens antal. Samtidigt 
finns flera yngre, täta och mycket växtkraftiga bestånd (här i klass 3), som långsiktigt till och med kan 
ge en ökning av granens andel.  
 
Relativt många av granbestånden har bedömts som tillhörande klass II här då granbestånden är väl 
terränganpassade, ofta små och har ett icke ringa inslag av andra trädslag. Med en fri utveckling 
eller en riktad skötsel som gynnar bestånden som blandbestånd, inte minst inslaget av bok, så skulle 
granblandbestånden kunna spela en än större roll vid vildmarksupplevelser, ge en välgörande 
kontrast mot alla lövbestånd, gynna attraktiva arter som blåbär och kantarell m.fl., samt kunna bjuda 
på granupplevelser med anknytning till dess rika mytologi och former som man sällan får möjligheter 
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att uppleva i en produktionsskog. Viktiga åtgärder om man väljer en sådan inriktning blir att gå in i 
de yngre granbestånden med röjningsgallringar; gärna med starka gallringar och tätare intervall 
mellan ingreppen och gynna befintligt löv, självföryngring av löv och tall, men också för att få 
bestånden mer stormfasta. Som äldre kan de sedan lämnas helt utan planerade åtgärder; istället 
förblir de orörda eller så följer man med där naturliga vindfällen eller barkborreangrepp sker. 
 
Som synes innehåller området få granbestånd som bedömts tillhör klass I idag och som bedömts 
utgöra viktiga kärnområden för gran. Det finns ett mindre gammelbestånd i en svacka i de innersta 
delarna av Södra Brunnsskogen. Ett annat, ännu större, finns i de inre delarna i Ekenässkogen. Där 
ligger det i ett relativt vindskyddat läge, intill Ekenäsgölen, är starkt vildmarkspräglat och har ett 
stort inslag av bl a bok; med en representation av både bok i hög ålder och nyligen självföryngrad 
bok. 
 
 
Några modeller för att finna fram till överordnade strategier för hela 
Brunnsområdet 
  
  

    
 

Figur 13. Figur över tänkbara grundkaraktärer i landskapet från Ronneby till havet.  
 
Figuren avser att presentera en tankebild om hur man strategiskt skulle kunna närma sig området 
mellan Ronneby och havet så att man inte förlorar sig i detaljer utan stannar vid sex olika 
framplockade klasser av grundkaraktärer; parkkaraktär, skogsparkkaraktär, golfbana, 
odlingslandskap, hävdad skog och vildmark. Till detta områdes- eller ”beståndstänkande” så har ett 
”platskoncept” tillförts, med en vidareutveckling till ett ”platskretskoncept”.  
 

Parkkaraktär. Innefattar Brunnsparken, 
doftträdgården och japanska trädgården

Naturpark, skogspark. Romantisk eller 
pittoresk stil, där naturkaraktär ofta fram-
hävs, tillsammans med speciell skötsel längs 
stråk, utsikter och i anslutning till platser

Golfbana. Innefattar också både natur- och 
kulturelement.

Odlingslandskap. Här främst betesdrift. 
Prickat anger träd- och buskrika delar.

Hävdad skog. Innefattar här ett ståndorts-
anpassat, småskaligt skogsbruk med 
blädningsartade skogsskötselformer. Kan 
också innefatta en samordning med bete.

Vildmarkspräglade partier. Oftast med stark 
naturkaraktär idag. Avser en fri utveckling för 
framtiden utan andra åtgärder än för 
framkomlighet och vid speciella platser
Särskilt identifierade platser. Ofta med fram-
hävande av naturkaraktär, ibland förstärkt 
med byggnad, grill mm

Flera platser bundits ihop till ”platskrets”
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Figuren visar avsnittet ner till Tvärsvägen (Rustorpsvägen). Mot norr dominerar Brunnsparkern och 
Brunnsskogen med sitt pittoreska, mer tillrättalagda landskap där omsorg, ansning, artikulerad 
skötsel varit målen för skötseln i kanske århundraden. Söder om Trollsjön får besökaren chans att 
möta ett vildmarkslandskap som inte bara handlar om några vildmarksöar utan snarare om något 
stort och sammanhängande som varierar inom det vildmarkspräglade som ram. En skötsel skulle här 
vara försiktig och bara till för att framhäva och artikulera naturen och dess säregna former längs 
speciella rörelsestråk och platser. I en jämförelse med andra rörelsestråk och leder runt om Ronneby 
så blir samtliga dessa tre grundkaraktärer så gott som unika uttryck; de förekommer inte längs andra 
leder och stråk. 
 
Modellen innehåller också en ”surprise” på ett liknande sätt som Sven Ingvar Andersson ville 
överraska genom kulturnedslag som Japanska trädgården och Doftträdgården i Brunnsskogen; utan 
att bryta naturatmosfären som bottenresonans. Ett sådant överraskningsinslag skulle kunna utgöras 
av en kompakt ”stad av kojor” eller av en serie plattformar eller golv för konstinstallationer ”mitt ute 
i vildmarken”. Det skulle också kunna vara en ”kinesisk trädgård” för att fullfölja det exotiska med 
den japanska trädgården. Platsen skulle väljas så att just överraskningskänslan skulle nås och 
kontrasten gentemot en kringliggande orörd vildmark skulle föda en mängd relevanta tankar om 
människan, kulturen och naturen.  
 
Mot väster så är det viktigt att inslagen av odlingsytor blir tillräckligt stort så att man känner att 
jordbrukslandskapet ger bottenresonansen. Detta är ett återkommande tema i väster som användes 
redan av Flindt och Madelung i det nuvarande kulturreservatet under kurortstidens glansperiod i 
slutet av 1800-talet. Som ett återkommande undertema i västra delarna så blir då skogen som skött 
företeelse viktig och ett viktigt komplemant till det vildmarksartade öster om.  
 
Mot öster och Ronnbeyån fortsätter de mer urbana uttrycken att dominera med Brunnsparken följd av 
golfbanan. Vad man borde önska sig här som ett kort avbrott är en ”entré” och ett ”skyltfönster” som 
visar att det finns ett attraktivt naturområde längre in att besöka. Om man inte åstadkommer sådana 
direkta öppningar ut mot huvudvägarna så förblir naturområdet dolt, okänt och man signalerar tyvärr 
att ”naturen” är mer perifer än urbana utnyttjandeformer som park och golf.   
 
Tankemodellen introducerar också ett platskoncept, vilket avser ge en speciell uppmärksamhet mot att 
välja ut platser i området, som ska ha sådan lyskraft och attraktivitet att besökaren ska vilja stanna till 
och då hon kommer hem, ska komma ihåg platsen. Platserna kan också ”adopteras” av föreningar 
som känner sig som en slag värdar. Platser på det sättet avses bilda ett pärlband i anslutning till 
markerade leder eller andra stråk som många kommer hitta fram till även om de inte är markerade. I 
tankekonceptet har jag prövat att knyta ihop flera platser till så kallade ”platskretsar” med 
motiveringen att mycket talar för att just använda sig av en planering där man söker nå en flockning 
snarare än en jämn utspridning. 
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Prydnadspark

Skogspark
Naturpark

Golfbana

Vildmark

Hävdad skog

Jordbruksmark
Betesmark

Bebyggelse

 
 
Figur 14 och 15. Vidareutveckling från tidigare föreläsningar under 2007 och 2008 kring ”Ronneby 
möter havet” där en kombination av övergripande landskapsstrategier för hela Brunnsområdet 
identifieras och diskuteras liksom utvecklingen av ett inre stråk som komplement till Risatorpsvägens 
och Reddenvägens rationella, bildominerade stråk. Figur 14 ger utgångspunkten för framläggandet. I 
figur 15 sker en vidareutveckling.   
 
Upplevelsen av hur ”Ronneby möter havet” är idag i hög grad knuten till de två enda möjliga 
rörelsestråken med bil, buss eller cykel. I figur 14 presenteras tankarna om att se höjdryggen mellan 
de två dalgångarna och vägarna som ett grönt stråk som borde öppnas upp med hjälp av ett nytt 
cykel- och gångstråk. Mot havet skulle det gröna stråket få ett ordentligt slut av hög kvalité. Närmare 
Ronneby skulle stråket dela upp sig så att man kan sikta både på Brunnsparken och Ronneby centrum. 
Figur 16 visar också genom de stora ringarna på strategiska knytpunkter, där man om man färdas i en 
av de två dalgångarna möter havet för första gången. De stora ringarna vill illustrera att här ska det 
vara extra höga upplevelsevärden. Andra viktiga miljöer i mötet mellan Ronneby och havet markeras 
med en mindre ring för Ekenäs strandbad och camping samt en större ring för Risanäshalvön.  
 
Figur 15 avser att ta oss ett steg längre. Den avser illustrera att det är viktigt att se hur ett sådant inre 
”grönt” eller ”grönt-blått” stråk skulle kunna passera olika grundkaraktärer av landskapsuttryck på 
vägen mot havet. Stråket börjar med att det passerar genom Brunnsparken med först och främst en 
karaktär av prydnadspark och Brunnsskogens skogsparksatmosfär innan det går vidare in i ett stort 
vildmarksområde. Väljer man att komma längs den västra sträckningen så får man också möta en 
jordbruks- och betesatmosfär. Enligt figuren löper stråket hela tiden inne i vildmarksområdet under 
den tiden som det passerar genom Södra Brunnsskogen. Alternativt så minskar man vildmarksområdet 
något och låter stråket passera både genom vildmark och välhävdad skog. Ner mot Ekenässkogen så 
övertar sedan ett småskaligt skogsbruk uppgiften att vara karaktärsgivare. Det gröna stråket undviker 
hela tiden bebyggelseenheter enligt figuren. På sidorna löper de båda huvudvägarna. Färdas man 
längs Ronnebyåns dalgång är den ”urbana karaktären” med park och golfbana helt dominerande. 
Följer man istället den andra dalgången från torget till Bussemåla så har det äldre, småskaliga  
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jordbrukslandskapet bevarats just där det är som mest kritiskt; i det direkta mötet med havet. Detta 
förklarar på ett viktigt sätt mycket av Ronnebys rötter och landskapliga läge.  Man kan också notera 
hur bebyggelsegrupperingarna i figuren har luckor så att ett mer ursprungligt landskap i botten också 
har kunnat komma till tals. Risanäshalvön visar sig än mer i denna figur vara enda möjligheten för 
framtiden att kunna bjuda på ett mer helgjutet jordbruks- och beteslandskap i mötet med havet.  
 
