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Inledning
På uppdrag av Varbergs kommun har Ekologigruppen tagit fram en 
utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen som beskriver ekologiska och 
sociala värden, samt olika karaktärsområden inom området. Syftet med 
utvecklingsplanen är att vara ett planeringsverktyg vid utvecklingen 
och förädlingen av Brunnsbergsskogen och ett stöd vid framtagandet 
av en skötselplan för området. 

Utvecklingsplanen inleds med en nulägesbeskrivning där värden för 
biologisk mångfald och rekreation inom området beskrivs. Denna 
grundar sig på platsbesök under två dagar i oktober 2016. I samband 
med nulägesbeskrivningen görs även en översiktlig beskrivning av vilka 
ekosystemtjänster som Brunnsbergsskogen kan förväntas bidra med. 
Därefter presenteras en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot diskuteras. Denna analys ligger sedan till grund för stra-
tegier inför framtida utveckling och konkreta förslag för att stärka 
Brunnsbergsskogen såväl ekologiskt och socialt som rumsligt och upp-
levelsemässigt. Utvecklingsplanen kan ses som ett första steg mot att 
skapa en gemensam framtidsbild av Brunnsbergsskogen. 

Rapporten pekar på en önskad utveckling av Brunnsbergsskogen. 
Omgivande exploateringstryck ska balanseras mot värden som skapar 
en god livsmiljö för boende i Brunnsberg och bidrar till utvecklingen 
av ett attraktivt Varberg.
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Brunnsbergsskogen idag  
och i framtiden

Stadens gröna infrastruktur
En god livsmiljö i staden är beroende av gröna miljöer, från naturom-
råden och parker till bostadsgårdar och gatuträd. Sådana miljöer, upp-
byggda av vegetation och vatten som formges och sköts för att 
upprätthålla flera ekosystemtjänster, benämns med ett gemensamt 
begrepp för grön infrastruktur. Den gröna infrastrukturen utgör livs-
miljöer för en ansenlig andel arter, både vanliga och mer eller mindre 
hotade sådana. Den ska också bidra med de ekosystemtjänster som 
behövs för att göra en tät stadsbebyggelse funktionell och lämplig att 
bo i: från dagvattenhantering, luftrening och reglering av mikrokli-
matet till miljöer för rekreation och social samvaro. Arter som är bero-
ende av gamla träd och skogsmiljöer kan många gånger ha det lättare i 
städer än i våra produktionsskogar. Städers biologiska mångfald 
avfärdas ibland som mindre viktig eller skyddsvärd än arter i naturmil-
jöer, men det är dessa arter i staden som, i olika utsträckning, lägger 
grunden för de så eftertraktade urbana ekosystemtjänsterna och upple-
velserna av våra stadsnära naturområden.

Kantzonens betydelse för värdekärnan
För att skapa en fungerande grön infrastruktur i staden krävs urbana 
grönytor, eller livsmiljöer, på flera olika rumsliga skalor för att på så 
sätt möta de krav på livsmiljö som en bredd av arter har. Stora sam-
manhängande grönytor ger förutsättningar för en större biologisk 
mångfald och ett ekologiskt samspel inom grönområdet, men också för 
större upplevelsevärden och möjligheter till rekreation. Den yttersta 
delen av en större grönyta som vätter mot stadslandskapet kan ses som 
en kantzon och fungerar som en buffert för det mer skyddade kärnom-
rådet som ligger innanför. Kantzonen är mer utsatt för störningar från 
såväl ljus, buller, föroreningar och människors aktiviteter och inne-
håller många gånger inte lika höga biologiska värden som kärnom-
rådet. I kärnområdet kan många arter utvecklas relativt fritt utan större 
störningar från stadens olika aktiviteter. På samma sätt finns det många 
gånger större förutsättningar för en viss typ av rekreativa värden i ett 
kärnområde, som exempelvis att uppleva tystnad och infinna ro. När vi 
naggar i kanten på ett grönområde innebär det att kantzonen förflyttas 
inåt och att kärnområdets yta minskar.

Brunnsbergsskogen idag
En av de stora kvaliteterna med Brunnsbergsskogen är just dess storlek 
och de ekologiska värden som är kopplade till det stora sammanhäng-
ande kärnområde som finns här, utan barriärer eller större störningar. 
Brunnsbergsskogen kan beskrivas som ett område med höga kvaliteter, 
främst kopplade till den varierade naturen och områdets storlek. Sam-
tidigt finns det brister i dagens strukturer som gör att de ekologiska 
funktionerna inte är så starka som de skulle kunna vara. Delar av 
området är även något eftersatt vad gäller skötsel och underhåll. Dessa 
förutsättningar gör att områdets funktion, såväl ekologiskt som socialt, 
kan stärkas genom några enkla strategier och konkreta åtgärder.
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I framtiden
I ett framtidsperspektiv där vi beaktar ett förändrat klimat som exem-
pelvis kan bära med sig varmare vintrar, mer nederbörd, torrare somrar 
och blötare vintrar, fler stormar och skyfall, och längre växtsäsong kan 
Brunnsbergsskogen få en förändrad betydelse som stadsnära grönom-
råde. Här finns kapacitet att ta emot större skyfall och ihållande regn 
och således utjämna översvämningsrisken och samtidigt bidra till vat-
tenrening. Skogen kan även medverka till att kyla ned den omgivande 
stadsbebyggelsen och utjämna luftfuktigheten vid eventuella värme-
böljor. Samtidigt innebär området goda förutsättningar för en biolo-
gisk mångfald i ett allt mer förtätat stadslandskap, vilket kan stödja en 
rad andra ekosystemtjänster såsom pollinering, skadedjursreglering och 
rekreation för människors hälsa. Det här är en aspekt att ta på största 
allvar i samband med eventuell exploatering i anslutning till Brunns-
bergsskogen eftersom dessa ”ingrepp” i det närmaste kan ses som oåter-
kalleliga.
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Beskrivning av området
Brunnsbergsskogen är ett välanvänt rekreationsområde, främst av när-
boende. Dess storlek på 27 ha och dess tydliga skogskaraktär gör det 
till en verklig ”grön oas” i stadsbebyggelsen. Brunnsbergsskogen ligger i 
de norra delarna av Varberg och omges i väster och i öster av bostads-
bebyggelse, i söder av St Jörgens kyrkogård och i norr av industriom-
rådet Susvind. Den nedlagda sträckan av ”Susvindsspåret”, ett 
industrispår för järnvägstrafik, markerar den norra delen av skogens 
utbredningsområde. I nordväst möter skogen Västkustvägen som är 
relativt hårt trafikerad. Gödestadvägen söder om Brunnsbergsskogen är 

Figur 1. Översiktskarta som visar Brunnsbergsskogen och omgivande områden. På kartan är skolor och förskolor 
i närområdet även markerade.
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stängd för genomfartstrafik. Se översiktskarta över Brunnsbergsskogen 
och omgivande områden i figur 1.

Brunnsbergsskogens förhållande  
till omgivningen
Brunnsbergsskogen är en av Varbergs stadsnära skogar med stor bety-
delse för rekreation och naturupplevelser. Brunnsbergsskogen är en 
viktig länk i framtida sammanhängande gröna stråk, utpekad i kom-
munens grönstrategi: ”Simma, lek och svärma” som är antagen i kom-
munfullmäktige 2013.

En översiktlig karta i grönstrategin visar stadens grönblå huvudstråk 
där Brunnsbergsskogen ingår i det utpekade norra tvärstråket, se figur 
2. Stråket går från hamnen till Brunnsbergsskogen där det delar sig i en 
gren till Hammerkulle och vidare mot Trönningebjär, och en annan 
gren mot Håstensskogen, Träslövs ängar och vidare ut mot Åkulla-
leden. Tanken är att stråken ska möjliggöra rörelse mellan tätortens 
olika delar och koppla ihop tätorten med omgivande landskap.

Brunnsbergsskogens storlek i kombination med dess kvaliteter av olika 
upplevelser och aktiviteter gör det till ett mycket värdefullt område i 
Varbergs stadsbebyggelse. Skogens läge gör det tillgängligt får många 
Varbergsbor och sammantaget kan området bedömas ha ett kommu-
nalt värde. Brunnsbergsskogen i sig mäter ca 27 ha. Tillsammans med 
grönområdet runt St Jörgens kyrkogård och det grönområde som ligger 

 Grönblå huvudstråk i Varbergs tätort
Kartan visar en översiktlig kartläggning av huvudstråken. 
De befintliga och de som saknas har givits olika färger. 
Några platser har märkts ut med namn för att underlätta 
orienteringen.

Getteröns 
naturreservat

Himleån

Hammerkulle

Trönninge- 
bjär

Vrångabäcken Hamraskogen

Prästakullen

Karlbergs-
skogen

Brunnsbergs-
skogen Håstens-

skogen

Påskbergs-
skogen

Träslövs
ängar

vidare mot Trönningebjär, och en annan gren 
mot Håstensskogen, Träslövs ängar och vidare 
ut mot Åkullaleden. Det mellersta stråket går 
genom centrums finmaskiga grönstruktur mot 
Karlbergsskogen via en ny grön boulevard. Det 
södra tvärstråket går genom Påskbergsskogen 
och Prästakullen för att sedan leda ut i 
jordbrukslandskapet och fram till Hamraskogen.

1:45 000

BEFINTLIGT

SAKNAS

N

27Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun

Figur 2. Grönblå huvudstråk i Varbergs tätort Kartan visar en översiktlig kartläggning av huvudstråken. De befintliga och 
de som saknas har givits olika färger. Några platser har märkts ut med namn för att underlätta orienteringen.
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söder om Gödestadsvägen så blir den totala ytan ca 46 ha vilket gör att 
den totala grönytan kan klassas som ett ”område” enligt definitionen 
av ”Punkter, Platser och Områden” i kommunens grönstrategi. Defini-
tionen stämmer väl då ett ”område” enligt grönstrategin kan innehålla 
varierade ekosystem och ge förutsättning för naturupplevelser, tystnad 
och mörker.

Resonemang kring pågående planering
Brunnsbergsskogen utgör ett stort grönområde relativt centralt i Var-
berg. Detta gör det dels till en tillgång för de som redan bor i närom-
rådet, dels utgör det ett lockande alternativ för exploatering i ett 
centralt läge med närhet till grönområde. Redan idag pågår byggnation 
av en ny förskola i områdets sydvästra del som ska ersätta en befintlig. I 
samma område planeras för flerbostadshus inom området för detalj-
plan för Gödestadvägen, se figur 1.Strax norr om Brunnsbergsskogen 
utvecklas industriområdet Susvind med ny infrastruktur och industri-
lokaler. Här växte tidigare ett område med bokskog som idag är ned-
taget. Utbyggnaden av Susvindsområdet tillsammans med en 
kommande byggnation av tråg och tunnel under staden, samt hundra-
tals nya bostäder per år gör att staden har ett behov av avlastningsvägar 
i trafiknätet. Det pågår därför parallellt med utvecklingsplanen för 
Brunnsberg även en utredning om en ny vägdragning utmed kanten av 
norra Brunnsbergsskogen för att avlasta trafiken vid Lassabackaron-
dellen, se figur 1.