Vad händer då i själva Ekenässkogen och i mötet med Bussemålaviken? Figuren visar att jordbruket 
fortsätter ge klangfärgen i landskapet mot väster. Speciellt om det får förstärkning via Risanäshalvön. 
Längre in så blir det en kombination av den skötta kulturskogen och friväxande vildmarksöar. Längst 
ut mot havet visar figuren på att man borde höja ambitionen så att själva avslutningen och mötet med 
havet blir till något magnifikt. 
 
 
 
 
Rörelsestråk; gång- och cykelvägar med olika grundkaraktärer samt mindre 
bilvägar  
 
Gång- och cykelvägar, stignätet, entréerna och framkomligheten i terrängen. Till Ekenässkogens 
största värden bör man således räkna områdets vitt förgrenade stignät av en mer informell karaktär, 
med mängder av mindre stigar sammanflätade. Det finns goda möjligheter till ett varierat 
promenerande både inom området och med koppling utåt havet eller vidare upp genom Brunnsskogen. 
Den lilla tvärsvägen (Rustorpsvägen) som utgör Ekenässkogens avgränsning norrut är också 
synnerligen viktig för områdets tillgänglighet. Samtidigt måste man konstatera stignätets sårbarhet 
genom en snabb och stark igenväxning och förekomsten av flera ”flaskhalsar” där det fungerar 
speciellt dåligt och mängder av gömda entréer. Det är ett faktum att området fått en betydligt 
försämrad tillgänglighet under de senaste tiotal åren; inte minst i kopplingen mot dem som bor i 
Ekenäs. Detta är beklagligt då det rent logiskt borde vara tvärtom, att man med mer människor i 
området och med ett mer miljömedvetet samhälle borde söka en ökad tillgänglighet. 
 
Man bör i detta sammanhang notera att om antalet mindre stigar är stort så är förekomsten av mer 
primära större gång- och cykelstråk i Ekenässkogen desto mer frånvarande. Genom önskan om en 
förbättrad kontakt mellan Ronneby och havet, tillkomsten av det nya bostadsområdet i Droppemåla 
och förtätningen av Ekenäs, vilket tillsammans ger avsevärt fler bostäder, finns idag en mycket större 
anledning än vad som funnits tidigare, åtminstone sedan Brunnsepokens guldålder, att åstadkomma ett 
förbättrat stråk för cykel, gående m fl. Detta stråk bör gå fram inne i naturområdet ända uppifrån 
Ronneby och ned till havet och det bör kopplas ihop med Brunnsområdet, Golfbanan och de nämnda 
havsnära bostadsområdena med allmänna platser som Karöbryggan och Ekenäs camping. Ett sådant 
stråk skulle verkligen kunna öppna upp och knyta samman. Här har det bedömts som så angeläget att 
det som föreslaget nytt stråk ges en egen punkt nedan. 
 
Bedömningen är således att nätverket av småvägar och större och mindre gångstråk i Ekenässkogen 
utgör en bra plattform för framtiden men bör stärkas, på många ställen lyftas till en tidigare standard, 
och kompletteras i viktiga punkter för att kunna fungera enligt de nya förutsättningar som nu finns 
både lokalt och i kontakten med Ronneby. Viktigt blir här att förbättra nätverket av stråk i 
Ekenässkogen för ett lokalt användande så att man kan välja storlek och karaktär alltefter intresse och 
förmåga, liksom att kunna variera mellan olika stråk. Vidare att entréer blir attraktiva och tydliga och 
att små parkeringsplatser finns. För kontakten med Ronneby och Brunnen är det närmast nödvändigt 
att man öppnar upp för ett nytt cykelstråk, som passerar genom Ekenässkogen; se mer om detta i en 
särskild punkt nedan.  
 

• Förslag till ny cykelväg och vandringsled mellan Ronneby-Brunnen-Ekenäs: Motiven till 
ett nytt cykelstråk som en ny förbindelse mellan Ronneby och havet är många. 
Angelägenhetsgraden till att åstadkomma ett sådant stråk bedöms som mycket hög att man 



 29

skulle våga använda uttryck som ”förlösande” för tillgängligheten och användningen av 
området. Som knappast någon annan åtgärd så skulle ett sådant cykelstråk kunna öppna upp 
och göra tillgängligt och attraktivt ett område som sträcker sig från Ronneby centrum och 
Brunnsområdet i norr till Ekenäs i söder; ett område som idag är så gott som helt okänt för de 
flesta Ronnebybor och turister. Idag hänvisas man alltför mycket till de mycket rationella 
cykelvägarna längs de hårt trafikerad vägarna förbi Knut Hahnsskolan ned till Bussemåla 
(Ristorpsvägen) och längs med Ronnebyåns västra sida (Reddvägen). Med ett inre stråk 
genom Brunnsskogen-Södra Brunnsskogen-Ekenässkogen så skulle man kunna erbjuda en 
helt annan typ av stråk, där naturvärden av hög klass med mängder av skogsinteriörer av 
yppersta klass skulle understrykas i kontrast med dagens mer öppna. Dessutom skulle en helt 
bilfri miljö kunna erbjudas. Som runda skulle det kunna fungera ypperligt tillsammans med 
det nya cykelstråket öster om Ronnebyån som är rimligt bilfritt, men också i ett cykelstråk 
med anknytning till höjdryggen från Risanäs-Persborg-Snäckebacken.  

 
• Förslag till vildmarksled: Parallellt med att man bör anlägga ett sådant primärstråk så bör 

man också se på dragningen av en markerad vildmarkspräglad vandringsled, som förbinder 
Ekenäs med Brunnen och Ronneby centrum. Ett sådant vandringsstråk skulle komplettera 
andra promenadstråk, en nyrestaurerad femkilometersled i naturreservatet Södra 
Brunnsskogen, elljusspåret samt Blekingeleden och ridleder som realiserats i den klassiska 
Brunnsskogen i kulturreservatet respektive i Södra Brunnsskogen. Till skillnad från andra 
leder i Ronnebys omgivning utanför Brunnsområdet så borde vandringsleden på ett unikt sätt 
kunna binda ihop Brunnen med havet, nå fram till de kustpräglade bokskogarna och bergen 
med hällmarkstallskog samt kunna erbjuda vildmarksupplevelser med en speciellt hög 
kvalitet, utan inslag av kalhyggen och föryngringsytor som finns längs övriga Ronnebyleder. 

 
• Förslag till en samordnad skötsel av befintliga gångstråk och stigar: Lika viktigt som att 

skapa nytt är att ta hand om det som är värdefullt bland det befintliga. Bedömningen är att 
igenväxningen redan har gått så långt att man skulle vinna mycket på en mer samlad insats för 
att restaurera äldre stigar, öppna upp sammanbindande stråk där detta saknas och göra 
entréerna mer tillängliga, synliga och attraktiva. Efter ett sådant lyft så skulle Ekenässkogens 
rekreationsvärde kunna ökas avsevärt. Det viktiga underhåll som därefter följer bör diskuteras 
hur det kan organiseras. Under många år så har man ”enkelt” menat att det är kommunens sak 
eller den privata markägarens. Ett sådant ”enkelt synsätt” säger min erfarenhet är helt 
ofruktbart. Det behövs ett betydligt bredare och bättre förankrat ansvar och genomförande. Ett 
sådant bredare synsätt skulle inte innebära att kommunen avsäger sig sitt ansvar utan snarare 
att kommunen kan hitta andra, mer koordinerande och uppbackande roller. 

 
Som en viktig del i en samordnad skötsel finns beslutet om att markera upp så att besökare 
förstår var de kan gå och därmed också blir varse om var de inte bör gå. På flera håll vid 
kontakten med havet men också inom Ekenäs där viktiga promenadstråk går är det idag 
mycket oklart om stråket är tillgängligt eller inte. Används markeringar i sådana lägen för att 
synliggöra var man kan gå och för att förebygga konflikter så bör markeringen ske på ett 
professionellt sätt; man bör exempelvis slippa markeringar direkt på trädstammar. Mottot bör 
också vara: inga förbudsskyltar! Stråken måste också respekteras vid olika nya tekniska 
installationer. En vändplats är exempelvis ofta början till ett stigstråk. Man borde också 
tillsammans med entréerna göra en övergripande plan för huvudparkeringar och små 
parkeringar i anslutning till stigstråken så att både enskilda och föreningar kan utnyttja 
området.           
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Figur 16. Karta som visar olika typer av befintliga gång-, cykel- stigstråk i en översikt från Ronneby 
till havet. Kartan visar situationen idag i en översikt från Ronneby och Brunnsområdet ner till 
Ekenäs. Brunnsparken och Södra Brunnsskogen har en blå ton i botten medan Ekenässkogen har en 
mörakre ton. De skiljs genom Tvärsvägen (Rustorpsvägen). 
 
Översikten visar hur promenadvägarna dominerar i norr och sedan samlas ihop till ett enda stråk 
mot söder. Den visar också myllret av småstigar, inte minst i Södra Brunnsskogen där de är en del av 
en attraktiv vildmarksatmosfär. Även Ekenässkogen präglas av småstigar medan den nästan saknar 
mer lättgångna promenad- och cykelvägar helt. Notera också den dåliga koordineringen norr och 
söder om Tvärsvägen. Det finns idag inga stråk i nord-sydlig riktning som fortsätter här.  
 
Kartan visar också på den stora bristen på parkeringsplatser, också vid tillfällen då en förening till 
exempel inte skulle samla mer än 4-6 bilar. Det är således totalt sett ett svårnått område i all sin 
närhet genom läget mellan Ronneby stad och Ekenäs. Kommer man väl in i området och njuter av att 
man känner småstigarna helt och hållet, då har området en rikhet som varar bra långt.  
 
Kartan visar också, speciellt om kartan jämförs med äldre kartor, hur Golfbanan, som ett område i 
sig själv i östra delen, tydligt stöter bort en närkontakt med andra intressegrupper som rör sig längs 
stigar. Detta är uppenbart i dagens situation men troligen inte alls nödvändig om man planerar 
medvetet för sambruk i gränszonerna med målet att ingen egentligen ska behöva störa den andra.  
 
 

Större eller mindre bilväg; asfalterad

Större promenadväg; grusad

Mindre promenadväg; grusad

Mindre promenadväg; naturkaraktär men anlagd 
underbyggnad
Stig, mindre promenadstig, med stark 
naturkaraktär
Parkeringsplats
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FrånRonnebytillhavetleden. Njutningens, hälsans och lång-
samhetens led. Ny cykelled som tillgänglighetens ryggrad.

Viktig sidoförgrening, bl a till Brunnshotellet & Brunnsparken.

Ny vandringsled förbi passager där vildmark och annan natur
är som mest attraktiv och talar som bäst.
Föreslagen ny samlingsplats med liten parkering, information.

Viktig målpunkt, där attraktivitet och tillgänglighet ska lyftas.
Målpunkt som redan idag har höga värden och mer än lokal 
betydelse.