Utbyggnad av bostäder utmed Gödestadsvägen
I södra delen av Brunnsbergsskogen planeras ett område för ca 110 nya 
bostäder och en ny förskola  för minst fyra avdelningar, se figur 1. 
Bostadsområdet ska byggas utmed Gödestadsvägen och kommer att ta 
10 000 kvm av dagens skog i anspråk. Området kommer vara tätbe-
byggt och i behov av kompletterande allmänna ytor för lek och sam-
varo. Då delar av Brunnsbergsskogen tas i anspråk samtidigt som 
kvarvarande skog kommer få en utökad användning har kompensa-
tionsåtgärder diskuterats i samband med exploateringen. Aktuell rap-
port kommer att ligga till grund för framtida diskussioner om 
kompensationsåtgärder. Hamn-och gatuförvaltningen föreslår en 1:1 
kompensation, vilket innebär att 10 000 kvm skogsmark kompenseras 
med 10 000 kvm rekreativa, ekologiska och sociala värden i direkt 
anslutning till exploateringsområdet. En ny stadsdelspark kan vara en 
intressant kompensationsåtgärd för området och bidra till att skapa en 
god livsmiljö för de boende. 

När den nya bebyggelsen planeras är det viktigt att avgränsningen mot 
det omgivande grönområdet blir ”aktivt” och att gränsen mellan den 
privata kvartersmarken och den offentliga stadsdelsparken blir tydlig. 
Gränsen kan markeras med staket, mur eller en häck, vilket också 
bidrar till att de boende inte tar delar av grönområdet i anspråk med 
exempelvis planteringar, kompost eller ”privata uteplatser”. Dessa 
åtgärder bidrar till att visa tydligt var allmänheten får röra sig.

Utvidgning av verksamhetsområde och ny väg-
dragning utmed Susvindsspåret
En utredning för Norra stadsområdet pågår parallellt med utvecklings-
planen för Brunnsbergsskogen. Utredningen av Norra stadsområdet är 

Kommunalt värdefullt område 

eller stråk: 
•	Området	bör	vara	av	en	storlek	
mellan	5-10	ha.

•	Området	nyttjas	av	människor	
främst	inom	den	egna	kommunen.

•	Området	bör	ha	stor	variation/
mångfald	av	rekreativa	kvaliteter.

•	Området	har	stor	betydelse	för	
försörjningen	av	rekreation	och	
friluftsliv	för	intilliggande	bostads-
områden/stadsdelar.	

•	Området	ingår	i	den	lokala	grönst-
rukturen

•	Stråk	som	leder	fram	till	regionalt	
värdefulla	natur-	och	friluftsområ-
den	eller	kopplar	samman	regionalt	
rekreativa	stråk.	Karaktären	på	
stråken	kan	vara	delvis	urbana	
delvis	i	naturmiljö.

Läs	mer	i	bilaga	2.	Metod	för	
bedömning	av	rekreationsvärden
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en konsekvens av flera pågående planarbeten, bland annat utvecklingen 
av industriområdet Susvind, planeringen av tunnel och tråg genom 
Varberg och förflyttningen norrut (ca 1 km) av hamnens industriom-
råde. En ny trafiksituation kommer att uppstå då tung trafik till 
hamnen förväntas öka tillsammans med att fler bostäder byggs i cen-
trala delarna av Varberg. Då Värnamovägen behöver avlastas redan 
under byggskedet av tunnelprojektet, med start 2019, för att byggtrafik 
ska kunna ta sig in och ut ur staden så utreds en ny avlastningsled 
genom industriområdet Susvind, i Kv. Tändstiftet. Brunnsbergsskogen 
påverkas av projektet då den nya leden planeras att dras i Susvindsspå-
rets utsträckning, se figur 1. Ett ingrepp i den omfattning som en ny 
led innebär skulle få allvarliga konsekvenser på Brunnsbergsskogen. 
Dels kommer det att krävas en omfattande breddning av susvinds-
spåret för att rymma ett vägområde med gång och cykelbana och 
skyddszon på vardera sidan av vägen, beroende på vägens dimensione-
ring och utformning. Då skogen ligger med en höjdskillnad på ca 2-3 
meter över befintligt industriområde så behöver dessutom en stor del 
av höjdskillnaden tas upp inom skogsområdet. En konsekvensen av 
detta kan således bli att det blir nödvändigt att träd kommer att behöva 
fällas i storleksordningen 50 meter in i dagens skog, vilket motsvarar 
en halvering av dagens bokskog. Detta i kombination med den ökade 
störningen som vägen skulle innebära bidrar till att skogens kantzon, 
som fungerar som en buffert, både skulle förflyttas söderut och kräva 
en större yta vilket innebär att skogens kärnområde kommer att 
minska avsevärt. Dessutom kommer stora delar av skogen att bli bul-
lerstörd om en ny trafikled läggs utmed Susvindsspåret och flera upple-
velsevärden som idag finns i skogen riskerar att störas och i vissa fall 
försvinna.

Den angränsande bokskogen är idag en av Brunnsbergsskogens mest 
värdefulla områden, såväl för ekologiska värden som för rekreation. För 
att bevara och värna om de värden som finns här idag är det istället 
angeläget att minska störningen från verksamhetsområdet. Detta skulle 
kunna göras med hjälp av en väl gestaltad gång- och cykelväg utmed 
stråket som markerar gränsen på ett tydligt sätt och samtidigt kan 
utgöra ett ekologiskt spridningsstråk österut. Utformningen av detta 
stråk skulle kunna utgå från just bullerdämpande åtgärder och ”avskär-
mande” element som minskar den visuella kontakten mellan Brunns-
bergsskogen och det angränsande verksamhetsområdet. I det fall en 
motortrafikerad väg skulle anläggas i anslutning till Brunnsbergssko-
gens norra gräns vore det oerhört värdefullt att minska all typ av stör-
ning såväl bullermässigt som visuellt. Ett alternativ är att förlägga den 
eventuella vägen nedsänkt i förhållande till skogsområdet, vilket kan 
vara en lösning för att minska vägens negativa påverkan på området. 
Samtidigt är det nödvändigt att även i detta fallet lägga stora resurser 
på bullerdämpande åtgärder och ”avskärmande” element för att 
Brunnsbergsskogens höga befintliga värden ska kunna bevaras och 
utnyttjas.