I området finns också ett femkilometersspår som förutsätts
kvarstå med god standard. Detta berör dock inte 
Ekenässkogen. Det finns också särskilt utpekade ridslingor
samt en mängd andra stråk som förutses hållas öppna även 
om de ej har markering. 

-
t

 
 
Figur 17. Förslag till hur gång- och cykelnätet skulle kunna utvecklas så att det inre naturområdet 
mellan Ronneby och Ekenäs-Karön skulle kunna spela en helt annan roll både för lokalt boende i 
Ronneby och för Ronnebys framtida betydelse i turistsammanhang. Viktigaste tillägget i förslaget är 
säkert en ny cykelväg, som föreslås utgöra själva ryggraden i området för framtiden. Som förslag får 
cykelleden också en viktig sidoförgrening som anknyter till Brunnshotellet och Brunnsparken. Även 
en tillkomst av en vildmarksled skulle kunna lyfta områdets tillgänglighet och attraktivitet avsevärt. 
Notera i figuren dessutom förslagen på nya samlingsplatser och målpunkter. I figuren syns också 
förslaget till en ny kort men väsentlig gång-cykelväg i Ekenäs, för att lyfta fram Ekenäskärret och få 
en inre sammanhängande slinga. Förslagen syns som prickade linjer och punkter i olika färger.     
 

 
 
Som närskog; Den riktigt bostadsnära skogen, ”kvarterskogen”, ”vår skog”  
Ekenässkogen är den nära skogen för många. För barn och för äldre är den av fundamentalt stor 
betydelse som del i boendet, den dagliga rekreationen och leken. Genom det nya bostadsområdet i 
Droppemåla och förtätningen i Ekenäs så understryks Ekenässkogens betydelse som närskog än mer.  
 
Många undersökningar genom åren inom forskningen visar entydigt hur viktigt det är att livskvalitéer 
och rekreationskvalitéer finns inom ett närområde, helst i direkt anknytning till bostaden. Finns 
kvalitéerna snarare 1-2 kilometer bort eller längre bort så är det för långt bort för mer än 80% av 
befolkningen för att tillhöra vardagslivet (vardagskvällar, vanliga helger). För barn och äldre blir 
närheten än mer avgörande. I ett framtida samhälle där det blir troligt att man får en än större 
knutenhet till bostaden och bostadens närhet av miljöskäl och en större förståelse av hälsans betydelse 
i kombination med livsstil så blir hemskogen och närskogen än viktigare. 
 
Speciellt viktigt blir det kanske att analysera hur närskogen möter havet. Det är oftast där man kan 
finna de mest inspirerande och attraktiva miljöerna. Mycket drar emellertid också åt andra håll och det 
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kan också bli de mest problematiska zonerna. Kontakten mellan Ekenässkogen och havet har brutits på 
två sätt. Dels har vägarna blivit allt större och såsmåningom så stora att de mer eller mindre verkar 
som barriärer. Havet och bebyggelsen ligger på ena sidan och skogen på den andra. En upplevelse av 
att promenera längs huvudvägen förbi Ekenäs blir en upplevelse av väg och trafik mer än något annat 
och möjligheten att i upplevelsen fånga in intryck av intressanta trähus i en integration med havsnära 
ek- eller bokskogar har blivit mindre och mindre. Eftersom havet här ses som framsidan så blir därmed 
skogen i dubbel bemärkelse baksida. Det andra sättet att bryta kontakten mellan havet och skogen har 
varit den fortsatta expansionen av Ekenäs så att det idag endast undantagsvis finns en känsla av skog 
som når fram till havet.  
 
Det enda större undantaget är intill Tarkett, där en intressant höjdrygg och strandremsa gör det möjligt 
att faktiskt vandra längs havet. Hade man ordnat så att man också kunde vandra vidare in i ”det gamla 
Ekenäs” intill utan att bli orolig för att man träder in på privat mark så hade man vunnit mycket. Då 
hade havet, Ekenäs och Ekenässkogen plötsligt kunna höra ihop och upplevas som en enda 
inspirerande enhet. Mot sydväst finns ytterligare två ställen, där det finns små kilar genom vilka man 
kan nå havet: nämligen vid Ekenäs camping och norrom denna, vid Stenhuset, där en lokal 
villaförening mer eller mindre tagit hand om platsen och skötseln.  
 
Att nå fram till havet måste vara av en fundamentalt viktig betydelse som långsiktig framtida strategi. 
Utifrån detta borde man ytterligare stärka tillgängligheten och målpunkter, där allmänheten äger 
tillträde. Vidare bör man förtydliga så att det i tveksamma lägen framgår vad som är privat eller inte 
utan att för den skull behöva sätta upp förbudsskyltar. Att sätta upp förbudsskyltar borde liksom på 
Karön betraktas som ett stort misslyckande. 
 
Det finns all anledning att oroa sig för Ekenässkogens möjliga betydelse som närrekreationsskog 
genom att nybyggnation i regel innebär både att man exploaterar och att man pluggar igen de redan få 
entréerna som gör att man kan få ett rikt flöde mellan bostadsområdena och skogen. Det är också 
risker att kortare perioder av minskat intresse för utomhusrekreation ger igenväxning som sedan 
långsiktigt blir svårt att återta i perioder i framtiden då behovet ökar igen; vilket det med all 
sannolikhet bör göra. Denna utredning vill utgå ifrån att närskogen är lika viktig som själva tomterna 
och gatorna för ett bostadsområdes image. Utifrån detta vill den anta utmaningen att försöka förädla 
det potential som faktiskt finns, få identifiera ”flaskhalsar” o dyl och finna vägar till att öka 
tillgängligheten igen.   
 
 
En detaljerad analys av landskapskaraktär och värdekärnor i Ekenässkogen 
 
Ekenässkogen har flera partier med mycket höga naturvärden. En rankning har gjorts så att det 
framgår vilka karaktärer, platser och stråk som jag menar bör räknas som kärna eller ett ”värdeskelett” 
i Ekenässkogen. Mycket kort beskrivet så är värdena knutna till naturtyper som hällmarkstallskogarna 
som åter och åter imponerar på en när man träffar på dem. Många av dem har också en intressant 
kulturhistoria och man ser inte sällan spår i terrängen som mycket gamla rösen eller uthuggningar till 
stentrappor. Även äldre platsnamn i området som återupptäckts är ofta namn på just berg. Av stort 
värde är också den så kallade Ekenäsgölen som ligger där som en vildmarkskärna mitt i 
Ekenässkogen. 
 
Av stor betydelse är många av bokskogarna i området. De är av en speciell kustbunden typ, med 
naturliga inslag av både gran och idegran. Bägge dessa två typer är högt rankade i den europeiska 
naturvården och har till exempel föranlett Natura 2000-området i Brunnsskogen. Dessutom finns i 
området fina lundartade ädellövskogspartier som balanserar mellan en totalförintelse eller en bra 
utveckling där lundarna, hasseln och hagtornen kan frodas i framtiden beroende på skötselinriktning.  
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Till Ekenässkogens mest värdefulla delar hör också ett par av de långsmala skogs- och hällmarksrester 
som idag kantar det nya bostadsområdet i Droppemåla. Förutom deras intressanta växtlighet som 
redan har en hög ålder och mogenhet som system så spelar de en mycket stor roll i sina nya roller. 
Detta gör de som kvartersskog, som nya gångstråk och lekmiljöer, men också mer generellt som 
identitetsskapare, rumsbildare, avskiljare, vind- och solreglerare etc. som del i det nya 
bebyggelsesammanhanget.  
 
Området har tre områden som klassifiserats som nyckelbiotoper med skyddsvärda arter eller tillstånd, 
nämligen Ekenäskärret med dess stora vassområde, norra delen av bergspartiet mot Ronnebyån samt 
lundområdet mot Ronnebyån och Golfbanan i nordost. 
 
 

Särskilt viktiga strukturerande 
landskapselement och naturtyper som 
är speciellt intressanta och särskilt 
välutvecklade i sitt tillstånd. Avsikten är 
att dessa ska kunna vara viktiga ramar 
och fungera som viktiga värdekärnor för 
framtiden. 

Hällmarkstallskog o bergsplatåekskog

Äldre ädellövskog; främst kustbokskog

Lundartad, artrik, välskiktad skog med 
chans till yppiga mattor av sippor mm.
Gammelskog; främst blandskog med 
bok och gran
Göl med kantzon av myrkaraktär

Betesmark / igenväxande f d betesmark

Närnatur med speciellt stort värde. In-
ramning av byggnader o trädgård, 
lekmiljö
Speciellt viktigt skogsbryn

Sluttningszon, viktig för rumsbildning, 
riktningsgivare i landskapet, karaktärs-
givare mm 
Stenmur

Stort vassområde

 
 
Figur 18. Analys av landskapskaraktär och värdekärnor i Ekenässkogen. Figuren avser att ge 
uppmärksamhet åt själva grunddragen i landskapet som viktiga utgångspunkter, ramar och 
”värdekärnor” för framtiden.  
 
Kartan ger en översikt över olika typer av ”värdekärnor”och ”viktiga strukturerande element” i 
Ekenässkogen. Urvalet av särskilt viktiga strukturerande landskapselement och naturtyper är 
intressanta att ta utgångspunkt i vid varje nytt ingrepp, från exploatering, skogsbruks- och 
jordbruksplanering till en enklare nyanläggning eller omläggning av nytt rörelsestråk. Vad som valts 
ut syns på kartan genom en färgpåläggning. Det ofärgade bedöms därmed som mindre viktigt. 
Färgvalet berättar om ”värdekärnan” består av en hällmarkstallskog, ekdominerad ädellövskog, 
gammelskog av bok och gran, göl, betesmark, tomtnära närnatur med speciellt stort värde, skogsbryn, 
stenmur eller sluttningszon av speciellt stort värde. Ekenäskärret med det stora vassområdet tillhör 
också ”värdekärnorna” men är omarkerat då det legat utanför själva inventeringsområdet.  
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Analysen visar att värdekärnorna i Ekenässkogen är av mycket olika typer. De flesta har en klar 
koncentration till ett stråk norr om det nya bostadsområdet i Droppemåla ner mot Ronneby hamn och 
Tarkett. Där ligger de som i en  kedjeformation. På kartan framgår det också tydligt hur viktiga de 
väst-östliga skogsbältena är som avskiljare och inslag i själva bebyggelseområdena. Lek med att 
försöka tänka bort dessa bälten; och kvar fanns ett landskap utan annat än tomter och vägar. 
Kartanalysen visar vidare att Ekenässkogens inre kärna är av stor betydelse liksom många av dess 
randområden. Man kan notera hur ”värdekärnor” finns och kan utvecklas vid de flesta utlöparna av 
Ekenässkogen, från det yttersta västra läget till det nordöstra eller sydöstra.     
 