Naturvärden
Nedan följer en sammanfattning av Brunnsbergsskogens värden för 
natur. I bilaga 1 följer beskrivningar av varje delområden indelat efter 
karaktär och/eller naturtyp. I dessa beskrivningar finns mer specifik 
information för respektive område avseende karaktär, ekologiska och 
rekreativa funktioner samt förslag på framtida utveckling. Siffror i 
texten samt i kartan i figur 3 hänvisar till dessa områdesbeskrivningar. 
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Stora delar av Brunnsbergsskogen består av blandskog (omr. 2, 4, 8, 9, 
14). Blandskogen är i sig relativt varierad, där delar har mer dominans 
av löv och andra mer talldominerad mark. Skogen är i stort flerskiktad, 
dvs träd förekommer i olika ådrar och buskskiktet är relativt välut-
vecklat. I mindre områden förekommer fuktigare partier med salixarter 
och björk (omr. 6 och 16). I norr och i väster finns två tydliga bok-
skogsområden där den norra har relativt stor variation i ålder på bok-
träden (omr. 3). Delar av området har troligen påverkats av att skogen 
på andra sidan av Susvindsspåret har avverkat. Ett flertal stormfällda 
träd förekommer i den nordöstra delen av Brunnsbergsskogen. Det 
västra bokskogsområdet är mer likåldrig och har en pelarsalskänsla 
(omr. 13). Denna bokskog har i tidigare naturvärdesinventering fått 
naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde (Calluna, 2015). Runt Vita 
havet finns ett granskogsområde (omr. 5) och runt gravfältet i sydost 
finns ett tydligt tallskogsområde (omr. 18).

I anslutning till Brunnsbergsskogen finns tre gräsmarker med lite olika 
karaktär, samtliga troligt tidigare åkermark. Området mot bebyggelsen 
på Granvägen består av en gräsyta som sköts med ängsslåtter (omr. 12). 
I kanterna på gräsytan finns aspbårder och finare brynzoner med bland 
annat slån. Området mot bebyggelsen på Ymersgatan består också av 
en gräsyta som sköts med ängsslåtter (omr. 10). Här finns även en torr-
backe med fornlämningar; stensättning och hällristning (omr. 11). 
Detta område har enligt ekonomiska kartan från 1965 varit betesmark 
på tidigare åkermark. Det tredje området består av klippt gräsmatta 
med ett flertal anlagda bollplaner (omr. 17). Här har indikatorarten 
stagg hittats och gräsmarken har i tidigare naturvärdesinventering fått 
naturvärdesklass 4 - visst naturvärde (Calluna, 2015). 

Brunnsbergsskogen har även en större damm, Svarta havet (omr. 15), 
med förekomst av den rödlistade och skyddsvärda större vattensala-
mandern. 

Förekomst av rödlistade arter
Sedan tidigare finns notering om några rödlistade fågelarter; tornseg-
lare, svart rödstjärt, spillkråka och gröngöling, samt mindre och större 
vattensalamander. Enligt Artdatabanken (oktober 2016) förekommer 
även almsnabbvinge och sexfläckig bastardsvärmare samt en sällsynt 
landgråsugga som endast förekommer på ett fåtal lokaler på västkusten. 
Ytterligare fler rödlistade fågelarter finns listade men med en observa-
tionsnoggranhet på 5 000 meter och/eller är noteringar som är mer än 
10 år gamla. 

Ekologiska spridningssamband
De ekologiska värdena är främst knutna till de olika skogsmiljöerna och 
den variation som erbjuds inom området. Idag finns begränsningar för 
spridningssamband mellan Brunnsbergsskogen och omgivande grönst-
ruktur. Susvindsspåret fungerar troligen som en spridningskorridor öst-
erut mot Håstensskogen (omr. 1). Brunnsbergsskogen ingår i det, av 
kommunen utpekade, grönstråket ”norra tvärstråket” som ska utvecklas 
och stärkas (Varbergs kommun, 2013). På grund av verksamhetsom-
rådet, större vägar och utveckling av Norra stadsområdet kommer det 
att krävas stora insatser för att grönstråket ska kunna fungera för ekolo-
gisk spridning. 
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Värdekärna och kantzoner
Det är svårt att säga exakt hur bred kantzonen i Brunnsbergsskogen är. 
Det beror på vilka värden vi ser till och i vilken del av skogen vi 
befinner oss. Dessutom har det angränsande området, och den stör-
ning som det innebär, betydelse för vilken typ av buffertzon som är 
nödvändig för respektive område. I norr kan redan nu noteras hur 
avverkningen av skogsområdet norr om Susvindspåret har påverkat 
Brunnsbergsskogens norra delar och skapat en mer utsatt situation för 
de träd som tidigare var en del av det inre skogsområdet men som nu 
är en del av kantzonen. Här ligger en hel del döda träd, stormfällda 
och knäckta, antagligen som en konsekvens av det nya mer utsatta 
läget.

Värden för rekreation

Rekreativa strukturer
Med rekreativa strukturer menas fysiska element som påverkar hur 
man rör sig och orienterar sig i ett område. Det kan till exempel handla 
om vägar, stigar, utsiktsplatser, målpunkter, barriärer och landmärken. 
Den rekreativa strukturen innefattar även hur området är uppbyggt 
med landskapsrum, landmärken och utblickar och grundar sig på ved-
ertagna begrepp inom landskapsanalys. Dessa strukturer kan vara 
lokalt, kommunalt, regionalt eller nationellt värdefulla.