 
En vidare diskussion om Ekenässkogen och hur den ansluter till det nya bostadsområdet Droppemåla 
återfinns längre fram i rapporten under egen rubrik. 

 
 

 
Mer detaljerat om Ekenässkogens nät med gång- och cykelvägar 
 
Till Ekenässkogens största värden bör man utan tvekan räkna områdets vitt förgrenade stignät av en 
mer informell karaktär, med mängder av mindre stigar sammanflätade. Det finns goda möjligheter till 
ett varierat promenerande både inom området och med koppling utåt havet eller vidare upp genom 
Brunnsskogen. Den lilla Tvärsvägen (Rustorpsvägen) som utgör Ekenässkogens avgränsning norrut är 
också synnerligen viktig för områdets tillgänglighet.  

 
Samtidigt måste man konstatera den totala avsaknaden av något mer tillrättalagda promenadstråk i 
Ekenässkogen liksom stignätets sårbarhet genom en snabb och stark igenväxning liksom vid all typ av 
körningar i området med svårpasserbara markskador som följd. Under en normal vinter utan tjäle är 
sönderkörda partier och för högt stående markvatten definitivt ett problem. Med igenväxningen har 
man redan kommit in i en problematisk fas och prognosen är att problemen genom en försämrad 
tillgänglighet kommer att öka under de närmaste trettio åren om man inte gör något. Här förekommer 
redan idag flera ”flaskhalsar”, gömda entréer och starkt igenväxande partier. Det är ett faktum att 
området har fått en betydligt försämrad tillgänglighet under de senaste tiotal åren; inte minst i 
kopplingen mot dem som bor i Ekenäs.  
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Figur 19. Karta som visar det befintliga nätet av gång- och cykelstråk av olika storlekar och 
karaktärer. Från ett rikt och väl underhållet markväg- och stigsystem för 20-30 år sedan har 
igenväxningen och markskador blivit ett allt större problem. Därtill visar kartan hur anslutningarna 
till de nya bostadsområdena ännu inte kopplats samman till det befintliga nätet. På flera ställen kan 
man också notera hur småstigar ”ebbar ut” och försvinner i lägen där det hade varit mer logiskt att 
de knöts ihop. Som stomme är nätet av stråk emellertid i högsta grad värt att bygga vidare på. Det 
finns mängder av exempel på upplevelsemässigt fina avsnitt med väl terränganpassade sträckningar. 
Ett sådan är det som passerar runt Ekenäsgölen och knyter an både norrut och söderut. 
 
 

Asfalterat, större promenad- & cykelstråk

Grusat, anlagt promenad- & cykelstråk 

Större stig av informell karaktär

Mindre stig med stark naturkaraktär

Strandlinje (punkterat: myr)
Kant till jordbruksmark

Tomtgräns
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Förslag till ny lokal bilväg

Förslag till ny cykelväg

Förslag till gångstråk som del i 
längre markerad vandringsled

Slutmål, där platsen föreslås 
lyftas kvalitetsmässigt avsevärt 
gentemot idag avseende både 
attraktivitet och tillgänglighet

Föreslagen p-plats och entré; ofta
samordnat med information

Asfalterat, större promenad- & cykelstråk
Grusat, anlagt promenad- & cykelstråk 
Större stig av informell karaktär
Mindre stig med stark naturkaraktär
Strandlinje (punkterat: myr)
Kant till jordbruksmark
Tomtgräns

 
 
Figur 20. Förslag till ett utbyggt nät av gång- och cykelstråk i Ekenässkogen. Förslaget understryker 
vikten av ett väl differentierat nät, där samtliga storlekar och karaktärer blir representerade. I 
förslaget finns en precisering av cykelledens dragning. Den föreslås tuscha Ekenäsgölen men sedan få 
en svag östlig böj så att de tysta, långsamma stråken runt Ekenäsgölen och tystnaden inte kommer att 
störas på ett alltför abrupt sätt. En sådan dragning av cykelstråket underlättar dessutom för en möjlig 
ihopkoppling med cykelvägen längs Ronnebyån mot nordost. Förslaget visar hur målet på lång sikt 
bör vara att cykelleden når ända ut till havet i en magnifik avslutning, med en mycket hög grad av 
tillgänglighet till stranden. Ett annat, betydligt kortare gång- och cykelstråk som ges hög prioritet i 
förslaget föreslås i anknytning till Ekenäskärret för att knyta ihop Ekenäsmiljön 
tillgänglighetsmässigt. Andra viktiga förslag till stråk att notera är ihopkopplingen av det inre i 
Ekenässkogen och havet västerut, inte minst i närheten av den tidigare Droppemålagården. Det lilla 
informella gångstråket på höjdryggen mellan det nya bostadsområdet i Droppemålaområdet och den 
äldre bebyggelsen i Ekenäs borde vara ett annat gångstråk med mycket hög prioritet.  
  
 
 
 
 
Det nya bostadsområdet Droppemåla med omgivningar 
 
Droppemålaområdets relation till Ekenässkogen och Ekenäsvägen.  
Droppemålaområdet som bostadsområde är under uppbyggnad med en karaktär som kännetecknar de 
flesta nya områden; med en blandning av spännande nytt som andas en framtidsoptimism och sår i det 
befintliga efter en brutal landning. Ser man på området har det stora förtjänster, inte minst i läget med 
närheten till havet och samtidigt med direktkontakten till Ekenässkogen. Där finns också många 
exempel på intressanta hus, som precis som brunnsvillorna en gång i tiden ville demonstrera det lilla 
extra och ville ha uppmärksamhet. Det bör vara väsentligt att området får en fin fortsatt utvekling. 
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Som en del i detta bör det vara väsentligt att det skärps i sin anslutning till omgivningarna och att det i 
storlek inte växer ytterligare utan uppfattas som väl avgränsat snarare än som en övermäktig villamatta 
som rullats ut och som verkar fortsätta i det oändliga. Mot denna bakgrund så blir det väsentligt att det 
inte uppfattas hänga ihop med Ekenäsområdet utan att naturdelarna dem emellan blir mäktiga nog för 
att skilja dem åt. Det blir också viktigt hur Droppemålaområdet ansluter till Ekenässkogen.  
 
Mot norr ansluter Droppemålaområdet till ett tidigare småskaligt jordbruksområde. Idag fungerar 
själva kontaktytan dem emellan alltför svagt men det bör med smååtgärder vara möjligt att få till en 
mycket bra framtida anslutning. Den idag småskaliga naturen mot norr med lundartade delar med 
mycket lämningar av stenmurar och odlingsrösen, vildmarksdelar och extensivt betade hagmarksdelar 
har ett helt nät av småstigar som inte är ihopknutna. Där finns också så gott som redan på plats en 
möjlig framtida samlingsplats där Droppemålagården skulle kunna vända sig också till en bredare 
allmänhet och turism avseende friluftsliv och naturturism. Det borde vara högprioriterat att länka ihop 
denna del bättre än idag och ge själva kantzonerna i mötet en vård som visar omsorg snarare än 
exploatering. 
 
Exploatering medför oftast olägenheter i hur det nya ansluter till tidigare kvalitéer. Det nya 
bostadsområdet Droppemåla har minskat Ekenässkogen drastiskt storleksmässigt och klippt av flera 
viktiga gångstråk och stigförbindelser. Samtidigt har man också börjat göra nya tillägg, med nya 
cykelvägar och lämnat uppehåll för möjliga entréer till skogen. Det kommer att betyda mycket om 
man fullföljer en sådan linje att förbättra tillgängligheten med Ekenässkogen som en lika viktig del av 
bostadsområdets image och kvalité som dess tomter, gator och va-system.  
 
Det bedöms som ytterst viktigt att Droppemålaområdet som bostadsområde blir rimligt i storlek, dvs 
att man är försiktig med ytterligare tankar om expansion utan snarare tänker i åtgärder som leder till en 
större integration och samverkan med det omgivande landskapet på sikt. Från en sådan utgångspunkt 
och en förstärkt marknadsföring av en image med bostad-hav-natur så är dagens avgränsning åt öster 
viktig att hålla kvar snarare än att riskera en känsla av för hård exploatering om man ytterligare 
fortsätter österut. En förbindelse österut för cykel och bil skulle däremot kunna förordas då detta skulle 
kunna ses som en integrering av bostadsområdet med Ekenässkogen och Ronneby hamn, till fördel för 
tillgänglighet men också naturupplevelser. 
 
Mot öster ansluter det nuvarande Droppemåla mot en av de finaste delarna att försöka bevara av 
Ekenässkogen. Här ligger den kvarvarande enda kontakten för Ekenäsområdet att ta sig in via stigar i 
Ekenässkogen. Detta sker via en äldre bokskog av kustkaraktär. Efter ett par hundra meter har man 
kommit upp antingen via entréstigen eller stentrappor, av samma typ som återfinns i Brunnsskogen 
och på Karön, till ett utsiktsberg med hällmarkstallskog och mängder av spår efter av en småskalig 
hantverksmässig stenbrytning. Där finns också ett mäktigt gränsröse och klapperstensfält.  
 
I tidigare planförslag har här föreslagits sex nya tomter i den nedre delen där bokskogen idag ligger 
och ytterligare fyra tomter på berget ovanför. Rapporten tar fram flera möjliga alternativ och för fram 
motiv för och emot. I ett alternativ så koncentrerar man sig på att tillföra endast en bil- och cykelväg 
som förutsääts bli väl inpassad i terrängen så att den kan understryka naturvärdena snarare än att 
släcka ut dem. I ett annat alternativ så fullföljer man åtta av de tio tomterna men lägger in dem 
annorlunda så att en kompakt fortsatt bebyggelse undviks. I ett tredje alternativ diskuteras om vad som 
händer om man trots allt väljer att lägga ut alla tio tomter. Kärnfrågor blir också frågor om 
hällmarkstallskogen och miljön kring gränsröset förstörs, om bokskogen blir kvar och om man får 
kvar en rimlig entré för Ekenäsområdet med sin skog.  
 