Vägar och stigar
Brunnsbergsskogen är helt bilfri, men omges av ett väl utvecklat nät av 
bilvägar och gång- och cykelvägar. Det finns en elbelyst gång- och 
cykelväg som korsar området i väst-ostlig riktning. Inom området löper 
delar av Hälsans stig, som är en 4 km lång promenadslinga som har 
tagits fram i samarbete med Hjärt- och lungsjukas riksförbund. Här 
finns även ett utpekat motionsspår. Varken Hälsans stig eller motions-
spåret har elbelysning. Utöver dessa finns ett väl utvecklat system av 
mindre stigar för att ta sig fram genom området. Vid en jämförelse 
med Häradskartan från 1872 kan konstateras att flera av de historiska 
vägdragningarna finns kvar än idag, se figur 4.

Tillgänglighet
Det är lätt att ta sig till och från Brunnsbergsskogen, såväl till fots, 
cykel, kollektivt och med bil. Det finns ett stort antal gång- och cykel-
vägar som ansluter från omgivande områden. I anslutning finns ett 
flertal busshållplatser och dessutom möjlighet till bilparkering för den 
som behöver det, se figur 1. Gång- och cykelvägen som korsar området 
är av asfalt och andra större stigar av grus. Det är relativt lätt att ta sig 
fram med såväl barnvagn och en ”terränggående” rullstol. Dock finns 
inte många bänkar för den som behöver sitta ner och vila emellanåt.

Målpunkter
Svarta Havet (omr. 15) bedöms kunna fungera som en målpunkt för 
skogspromenaden. Andra tänkbara målpunkter kan vara pulkabacken 
vintertid (omr. 12) och de öppna ängsytorna (omr. 10, 12 och 17). De 
olika entréerna in till skogen kan tänkas fungera som samlingspunkter 
inför gemensamma aktiviteter i skogen.

I Brunnsbergsskogen finns ett väl utvecklat 
stigsystem som gör det lätt att ta sig fram till 
fots och med cykel.

Svarta havet fungerar som en målpunkt för 
området.

Vattentornet söder om området fungerar som 
landmärke i vissa delar av området för att 
kunna orientera sig.

På många ställen i skogen finns kojor som 
vittnar om naturlek.
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Landmärken och orienterbarhet
Det finns inga tydliga landmärken inom Brunnsbergsskogen. Det intil-
liggande vattentornet fungerar som landmärke i vissa delar av området, 
framförallt från område 17. Det saknas vägvisande skyltar och det kan 
vara svårt att orientera sig.

Barriärer
I norr avgränsas skogsområdet av verksamhetsområdet Susvind, som är 
omgärdat av stängsel vilket utgör en barriär för att ta sig vidare norrut. 
I väster går Västkustvägen som är hårt trafikerad. I områdets östra kant 
har boende i den intilliggande villabebyggelsen annekterat en del av 
marken för ”privata” komposter och planteringar (omr. 6 och 7) vilket 
gör att gränsen mellan privat och offentligt luckras upp och den upp-
levda tillgängligheten blir lägre. Vissa delar av skogsområdena är svåra 
att ta sig igenom på grund av tät sly. 

Upplevelser och funktioner
Med upplevelser menas vad vi kan beskåda, erfara, känna och uppleva i 
området. Beskrivning av upplevelsevärden ger ett underlag att bedöma 
kvaliteter i ett rekreationsområde. Med funktioner menas vad som är 
möjligt att göra på en plats och hur platsen används. Genom att stu-
dera en plats och hur den används kan vi identifiera vilka funktioner 
som ryms inom området och vilka aktiviteter som utförs här.  För en 
mer utförlig beskrivning av metodik för analys av upplevelsevärden, se 
bilaga 2.

Upplevelsevärden
Brunnsbergsskogen består till allra största del av skogsmark. Områdets 
storlek och stora andel uppvuxna träd bidrar till möjligheten att upp-
leva skogskänsla i området. De öppna gräsmarkerna i kontrast till den 
täta skogen möjliggör utblickar och öppna landskap (i anslutning till 
omr. 10, 12 och 17) De varierade naturtyperna med olika typer av 
skogsbiotoper, blandat med öppna gläntor, dammar och öppna gräs-
marker ger området en variationsrikedom och en stor möjlighet till 
naturpedagogik. Brunnsbergsskogens alla stengärdesgårdar och de två 
områdena för fornminnen gör kulturhistorien närvarande och de öppna 
markerna visar en rest av ett levande landskap. Inom området finns 
motionsspår och några bollplaner (omr. 17) som möjliggör aktivitet och 
utmaning. Bollplanerna är dock väldigt slitna och det är oklart i vilken 
utsträckning de används. De två dammarna ger också chans till vatten-
kontakt (omr. 5 och 15).

Funktioner och aktiviteter
Inom Brunnsbergsskogen finns förutsättningar för en stor variation av 
sociotopvärden. På den öppna ängsytan (omr. 12) finns en kulle som 
vintertid fungerar som pulkabacke och möjliggör backåkning. Under 
våren täcks stora delar av skogen av vitsippor, framförallt i bokskogs-
områdena (omr. 3 och 13) och ger en rik blomprakt. På den öppna 
ytan längst i sydväst (omr. 17) finns en fotbollsplan, en basketplan och 
en boulebana som möjliggör bollspel. Den öppna gräsmarken i område 
10 används för evenemang för grannskapet såsom påskeld och midsom-
marfirande. Hela skogen kan betraktas som en grön oas med grön-
skande golv och väggar i förhållande till den bebyggda miljön runt 
omkring. I området finns ”Hälsans stig” och ett motionsspår för löpträ-
ning, vilka dock inte är utrustade med belysning. Brunnsbergsskogens 

Kullen i områdets västra del används vintertid 
som pulkabacke för närboende.

I området går ”Hälsans stig”, som är en 4 km 
lång promenadslinga som har tagits fram i 
samarbete med Hjärt- och lungsjukas 
riksförbund.

I områdets sydvästra del ligger flera bollplaner, 
bland annat en basketplan. Det är dock oklart i 
vilken utsträckning dessa används efter som 
de är så slitna.

I hela området förekommer det ett stort antal 
stengärdesgårdar som har avgränsat 
ägogränser och egenskapsgränser från 
historisk tid. 
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olika skogsområden ger goda förutsättningar för naturlek. Detta är sär-
skilt tydligt i bokskogarna (omr. 3 och 13) där kojor vittnar om kreativ 
lek. I anslutning till Svarta havet (omr. 15) finns en grillplats med bord 
och bänkar som möjliggör picknick. Även på de öppna gräsmarkerna 
förekommer picknick (omr. 10, 12 och 17). Skogens alla stigar möj-
liggör olika typer av promenader. Områdets storlek ger goda förutsätt-
ningar att koppla av och komma till ro. Vintertid används skogen för 
skidåkning. Dock anläggs inte några spår, men skidåkare gör egna spår 
om det finns möjlighet. På samma sätt används dammarna för skrid-
skoåkning när det finns is, även om de inte plogas. De varierade skogs-
miljöerna innebär goda möjligheter för naturstudier. Skogsmiljöerna 
ger också goda förutsättningar för bärplockning.

Kulturhistoriska värden
Det finns flera lager av historiska spår inom skogsområdet. Gravar i 
form av stensättningar, hällristningar, boplatser och fossil åker från för-
historisk tid. I hela området förekommer det ett stort antal stengärdes-
gårdar som har avgränsat ägogränser och egenskapsgränser från 
historisk tid. Dessa är tydliga på häradskartan från 1872. Här syns 
även Brunnsbergs gård, vid nr 55.

Figur 4. Utsnitt från Häradskartan från 1872 (Lantmäteriet) där Brunnsbergsskogen är markerat i rött. Här syns dels vägdragningar inom 
området, dels de ägogränser som än idag är synliga som stengärdesgårdar. Här syns även Brunnsbergs gård, vid nr 55.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen som på något sätt 
gynnar människan. Det gäller både vilda och mänskligt påverkade eko-
system. Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra huvudkategorier: för-
sörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster där de tre 
första är beroende av funktionerna i den sistnämnda, se tabell i figur 5.

FöRSöRjaNDe
•	Mat

•	Material	(djur	och	växtfiber)

•	Energi	(biobränslen)

•	Dricksvatten

•	Genetiska	resurser

•	Biokemikalier,	medicin	och	
naturmedicin

RegleRaNDe
•	Rening	av	vatten

•	Flödesreglering

•	Erosionsskydd

•	Pollinering

•	Reglering	av	skadedjur

•	Återföring	av	näringsämnen

•	Rening	av	luft

•	Klimatreglering

•	Fröspridning

•	Bullerdämpning

•	Koldioxidbindning

KUlTURella
•	Hälsa	och	fritids-	
upplevelser

•	Turism

•	Estetiska	värden

•	Sociala	relationer

•	Undervisning	och	
kunskap

•	Tysta	områden

•	 Intellektuell	och	andlig	
inspiration

•	Vetenskapliga	upptäckter

STöDjaNDe
•	Biologisk	mångfald

•	Vattencykeln

•	Näringscykler

•	Jordformation

•	Fotosyntes

Biologisk mångfald som fundament för ekosystemtjänster
De naturliga ekosystemen utgör det grundläggande fundamentet för i 
stort sett alla ekosystemtjänster. En hållbar stad ger därför utrymme för 
en grönstruktur med stödjande funktioner. Grönstrukturen ska ge 
utrymme åt de biotoper som rymmer ovanliga och funktionellt viktiga 
arter och ta hänsyn till de spridningssamband som är nödvändiga för 
biotopernas fortlevnad. Förutom varje arts egenvärde i sig medför den 
biologiska mångfalden en resiliens mot störningar. Den biologiska 
mångfalden har en väsentlig roll för andra tjänster som vi är beroende 
av, såsom rening av vatten, pollinering, reglering av oönskade arter och 
fröspridning. Den biologiska mångfalden har också stor betydelse för 
de kulturella ekosystemtjänsterna och kan öka upplevelsevärden för 
rekreation avsevärt i ett område. 

Ekosystemtjänster i staden - effektivt markutnyttjande
Det är nödvändigt att ge plats för ekosystemtjänster såväl i staden som 
på andra platser. Vissa tjänster är visserligen möjliga att ersätta med 
tekniska system eller mänsklig arbetskraft men är många gånger ekono-
miskt kostsamt och mer sårbart. Samtidigt finns det ett stort antal 
tjänster som är livsnödvändiga för vår överlevnad och som inte är möj-
liga att utföra på något annat sätt, vilket gör att de blir ovärderliga. I 
ett globalt perspektiv är frågorna om städernas förhållande till ekosys-
temtjänster en allt mer angelägen fråga. Många gånger är det effektivt 
att fokusera på mångfunktionella ytor där flera ekosystemtjänster 
verkar tillsammans, i stället för att optimera en enskild tjänst. En lång-
siktigt hållbar stadsutveckling sker med ett effektivt markutnyttjande, 
där alla ytor har en genomtänkt funktion med utrymme för ekosys-
temtjänster.