Mot öster föreslås således en utfartsväg och en anknytning till en cykelvägroute med en förbindelse 
inte minst med Ronneby centrum. Bägge bör knytas till den punkt där det längre cykelstråket från 
Ronneby planeras nå fram till Ekenäsvägen och därefter till havet med Karösundet. Utfartsvägen bör 
integreras så att man öppnar upp grönstråket snarare än blockerar det.       
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-  Förslag till ny förbindelse mellan bostadsområdet Droppemåla mot Ronneby hamn i öster. I 
rapporten visas flera alternativ om hur man bäst skulle kunna integrera en ny förbindelseväg mellan 
bostadsområdet Droppemåla och Ronneby hamn i öster. Det blir viktigt att den nya förbindelsen 
terränganpassas och dras så att den öppnar upp snarare än exploaterar de två kustnära entréskogar med 
bok som den måste dras genom. Det blir också viktigt att den samplaneras med den föreslagna långa 
cykelvägen mot norr, som ska kunna uppfattas som överordnad eller likställd i prioritering. Den nya 
vägen och cykelleden ger också nya möjligheter till havsutsikt ut över Ronnebyfjärden, en möjlighet 
som bör tas tillvara genom riktningen av förbindelseleden och punktvisa trädfällningar. 
 
-  Förslag till landskapsanpassning inom och i kantzonerna till bostadsområdet Droppemåla.  Det 
vore också intressant att i detalj pröva möjligheterna att i anslutning till tomterna men också inne på 
tomtmark kunna skärpa terränganpassning och inspireras av landskapet i trädgårdsstil för att 
därigenom kunna förhöja boendevärdena och besöksvärdena för bostadsområdet i Droppemåla. Detta 
skulle troligen bäst initieras av de lokala föreningarna och växa till en samverkan mellan kommun, 
villaförening, privata trädgårdsägare som är intresserade och trädgårdsexperter i ett samspel som 
skulle ha som mål att förutom höjda boendevärden understryka en säljande image för den egna tomten, 
bostadsområdet, Brunnsområdet och Ronnebys möte med havet i stort.     
 
-  Förslag till att komplettera stigar och gångstråk samt att göra entréer till skogen mer attraktiva. 
Det nya bostadsområdet Droppemåla har minskat Ekenässkogen drastiskt och klippt av flera viktiga 
gångstråk och stigförbindelser. Samtidigt har man också börjat göra nya tillägg, med nya cykelvägar 
och lämnat uppehåll för möjliga entréer till skogen. Det kommer att betyda mycket om man fullföljer 
en sådan linje att förbättra tillgängligheten med Ekenässkogen som en lika viktig del av 
bostadsområdets image och kvalité som dess tomter, gator och va-system. Förslag är att speciellt se på 
kontakten mot Ekenässkogen vid bollplanen, mot skogsbrynet i öster och möjligheten att integrera ett 
nytt, mindre gångstråk i skogsbältet söder om Droppemålaområdet som skiljer av det mot äldre 
bebyggelse söder om. Vid det som tidigare var Droppemålagårdens gårdsplan bör en större 
samlingsplats anläggas för att möjliggöra en större lokal användning. Stängslingen för bete kring 
betesmarkerna intill, i dalgången nedanför det nya bostadsområdet, borde samtidigt ses över så att 
tillgängligheten gynnas, snarare än som idag störs.  
 

1a

1b

2
3

4

5Droppemålaområdet

Tarkett

Det nya bostadsområdet Droppemåla, dess anslutning österut mot Ronneby hamn och dess vidare 
Integration med omgivningarna. Förutsättningar, tillgångar och begränsningar.

Utgångspunkt: Dagens förhållanden

 
 
Figur 21.  Befintliga förhållanden, där det nya bostadsområdet Droppemåla avses få en anslutning 
österut mot Ronneby hamn och en möjlig cykelled vidare upp mot Brunnsområdet och Ronneby. 
Översikten visar terrängföremål som tillmäts stort värde. Det kan röra sig om solitärt vuxna, 
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karaktärsfulla träd av ett trädslag som tall, ek, bok eller asp. Det kan också röra sig om hur skogen 
interagerar med bostadsområdet på ett abrupt, fast sätt eller ett mjukare, mer impressionistiskt sätt 
som understryker samhörighet. Andra terrängformationer som markerats ut är öppna 
hällmarkspartier, tydliga sluttningszoner, samlingar av flyttblock, odlingsrösen, gränsrösen och 
stenmurar. Figuren vill visa förutsättningarna av att stärka Droppemålaområdets integration med 
omgivningarna och Ekenässkogen.  
   
1. Viktiga bevarade naturområden av (1a) öppen hällmarkstallskogstyp och (1b) ekblandskogstyp med 
ängsrester och mycket odlingsrösen. Dessa angränsande naturområden ger i de här fallen en 
successiv, starkt integrerad övergång. 
2. Ett äldre skogsbryn med stenmur. Skogsbrynet med stenmuren ger en stark rumslighet och avslutar 
Droppemålaområdet.  
3. En höjdrygg med stora natur- och kulturvärden, öppna hällmarker, äldre tall, mäktigt gränsröse, 
spår av stenbrytning.Notera den stora ansamlingen här av mer storkroniga, karaktärsfulla, 
individuellt vuxna äldre tallar. Troligen signalerar de att detta varit någon typ av kult- och 
verksamhetsplats. Det andra området med ansamlingar av individuellt vuxna storträd finner vi här i 
strandbokskogen, inuti Ekenäs  och längs Ekenäsvägen. 
4. Äldre kustbokskog med den viktigaste entrén från Ekenäs in i Ekenässkogen. Väl integrerade 
småstigar av mycket hög ålder. 
5. Den väsentligaste bokskogsluttningen om man vill förknippa Ekenäs med bokskog och 
vitsippsmattor. Möjlig havsutsikt. Notera mängden av storträd intill Ekenäsvägen på bägge sidor om 
vägen. 
 
 

Det nya bostadsområdet Droppemåla, dess anslutning österut mot Ronneby hamn och dess vidare 
Integration med omgivningarna. 
Alternativ 1. 

Träd med öppetvuxna kronor:

 
 
Figur 22. Det nya bostadsområdet Droppemålas  anslutning österut mot Ronneby hamn och dess 
vidare integration med omgivningarna; fyra alternativ.  
 
Alternativ 1. Man väljer att helt satsa på att öka tillgängligheten med Ekenässkogen via en ny cykelled 
genom hela Brunnsområdets inre ända upp till Ronneby och samtidigt ge Droppemålaområdet en ny 
förbindelse österut. Detta görs på ett sådant sätt att man får en ny väg som ska bli mycket attraktiv 
och förstärka naturvärden snarare än minska eller förstöra dem. Däremot så avstår man från 
ytterligare expansion av bebyggelse och menar att det finns starka skäl för att avstå helt från detta. 
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Längs den nya vägen så fås en mycket god samverkan med småbranterna. Stenmuren i väst-öst är svår 
att rädda men kan byggas upp igen till delar för att stärka den klassiska gångvägen söderut. Vägen 
svänger för att understryka naturintegreringen och för att den ska finna rätt rytm ner i passet längre 
österut, sedan kunna riktas upp så man får havsutsikt och klarar backen ner innan den riktas upp igen 
inför utfarten. Utfarten anpassas så att två mäktiga tallar markerar den.  
 
Cykelvägen följer bilvägen till en början men fortsätter i sin huvudsträckning vidare norrut genom ett 
nord-sydligt bergspass.    
 

Alternativ 2.
 

 
Alternativ 2. 
I alternativ 2 så läggs 10 tomter ut. Fyra av dessa placeras uppe på höjden, vilken därmed förloras 
som natur- och kulturmiljö. Sex av dem placeras i den lilla äldre bokskogen som tills nu varit 
Ekenässkogens huvudentré för boende och besökare från Ekenäs och denna försvinner helt samtidigt 
som skogsentrén förskjuts bort och blir mycket diffus.  
 
Man riskerar också att Droppemålaområdet känns alltför stort och tappar sin integrering med det 
omgivande landskapet genom att skalan förstoras och skogsbrynet som gräns bryts.Genom att man 
lämnat ett uppehåll mellan de övre och nedre tomterna vid småbranterna längs den nya 
förbindelsevägen kan naturkaraktären längs denna fungera relativt bra. 
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Alternativ 3.

Alternativ 4.

 
 
Alternativ 3. 
Här har antalet föreslagna nya tomter gentemot tidigare reducerats till sex. Bokskogen försvinner och 
huvudentrén för Ekenäsborna till Ekenässkogen förskjuts upp och längre bort. Den blir också mer 
diffus. Genom att man inte bygger uppe på berget så förblir bergsbranten och hällmarkspartiet intakt 
och blir en värdig början på Ekenässkogen. 
 
Alternativ 4. 
För att bibehålla en något högre exploatering så har tomterna som i alternativ 2 placerats uppe på 
höjden strukits, men istället placerats längs med den nya förbindelsevägen längre åt öster. 
Förbindelsevägen blir härigenom en logisk gräns för var den egentliga Ekenässkogen börjar eller 
slutar.  Samtidigt förlorar man de naturkvalitéer som förbindelsevägen har i alla de andra 
alternativen mer eller mindre. Detta är en kvalité som inte ska underskattas vad det gäller 
Droppemålaområdets image i helhet, där det kan betyda mycket att man får köra eller cykla genom ett 
mer genuint naturområde innan man kommer in i det mer renodlade villaområdet. Tomterna längs 
med vägen innebär också en risk för många farliga utfarter.  
 
Vad det gäller cykelvägen och förbindelsevägens sista, östra del så förväntas den bli väl integrerad  
med omgivande natur och artikulera och tillgängliggöra naturvärdena snarare än att försämra dem.   
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5. Några vegetationstyper i Ekenässkogen, deras karaktär 
samt problem och utmaningar i en framtida förvaltning 
 
Typer av karaktärer i Ekenässkogen av särskilt stort värde för framtiden.   
Ekenässkogens attraktivitet beror långt ifrån bara på dess storlek och relativa läge intill Ekenäs och 
Droppemåla eller som förlängning av Brunnsområdet ut mot havet och Karön. Lika mycket har 
attraktiviteten att göra med områdets mer specifika innehåll av olika kvalitéer som har att göra med 
vegetationen eller naturtyperna.  
 