Figur 5. Ekosystemtjänster kan definieras som alla de varor och tjänster som produce-
ras av jordens ekosystem, såväl de ”vilda” som de mänskligt påverkade ekosystemen. 
Dessa tjänster kan delas in i fyra huvudkategorier utifrån vilken funktion de har: försör-
jande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Ett och samma ekosystem kan 
innehålla flera olika typer av ekosystemtjänster.
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Ekosystemtjänster i Brunnsbergsskogen
Brunnsbergsskogen och intilliggande grönområden i bebyggelsen till-
handahåller en rad ekosystemtjänster. Stora träd verkar som luftre-
ningsfilter och vegetationen ser även till så att extrema svängningar i 
temperatur och fuktighet minskar. Genomsläppliga naturjordar med 
vegetation fungerar som reningsfilter för regnvatten och minskar också 
risken för översvämningar genom att verka flödesdämpande. En varia-
tionsrik natur och gott om blommor och insekter bidrar till polline-
ringen av fruktträd och andra grödor.

Framtida klimatförändringar kan komma att innebära att vi får var-
mare vintrar, mer nederbörd, torrare somrar och blötare vintrar, fler 
stormar och skyfall, och längre växtsäsong. Med detta som bakgrund 
kan Brunnsbergsskogen få en förändrad betydelse som stadsnära grön-
område i framtiden. Det kan därmed i ett mer långsiktigt perspektiv 
bli angeläget att även beakta följande frågor i anslutning till Brunns-
bergsskogen:

 • Skyfall och längre perioder med ihållande regn innebär risk för 
översvämningar och behovet av dagvattenfördröjning och möjlighet 
till infiltration ökar.

 • Häftiga regn som i större grad sköljer ut föroreningar från mark och 
vägar till dagvattensystemet.

 • Den tätt bebyggda staden förväntas bli varmare och drabbas av fler 
värmeböljor. Behov av beskuggade och svala platser ökar.

 • Kraftigare stormar kan orsaka olyckor och stormfällning av träd.
 • Den längre växtsäsongen innebär förändrade förhållanden vad gäller 
risk för sjukdomar och skadedjur, skötselfrågor och bevattning, vilket 
ökar behovet av ett resilient system.

 • Det förändrade klimatet och växtförhållandena kan innebära att våra 
jordar blir värdefulla ur både ett lokalt och globalt matförsörjnings-
perspektiv. 

Stödjande ekosystemtjänster

Biologisk mångfald och ekologiska samband
Områdets storlek och avsaknad av barriärer inom området ger goda 
förutsättningar för höga naturvärden och ekologiska samband inom 
området för arter knutna till barr- och lövskog. De ekologiska värdena 
är främst knutna till de olika skogsmiljöerna och den variation som 
erbjuds - samspelet dem emellan. Idag finns begränsningar för sprid-
ningssamband med omgivande grönstruktur.

De naturliga ekosystemen utgör det grundläggande fundamentet för i 
stort sett alla ekosystemtjänster. Områdets goda förutsättningar för 
biologisk mångfald ger en god grund för andra ekosystemtjänster. 

Försörjande ekosystemtjänster
Brunnsbergsskogen skulle kunna bidra med försörjande ekosystem-
tjänster i form av skogsmaterial och energiråvara. En viss bärproduk-
tion i delar av skogen, främst blåbär, räknas även hit.
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Reglerande ekosystemtjänster

Rening av vatten och flödesreglering
Vegetation kan fånga upp regnvatten i bladverken och naturmark har 
en infiltrerande effekt vilket innebär att vattnet med tiden kommer att 
sjunka undan. Brunnsbergsskogen bidrar framförallt med infiltration 
av regnvatten och flödesdämpning. 

Pollinering, fröspridning och reglering av skadedjur
Möjligheterna för grönstrukturen att tillhandahålla pollinerande 
insekter och naturlig skadereglering är idag god. Det finns en stor 
andel naturligt blommande buskar och träd och många av dessa arter 
ger även frukt och bär. 

Stadsbris, rening av luft och bullerdämpning
Denna ekosystemtjänst är särskilt betydelsefull för den norra del-
sträckan där biltrafik orsakar både luftföroreningar och buller. Här 
bidrar vegetationen, framförallt träden, till ett bättre mikroklimat med 
stadsbris, rening av luft, skuggning och bullerdämpning. Stora delar av 
området innehåller en variation av både barr- och lövträd som ger luft-
rening. Lövträd är mest effektiva för att absorbera förorenande gaser, 
men fungerar endast under växtsäsong. Därför bidrar barrträden till en 
luftrening över hela året.

Kulturella ekosystemtjänster

Hälsa och fritidsupplevelser
I Brunnsbergsskogen finns ett stort antal stigar och motionsslingor 
som används för promenader och cykling. Områdets naturmiljöer har 
goda förutsättningar att bidra till människors hälsa, dels för olika typer 
av fysisk aktivitet, dels för återhämtning och den mentala hälsan. Att 
kunna röra sig till fots eller cykel i ett grönstråk utan att behöva korsa 

I Brunnsbergsskogen finns förutsättningar för att tillhandahålla en rad olika ekosystemtjänster såsom den stödjande tjänsten biologisk 
mångfald och de reglerande tjänsterna luftrening och flödesreglering. Dessutom innebär Brunnsbergsskogen en plats för bland annat 
rekreation och hälsa, naturpedagogik och estetiska värden.

19



Utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen
Version 1.0
8 mars 2017

några större vägar eller andra barriärer är värdefullt, speciellt för barn 
och ungdomar.