 

Öppen hällm.tallskog
Tallskog
Bokskog
Granskog
Bergsplatåekskog
Bördig ekblandskog
Lundartad ekskog
Ädelblandlövskog
Buskage, slånbuskage
Björksumpskog, vide
Alkärr

Torräng, öppen hed
Friskäng
Fuktäng

Säv, vass; grunt vatten
Gungfly, mossbård
Vass

Bebyggd tomt
Annan tomtmark, industri

 
 
Figur 23. Översikt över vegetationstyper i Ekenässkogen. Översikten visar ett utpräglat 
mosaiklandskap med en stor förekomst av olika naturtyper. Kartan är ändå en otrolig förenkling av de 
verkliga förhållandena med än mycket mindre enheter i verkligheten. Oftast förekommer typerna inte 
heller som rena typer utan som blandtyper. Med denna reservation i bakhuvudet så visar översikten 
att det finns fyra typer som dominerar tillsammans i Ekenässkogen; bokskogen, hällmarkstallskogen, 
granblandskogen samt den lundartade typen av ek-hassel-avenbok-skog. Dessutom är en frisk-fuktig 
gräsmarkstyp vanlig liksom björk- och videbestånd av sumpskogs- och kärrtyp. Där finns förutom 
detta tämligen mycket av större slånbuskage med inslag av rosor och hagtorn. Vissa vegetationstyper 
kan dessutom spela en mindre roll ytmässigt men ändå vara viktiga. Havsstranden med ett ofta 
välutvecklat bryn till en strandskog är en sådan.   
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Bergstopparna, våtmarkerna och vattnet 
Ekenässkogen har en intressant topografi som del av ett mosaiklandskap och en tidigare forntida 
skärgård med många intresseväckande och attraktiva bergsformationer och höjdstråk. De bildar en hel 
serie av så kallade randberg, där man mötte en första havsutsikt och det finns anledning att tro att flera 
av dem spelat en viktig roll för äldre kultur och folkliv. Flera av bergstopparna bär idag tydliga spår av 
att de verkligen utnyttjats i samband med Brunnsperioden eller andra perioder där man med 
stenbrytarens skicklighet knackade ur för trappsteg som underlättade promenaderna upp och ner men 
kanske också för att markera den roll de spelade som kultplatser. Så gott som alla höjdtoppar har idag 
tappat sina havsutsikter men idag har de istället blivit viktiga som delar i en skogsinteriör. Flera av 
bergstopparna är viktiga landmärken i dagens landskap men en bergsformation, lokalt benämnd som 
”Ljungmossahatten”, bör speciellt uppmärksammas på grund av sin mäktighet och starka särprägel. I 
området finns också flera naturliga stråk med klapperstensfält och andra intressanta sten- och 
blocksamlingar, efter landisen men också efter tidigare strandlägen av mer forntida föregångare till 
Östersjön.  
 
Slutligen, men inte minst, så finns i området ett antal småvatten och myrmarker av dignitet. I områdets 
inre del finns det jag här benämner ”Ekenäsgölen” med mycket stora upplevelsevärden och med en 
intressant myrmarksflora. Tillsammans med ”Ljungmossahatten” så menar jag att ”Ekenäsgölen” 
upplevelsemässigt utgör Ekenässkogens egentliga kärna. ”Ekenäsgölen” (”mossen”) är också 
kulturhistoriskt intressant genom att man här bröt torv bland annat för uppvärmningen av det stora 
gamla brunnshotellet och villorna. Söder om Rustorp finns också andra våtmarker. I övrigt är området 
fattigt på bäckar, våtmarker och öppna småvatten. Som ett lysande undantag bör man här dock nämna 
områdets två enda ”porlande småbäckar”, där en av dem följer ett inägostråk i väster och den andra går 
genom ett utsökt lundområde i öster och mynnar ut i Ronnebyån.  
 
 
Det vildmarkspräglade och gammelskogen   
Ekenässkogen har en inre del, som verkligen är en kärna med mycket höga upplevelsevärden. Det är 
ett tystnadens område, där naturens egna ljud kommer till sin rätt, ett område som i mycket liten 
omfattning nås av billjud mm., där det ligger mellan höjderna, i ett låglänt parti. Tystnaden går hand i 
hand med en stark vildmarkskänsla genom den lilla men upplevelsemässigt mäktiga gölen och 
myrmarken kringgärdad av äldre gran-bok-blandskogar av naturkaraktär med endast ett fåtal spår efter 
skogsbruksåtgärder under de senaste årtiondena, om man bortser från de nyligen fällda granarna efter 
barkborreangrepp. I de bördiga, låglänta partierna når träden imponerande dimensioner och tiden till 
skogen här når den riktiga gammelskogens stadium är nu inte långt; det handlar bara om ett par 
årtionden. På ett flertal andra ställen inom Ekenässkogen där det är kargare finns en välutvecklad 
hällmarkstallskog med en nog så stark naturskogsprägel i en jämförelse med den låglänta skogen. 
Förstår man de här kortvuxna och bredkroniga äldre tallarnas bakgrund så blir denna 
hällmarkstallskog emellertid mer än natur och vildmark. Den blir samtidigt kulturbärare med tidigare 
vidsträckta ljungmattor mellan de stora inslagen av de öppetvuxna, storkroniga och grova tallarna, 
ibland med omfattande spår efter stenbrytning runtomkring.  
 
 
De lundartade, hasselrika ädellövskogspartierna och de mosaikartade hagmarksdelarna i väster 
samt i områdets nordöstra hörn  
De lundartade, hasselrika ädellövskogspartierna och de mosaikartade hagmarksdelarna tillhör de 
karaktärstyper i området som för framtiden borde kunna tjäna som viktiga kärnområden för flora och 
besöksmål med en mycket hög attraktivitet. I huvudsak handlar det om två huvudområden. Bägge 
områdena har typiskt nog närhet till odlingscentra, med gårdarna Droppemåla och Rustorp. De har 
säkert tillhört slåttrade inägomarker, där ädellövträd och buskar som lind, hassel, ek, skogslönn och 
avenbok givets en speciell plats vilket gynnat lundflorans utveckling. Det östra av dessa två 
huvudområden är angiven som nyckelbiotop. Detta är kanske det idag ekologiskt mest intressanta 
lundpartiet i hela Brunnsområdet. Här finns förutom en lundflora också ett flertal äldre, magnifika, 
storkroniga ekar, skogslindar, avenbokar och skogslönnar. 
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Problem och utmaningar i en framtida förvaltning: Det skulle inte krävas några större åtgärder för att 
öka kvalitén avsevärt vad det gäller en attraktiv och rik lundartad flora och fauna, förutsatt en rätt 
skötsel som gynnar detta. Med en ”normalskötsel” eller en friväxande utveckling så försvinner snarare 
mycket av kvalitéerna inom tio-tjugo år, då mycket redan är inne i en degenerationsfas, eller i en så 
kallad ”hasselrensningsfas”. Värdena är höga även idag för den specialintresserade eller den som 
lyckats upptäcka dem av slumpen, men den mycket låga tillgängligheten och svårigheten att utifrån 
förstå att där finns stora upplevelsevärden gör att riktade åtgärder för att förbättra tillgängligheten och 
informationen kan ge mycket stor positiv verkan och bör vara högprioriterade att sätta in. Det östra 
området har den fördelen i samband med rekreation att det ligger mycket väl till. Samtidigt så är läget 
intill reningsverket något som gör att man bör välja dag för besöket. 
 
 
Bokskogens villkor 
Det finns all anledning att i framtidens Ekenässkog bjuda på allt ifrån mäktiga rena bokskogar av 
pelarsalstyp, som i de nedre sluttningszonerna i Rustorp till mer skiktade bokbeståndstyper, till 
exempel mot Ekenäsvägen och i de strandnära bokskogarna. Av stort intresse både upplevelsemässigt 
och biologiskt vore att också ge plats för gran-bok-skogar, som i sin uppbyggnad ofta är mosaikartad 
och därför kan uppstå både ur en mer friväxande produkt och som resultat av plockhuggning, gruppvis 
eller stamvis blädning. Vissa stadier kan här bli för grandominerade men detta kan då åtgärdas genom 
en justering vid röjningar och gallringar så det blir en bra balans mellan bok och gran. Denna 
problematik gäller till exempel Bussemålaskogen. Området ger också erfarenheter om vad som kan bli 
problem inför framtiden. Bokskogen på Rustorp, som idag ägs av kommunen, hade tills helt nyligen 
präglats av mycket små ingrepp under lång tid, men 2007 gjordes en mycket omfattande, stark 
gallring, som kan bli bra på sikt men för närvarande satt större delen av Rustorps skog i chocktillstånd. 
Detta gäller även det havsnära skogspartiet mellan Tarkett och Ekenäs där gallringarna var så starka att 
många av de äldsta och mest grovstammiga bokarna fått barkskador medan björnbärssnåren och andra 
högörter blixtsnabbt breder ut sig i det marknära skiktet. Exemplet visar att det är mycket vunnet om 
åtgärderna görs mer regelbundet, att man är mycket försiktig inför risken med för starka gallringar och 
att metoder med skiktning och underväxtskötsel är viktig att få in mer aktiv här soväl som i andra 
tätortsnära skogar. Ytterligare: Det finns också en mängd bokar inne i Ekenäs såväl som längs 
trafikerade vägar som kräver sin vård med individuell trädvård med beskärningsprogram eller 
nedtagning i tid, innan de blivit för svårfällda. 
 
 
Det direkta mötet med havet 
Ekenässkogen med dess utlöpare har arealmässigt ingen längre sträcka med direktkontakt med havet. 
Där finns emellertid två huvudområden med relativt väl utvecklade vegetationssystem i strandzonen. 
Väster om Tarkett och Ronneby hamn så går en äldre bokblandskog ända ut. Den är mosaikartad i sin 
uppbyggnad med hällmarkspartier och grunda jorddjup omväxlande med svackor och sänkor med stort 
jorddjup. I strandkanten är förutom bok ek, vildapel, oxel, en, slån, nyponros och berberis 
karaktärsväxter bland träden. Där finns också en växling mellan hällmarker och naturliga små 
sandstränder. Helt klart så vore det önskvärt med en högre ambition i förvaltningen med tanke på 
läget. Det andra huvudområdet ligger vid Bussemålaviken, intill Droppemåla och Stenhuset. Även där 
finns en växling mellan den inre vikens sandstrand och den mäktiga hällmarken intill som dyker ner i 
havet. Där finns en intressant flora avseende både trädvegetation, kärlväxter och ormbunkar. 
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Figur 24. Ronnebyåns nedre del.  Ronnebyån utgör Ekenässkogens östra gräns. Mycket litet har 
nämnts om den i undersökningen, men självklart är den ett fundamentalt viktigt inslag i landskapet, 
med mycket stora upplevelsevärden med båt, cykel eller bil. För promenader så är åmiljön alltför 
oåtkomlig genom att bilvägen ligger mellan gång- och cykelvägen och ån och dessutom ofta är hårt 
trafikerad.Där finns också väldigt få anordningar för besökande som är gjorda för att stimulera att 
komma i kontakt med själva strandkanten.  
 

 
 
Figur 25. Det är på en högst begränsad strandremsa där Ekenässkogen och dess utlöpare fortfarande 
når ända fram till havet. Men längs denna så finns där några utsökta små, informella miljöer, med 
minimala vikar, små båtplatser och platser med naturliga sandstränder växlande med klippor. Där 
finns också vassbälten här och där, men egentligen väldigt få. I bakgrunden syns Killingsholm. 
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Figur 26. Att bokskogen går ända ner till havet är något som är väldigt speciellt för Blekinge. Boken 
tål saltstänk dåligt och behöver därför ett skydd utanför i form av en brynkappa med inslag av ek, 
oxel, vildapel, rönn mm. Innanför kappan blir det lätt en hedartad växtlighet med en sparsmakad 
flora. Bilden är tagen två år efter gallring och man ser behovet av en uppföljande skötsel, städning 
mm.  
 

 
 
Figur 27. Ett annat av områdets få ställen där Ekenässkogens utlöpare finner sin väg ända ut till 
havet, nämligen vid Bussemålaviken. Här finner vi ett mosaiklandskap med en informell badplats, 
båtbryggor, bollplan och en högst skiftande natur från det äldre bokskogshultet till ljungrika 
enemarker. Ett utmärkt exempel på en lyckad förvaltning på många sätt. En fin modell för hur man 
tydligt kan avläsa en lokal omsorg om landskapet som ger en stor tillfredställelse och attraktivitet 
samtidigt som mer tillfälliga besökare kan känna sig välkomna att ta del; men under ansvar. 
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Figur 28. Liksom på Karön så är villorna en helt grundläggande karaktär för Ekenäs. De är 
utsmyckade för att fånga uppmärksamhet snarare än att döljas. Havssidan är naturligtvis en framsida 
och hur de mer detaljerat lyckas i detta möte genom terränganpassningar, utsmyckningar, båt- och 
badbryggor har alltid varit en viktig del av en helhet. 
 

 
 
Figur 29. Längs Ekenäs strand finns också inslag av bebyggelse, som knyter an till en traditionell 
bebyggelsestil med anknytning till den mångsysslande kustbonden och fiskaren. Det skyddade läget 
precis bakom bergknallen snarare än direkt uppe på är ett typiskt läge liksom de många 
angöringsplatserna för båtarna. Förutom huvudbyggnaden så är småbodarna intill karaktäristiska.    
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Figur 30. Under de senaste årtiondena har flera nybyggda villor tagit plats på Ekenäsvägen, byggda 
utifrån andra ideal och tidstrender. Exklusiviteten, noggrannheten i materialvalet, viljan att göra det 
där extra och viljan att synas har de gemensamt med de tidigare villorna.Samtidigt tar de 
förhoppningsvis inte alltför mycket av uppmärksamheten från tidigare bebyggelse och förhoppningsvis 
blir många av dem anpassade till platsen och Ekenäs identitet snarare än att bara bli en 
standardiserad tillämpning av den internationella stilen. 
 

 
 
Figur 31. En ödslig höstdag vid Ekenäs strandbad och camping som kontrast mot en varm 
sensommardag under semestertid då ett myller av människor njuter av platsen och alla tänkbara ytor 
möjliga för parkering är upptagna i hela Ekenäs. Växtligheten är enkeltuppbyggd med en hedartad 
gräsplan och äng och några vidkroniga trädsolitärer av ek och björk. Till höger anar vi den mycket 
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idylliska, typiskt blekingska, lummiga innerskärgården med Kärraviken och Aspön. Bakom 
omklädnadshytterna så skymtar man det stora vassområdet. Platsen är en av de viktigaste i hela 
Ekenäs genom att det är ett av få ställen där man får närkontakt med havet och samtidigt känner att 
marken är allmän och till för dig också som besökare. 
 
 

 
 
Figur 32. Ekenäskärret från Droppemålavägen i snöoväder. På fotot ser man den vidträckta vassen 
med de öppna vattenytorna. I förgrunden får man en klar uppfattning om att man har sökt kontakt 
mellan vassen och Droppemålavägen och som resultat fått en mycket kraftig underväxt som är på väg 
upp mellan de spridda, grova ekarna och bokarna. Som förslag finns en ny cykel- och gångväg som 
skapar en betydligt bättre förbindelse inom Ekenäs. Något som dessutom kan ge en förbättrad kontakt 
med Ekenäskärret. Parallellt föreslås en annan skötselinriktning. 
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Figur 33. En skymningsbild från början av huvudentrén idag från Ekenäsområdet och vidare in i 
Ekenässkogen. Detta är en under lång tid hävdvunnen stig med en omgivning som visar på en 
spännande miljö att upptäcka. Här finns samlat en rad kulturspår från en hantverksmässig 
stenbrytning och avtryck efter kulturella samlingsplatser. Här finns också det stora inslaget av äldre 
vidkronig tall.   
 
 

 
 
Figur 34. Ett törnrosatillstånd där snöns tyngd och åldern vräkt omkull resliga enar. Plötsligt uppen-
barar sig en stentrappa mitt inne i naturen och avslöjar viktiga kulturplatser uppe på hällmarksplatå-
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erna just där den långa sluttningen börjar ner mot Karösundet och den äldre, strandnära Ekenäs-
bebyggelsen. 
 

 
 
Figur 35. I Ekenässkogens allra innersta kärna finner vi Ekenäsgölen. Normalt sett är detta en 
tystnadens zon, där naturljuden är ensamma på plan. Här bildas en skål med bergsformationer runt 
om som tar bort trafikledernas eviga buller. Då bilden togs så hade en grupp skridskoråkare tagit isen 
i besittning i väntan på att de större isarna ska bli säkra.  
 

 
 
Figur 36. Senhöstens Ekenäsgöl med det karaktäristiska gungflyet av mossor och de små öarna med 
uppväxande dvärgformer av tall, så kallade martallar. Spegelbilderna i de svarta vattenytorna 
understryker den trolska stämningen. Som växtsystem så utvecklades Ekenäsgölen vidare i samband 
med torvbrytningen i början av 1900-talet och de naturliga processerna kom snabbt igång då torv-  
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brytningen senare upphörde. Under årtiondena framöver kan man förvänta sig att systemet ytterligare 
kommer mogna och berikas. 
 

 
 
Figur 37. Den västra, mer trädbevuxna delen av Ekenäsgölen i vinterskrud. Notera hur ett mycket 
välutvecklat bryn med senvuxen tall av olika storlekar och åldrar är under bildande. Notera också de 
vackra färgnyanserna, även så här mitt i vintern. 
 

 
 
Figur 38. Berget Ljungmossahatten i höstskrud med en krans av  vildmarkspräglad bok, ek och 
avenbok. Bäst är att söka sig upp från öster, som fotot visar. Nord- och sydsidan är betydligt brantare. 
Det är en märklig bergformation som är värd en helt annan uppmärksamhet i sitt läge alldeles intill 
Ekenäsgölen.  



 53

 
 
Figur 39. Mellan Rustorp, Redden och Ronnebyån ligger en bergsrygg som säkert haft sin funktion i 
äldre tiders försvarssystem. Fotot visar den nordligaste knallen pudrad i snöskrud, med skymningsljus 
och moln som kommer in från havet. Partiet har bestämts som nyckelbiotop. 
 
 

 
 
Figur 40. Samma bergsrygg men längre söderut. I äldre tider, innan industrin kom, så var detta en 
given utsiktsplats med en fin vy ut över mynningområdet till Ronnebyån. En stensträng avslöjar 
troligen ett äldre stängselläge med ett vidsträckt betesområde innanför. Innanför, mot branten, så 
lämnades utrymme för utflykter mm; sådant som vi idag bara kan ana.  
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Figur 41. Just på krönet där berget sänker sig ner mot den äldre Ekenäsbebyggelsen och Karösund 
finns en ansamling av kulturspår,bland annat detta mäktiga gränsröse. Där finns också en stentrappa 
och flera stenstolpar.  Fantasin sätts i rörelse. Är gränsröset en påbyggnad på ett tidigare röse? På 
detta randberg, med en vidunderlig utsikt i äldre tider, fanns här en äldre kultplats? 
 
 

 
 
Figur 42. En tidigare fägata från Droppemålagården leder idag genom ett av områdets viktigaste 
lundpartier. Detta råkar vara en av de mest intressant knytpunkterna och entréerna för ett framtida 
friluftsliv. Att bygga vidare på fägatan vore givet i en sådan lösning. Fotot visar de pampiga 
stenmurarna som imponerar speciellt i början. Tyvärr är miljön i sen tid misshandlad, men justeringar 
och mindre restaureringar bör lätt kunna göras och lyfta platsen nödvändigt mycket så den blir 
attraktiv och tillgänglig. 
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Figur 43. Hasseln bör kanske ses som den viktigaste arten att prioritera av alla i Ekenässkogen om 
man vill öka miljövärdena. Här syns hasselrika sluttningar med ett stort potential för en rik lundflora 
för framtiden om hasseln och andra lövträdsarter gynnas. Tidigare har här varit slåtterhävdad 
inägomark. Miljö alldeles intill den tidigare Droppemålagården. Därutöver finns flera ruiner efter 
byggnader; som här en källarruin. I bakgrunden syns ett par av de stora flyttblock, som ligger strödda 
här och var. Idag är detta säkert en helt okänd miljö för de flesta. I framtiden är det förhoppningsvis 
inte alls så. 
 

 
 
Figur 44. Ekenässkogen innehåller flera lundartade partier. Denna del ligger i nordöstra hörnet, 
inklämd vid reningsverk och golfbana i sluttningen ner mot Ronneby. Förutom den porlande bäcken 
så innehåller den ett stort antal mäktiga, äldre ekar, samt magnifika, storvuxna, mångstammiga 
avenbokar och skogslönnar. En skalfigur hade behövts i bilden för att man skulle kunna förstå vilka 
dimensioner det rör sig om.  
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Figur 45. Två bilder från skogsinteriören söder om Ekenäsgölen. Till vänster så ser man hur bok och 
gran håller jämna steg och visar att de kan fungera utmärkt även i samma skikt och i samma 
åldersfas. Till höger visas hur de tidigare överståndarna av tall med sina vida kronor blir avklädda av 
de mer skugggivande träden bok och gran. Har tallen en gång fått sin gröna krona upphissad så här 
så ”finns ingen återvändo”; andra tar över. Vill man ha kvar tallen även i framtida skogen så kan det 
bli besvärligt på den bördigare marken, där den idag som här ofta finns som överståndare. 
 
 

 
 
Figur 46. De allra närmaste betesfälten vid Rustorp betas fortfarande av ridhästar, men odlingen och 
betningen har verkligen gått på retur under 1900-talets sista del. Igenväxningen har emellertid inte 
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gått så långt. Om öppenheten skulle vara viktig för den framtida användningen finns fortfarande tid 
för att ändra utvecklingen. När videbuskar, sälg, björk mm börjat komma in som en första våg längs 
diken och dylikt så brukar det inte ta mer än ett tjugotal år innan de har invaderat hela den öppna 
ytan om den förblir ohävdad. En annan utveckling skulle kunna vara att höja vattennivån i de låglänta 
delarna. Detta skulle också bromsa invandringen av träd och buskar. 
 
 

 
 
Figur 47. Droppemålaområdet ger en rad utmaningar inför framtiden. Det man vann kortsiktigt ska 
också hanteras så att det kan betraktas som en fördel inför framtiden. De obebyggda tomterna ligger 
och väntar på att bebyggas. De stora sparade träden av ek och bok skulle inte ha klarat denna nya 
extrema situation enligt alla forskningsrön, men de flesta av dem bygger faktiskt upp ”sekundära 
kronor”, vilket tyder på att de återfått sin starka livskraft. Ur forskningsynpunkt är det intressant att 
följa det vidare händelseförloppet. 
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Figur 48. I Droppemålaområdet så finns det också en en variation. På vissa tomter så är det inte 
plansprängningen och stenkrossen som är utgångspunkten för att bygga vidare från utan snarare så 
ligger stora block kvar och kvar finns också den ursprungliga underliggande graniten som vaskats 
fram och artikulerats. Denna områdesvariation ger spännande förutsättningar för att söka anpassa 
trädgården till landskap. 
 
 

 
 
Figur 49. Mot nordväst så finns endast en smal kant kvar av den tidigare artrika ädellövskogen. I de 
flesta fall så finns också en mäktig uppfyllning. Anpassningen av bostadsområdet till den närmaste 
omgivningen gäller också sluttningar som den här. Just nu så finns en tydlig markförvildning med en 
gräsinvasion men på bara några år så kommer träd- och buskarterna återta sin dominerande 
ställning. 
. 
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Figur 50. En liten informell stig ansluter det nya bostadsområdet till ett existerande stignät inne i 
skogen. I fronten i bilden ligger bollplanen och bland träden döljer sig en mängd odlingsrösen och 
resterna av en gammal löväng med slåtterhävd en gång i tiden. Idag syns i främre delen av bilden att 
mäktiga slånbuskage är på väg att bre ut sig och fullkomligt omöjliggöra en framkomlig stig i detta 
läge. Exemplet avser  illustrera vikten av en aktiv planering där man istället för att försöka tämja 
slånbuskaget flyttar stigen till ett lämpligare stråk. 
 

 
 
Figur 51. En nyasfalterad tvärväg (Rustorpsväg) från hösten 2009. På många sätt en idealisk väg för 
att cykla och även gå. Närmiljön kring vägen är också omväxlande med många frihuggna vidkroniga 
träd som inslag i vägkanten. På senare år har denna frihuggning upphört. Inte heller görs en röjning i 
de yngre kantbestånden, av den typ som syns på bilden, för att gynna ädellövträd, hassel mm för 
framtiden.  
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En kort diskussion om förvaltningen av Ekenässkogen 
 
Förslag till en förvaltning av Ekenässkogen  
Mina uppfattningar om en framtida förvaltning berör i första hand den kommunala delen av området. 
Jag har också inventerat och integrerat Bussemålamarken i mitt arbete, högst medveten om att det är 
privat mark men med markägarens kännedom och dessutom aktiva intresse. I det här fallet måste man 
konstatera att Bussemålamarken har nog så många värden som den kommunala tack vare en 
mångfasetterad och småskalig skötsel med stort tidsdjup. Vad jag hoppas på är en fortsatt dialog och 
samavvägningar så att området kan betraktas som en helhet. Någon typ av skötselråd med årliga möten 
kunde säkert bli ett nyttigt forum.  
 
Vad jag vill förorda är en speciell bebyggelsenära skötsel, där platser och stråk sköts med en speciell 
artikulering, motsvarande det som idag kan demonstreras på Karön. Detta kräver i så fall en 
organisering, en samverkan med inte minst andra markägare och att man lyckas med en lokal 
förankring, där föreningar och boende är beredda att engagera sig med egna, personliga, privata vinster 
som ”belöning”. En genomgallring av skogarna har genomförts på den kommunala marken kring 
2006-2007. Detta skedde efter en lång, friväxande period, vilket vid gallringarna gav en kraftig 
reaktion med många exempel på en chockad växtlighet och en stark igenväxning av stigar och 
markvägar som reaktion. En bedömning ger att det tar minst ett tjugotal år innan en balans återinställt 
sig och man når de mäktiga bokskogar och blandskogar som man antagligen siktat på. På den privata 
marken har en större saneringshuggning skett efter barkborreangrepp, och i andra partier finns en 
omfattande igenväxning på tidigare betesmarker. Flera partier är också inne i en ”hasselrensningsfas” 
där hasseln med tillhörande lundkvalitéer nu snabbt lätt förloras.  Samtliga dessa exempel visar på 
behovet av ett förändrat skötselprogram till ett skötselprogram med mer kontinuerliga åtgärder varvat 
med en avsättning av mindre delar för fri utveckling. Till Ekenässkogens största kvalitéer är dess 
nätverk av småstigar. Med underhåll och kompletteringar så kan denna kvalité ökas avsevärt. Detta 
borde en av de viktigaste uppgifterna för en lokal förvaltning.  
 
 
Odlingsspår och andra kulturspår 
I främst områdets västra delar finns omfattande spår efter ett intensivt brukat småskaligt lantbruk med 
utgångspunkt från Droppemåla gård. Otaliga stenrösen, en ovanligt mäktig fägata med breda 
stenmurar och gårdsplanen med flera ruiner efter byggnader finns bevarade och borde utgöra starka 
element också för områdets framtida identitet. Ett extensivt bete med hästar är allt som idag finns kvar 
av aktivt brukande. Detta bör vara viktigt att försöka bibehålla även för framtiden, men som en 
integrerad del så att tillgänglighet och en attraktivitet alltid fungerar utmärkt. Betesdriften inom 
området borde diskuteras närmare med val av stängsel, stängslingens mer exakta inpassning och 
skötseln av träd och buskar inom de betade områdena bör tas upp. Idag försvåras tillgängligheten här 
avsevärt i viktiga delar.  
  
Även i områdets östra delar, med utgångspunkt från Rustorpsgården, fanns ett omfattande brukande 
som successivt minskat under 1900-talets senare hälft. Idag finns bara några beteshagar i gårdens 
omedelbara närhet som fortfarande betas. Där finns också igenväxningssuccessioner med bland annat 
områdets mäktigaste slånbuskage som har tillfört nya värden. I andra delar så är igenväxningen ett 
stort problem, som bara kommer att växa under de närmaste årtiondena. Här borde man diskutera olika 
skötselalternativ som vore realistiska och önskvärda.  
 
 
Skogsskötselformer och gallringsprogram 
Det finns en allmän tendens idag att skruva ner ambitionerna på skötselsidan i skogsområden som 
ligger i tätortsnärheten eller är intressanta för naturvården. Jag sätter ett frågetecken till ett sådant 
enkelt synsätt och menar att det säkert kan vara en del av en bra lösning men långt ifrån det hela.  
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Stora delar av Ekenässkogen präglas idag av ”naturskog” eller ”vildmark” då skogsbruket ligger så 
långt tillbaka i tiden att det är de naturliga processerna som kommit att få tala mer och mer. Även i 
Rustorpsdelen hade det blivit mer och mer av ”naturskogskaraktär”. I Rustorpsdelen så har man 
emellertid nyligen gått in med gallringar och därigenom tagit bort en naturkaraktär för 20-30 år och 
skapat svårigheter att få en riktigt attraktiv miljö minst lika länge med en normalskötsel eller en fri 
utveckling. Gallringarnas effekter blir speciellt negativa då man går direkt från en lång period utan 
åtgärder till ett hårdhänt öppnande via gallringen vilket ger en chockad men en tillfälligt mer öppen 
växtlighet. Frågan för fortsättningen är hur man hanterar nästa mer problematiska stadium, då det 
ökade ljusnedsläppet och gödningseffekten gör att underväxten kommer att bli extra slyig och tät. Det 
kommer att bli väsentligt att genom förnyade insatser och en speciellt inriktad stigskötsel försöka hålla 
kvar eller öka tillgängligheten och få tillbaka balansen i växtligheten, men är man beredda inför ett 
sådant kommande behov? I Busemåladelen har skogsbruket kanske inte varit frånvarande men desto 
mer småskaligt så även här är det naturkaraktären snarare än produktionsskogen som talar. De oftare 
återkommande men små åtgärderna har ur upplevelsesynpunkt givet många fördelar. Där saknas dock 
den artikulering i karaktärer längs stråk och i viktiga platser, som man bör förvänta sig finns i 
närskogar av dignitet.  
 
Ett alternativ till gårdagens småskaliga skogsbruk skulle kunna vara en vildmarksskötsel där åtgärder 
endast görs längs viktiga stråk och på viktiga platser. Valet av framtida strategi är viktigt men bör 
diskuteras i sitt praktiska sammanhang där det har blivit uppenbart att naturen ofta gör det oväntade 
genom stormar, barkborreangrepp, epidemiska sjukdomar som slår till på nyckelträd mm, vilket 
oavsett val av strategi kräver att det finns en beredskap som gör att man kan ta hand om det 
oförutsedda direkt när det kommer.  
 
En genomgallring av skogarna har således genomförts på den kommunala marken kring 2007. Detta 
skedde efter en lång, friväxande period, vilket vid gallringarna gav en kraftig reaktion med många 
exempel på en chockad växtlighet och en stark igenväxning av stigar och markvägar som reaktion. 
Exemplet visar att även bokskog kan växa igen och bli alltför risig för att i regel vara önskvärd i ett 
bebyggelsenära läge.  
 
På den privata marken har en saneringshuggning skett i granblandskogen efter barkborreangrepp, och 
en omfattande igenväxning håller på att ske på tidigare betesmarker. Flera partier är inne i en 
”hasselrensningsfas” där hasseln med tillhörande lundkvalitéer nu snabbt hotas att förloras, men med 
rätt skötsel skulle den kunna bli något än mer magnifikt än idag. För övrigt så är miljöerna på speciellt 
den privata marken intakta, variationsrika och innehåller stora upplevelsevärden. På litet längre sikt, 
bortom de närmaste tjugo-trettio åren, så kommer också naturvärdena på den kommunala marken att 
bli stora. Detta förutsatt en normal skogsskötsel eller en fri utveckling. Vad jag snarare än en ”normal, 
standardiserad” skötsel förordar är en speciell bebyggelsenära skötsel, där platser och stråk sköts med 
en speciell artikulering, motsvarande det som idag kan demonstreras på Karön och där bestånden ses i 
sitt sammanhang, där kontrast och variation blir viktiga aspekter att väga in. Detta kräver i så fall en 
organisering, en samverkan med inte minst andra markägare och att man lyckas med en lokal 
förankring, där föreningar och boende är beredda att engagera sig med egna, personliga, privata vinster 
som ”belöning”.  
 
 
 