Estetiska värden
Ekosystemen bidrar med estetiska värden av stor variation, från den 
enskilda blomman till storslagna naturvyer. Vad som är ett estetiskt 
värde i naturen är en subjektiv fråga men många uppskattar att uppleva 
årstidernas variation, artrika miljöer, öppna landskap och vatten, eller 
miljöer som upplevs orörda och tidlösa. Inom Brunnsbergsskogen 
finns naturmiljöer som ger möjlighet att uppleva årstidsvariationer 
genom vårblommor, lövsprickning, blomning och höstens färgspra-
kande lövverk som kan öka de estetiska värdena i området.

Sociala relationer
Brunnsbergsskogen ger möjligheter till sociala relationer, framförallt 
genom promenader och joggingturer där människor möter varandra. 
De öppna ytorna innebär också samlingsplatser för aktiviteter såsom 
pulkaåkning, boule, basket och fotboll. Den öppna gräsmarken i öster 
används dessutom för sociala evenemang såsom påskeld och midsom-
marfirande.

Undervisning och kunskap
I anslutning till Brunnsbergsskogen ligger ett antal skolor och förskolor 
som använder de närliggande grönområdena inom undervisning och 
andra aktiviteter. Att vistas i park- och naturmiljöer ger möjligheter att 
komma nära djur och växter och kan väcka en upptäckarglädje och 
nyfikenhet. Det ger också en ökad förståelse för naturen och krets-
loppet. 
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SWOT-analys; styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot
Brunnsbergsskogen innehåller en stor del kvaliteter redan idag, men 
också en hel del brister och genom att åtgärda dessa kan området 
utvecklas i rätt riktning. Detta ger området en stor utvecklingspoten-
tial. Med hjälp av en SWOT-analys har styrkor och svagheter identifie-
rats som leder vidare till utvecklingsmöjligheter och eventuella 
varningstecken för hot. SWOT-analysen har gjorts med utgångspunkt i 
de värden som har inventerats; ekologi, rekreation och andra ekosys-
temtjänster. Dessutom har stråket analyserats utifrån rörelsemönster 
och rumsligheter.

STyRKOR
•	Stort	sammanhängande	område

•	Del	av	kommunalt	grönstråk

•	Inga	barriärer

•	Öppna	ängsytor	för	ytkrävande	aktiviteter

•	Kulturhistorisk	anknytning	med	flera	fornminnen

•	Variationsrikt	med	olika	karaktärer

•	Gammal	jordbruksmark

•	Många	stora	träd

•	Karaktärsfulla	träd	

•	Välbesökt

SVAGHETER
•	Eftersatt	skötsel

•	Sliten	utrustning	(bänkar,	fotbollsmål	etc.)

•	Kan	upplevas	”skräpigt”	i	vissa	delar

•	Saknas	tydliga	målpunkter	och	mötesplatser

•	Svårt	att	orientera	sig	

•	Låg	upplevd	trygghet	(få	närliggande	bostadshus,	bristande	belysning,	låg	
genomströmning,	igenvuxet	bredvid	stigarna)

•	Vissa	områden	har	tagits	i	anspråk	av	närboende

•	Dammarna	kan	torka	ut

•	Dålig	belysning

•	Slyigt

MÖjLIGHETER
•	Urskilja	olika	karaktärer	i	olika	områden

•	Öka	områdets	ekologiska	betydelse	i	kommunen

•	Förstärka	unika	biotoper

•	Lyfta	fram	områdets	historia

•	Synliggöra	och	berätta	om	områdets	olika	värden

•	Skapa	målpunkter	och	målplatser	inom	området

•	Öka	tillgängligheten	till	området	för	fler	(genom	bänkar,	vägvisare,	skyltar,	
belysning,	karta,	ledmarkering)
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En stadsnära skog med stora möjligheter
Sammanfattningsvis kan Brunnsbergsskogen beskrivas som ett område 
med höga kvaliteter, främst kopplade till den varierade naturen och 
områdets storlek. Samtidigt finns det brister i dagens strukturer som 
gör att de ekologiska funktionerna inte är så starka som de skulle 
kunna vara. Delar av området är även något eftersatt vad gäller skötsel 
och underhåll. Dessa förutsättningar gör att områdets funktion, såväl 
ekologiskt som socialt, kan stärkas genom några enkla strategier och 
konkreta åtgärder.

•	Skapa	artrika	brynmiljöer

•	Stärka	samband	till	omgivande	grönstruktur

•	Förtydliga	områden	med	variationsrika	platser

•	Spårområde	omvandlas	till	gc-väg

•	Utveckla	skogen	som	ett	uteklassrum	för	närliggande	skolor	och	förskolor

HOT
•	Förtätningsiver

•	Utbyggnad	av	verksamhetsområde	och/eller	vägen	i	norr

•	Låg	budget	för	skötsel/drift	

•	Buller	från	norr

•	Igenväxning

•	Ytterligare	slitage
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Utvecklingsplan
Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och SWOT-analysen har en 
strukturplan tagits fram över framtida utveckling och förädling. I 
denna ingår ett antal konkreta förslag som ska bidra till att stärka 
området ur såväl ett ekologiskt som ett socialt perspektiv. Struktur-
planen formulerar en önskvärd målbild över vad Brunnsbergsskogen 
skulle kunna vara i framtiden. Föreslagna åtgärder kan utföras över tid 
och i etapper. Dokumentet ska fungera vägledande för Brunnsbergs-
skogens utveckling och som stöd i utvecklingen av omkringliggande 
områden. 

Målbild: En variationsrik och tillgänglig 
skog med höga naturvärden
Brunnsbergsskogens utveckling handlar om att öka tillgängligheten till 
området och på så vis minska avstånden mellan människorna och 
naturen. Alla människor ska kunna ta del av Brunnsbergsskogen, sär-
skilt viktigt är det att tänka på funktionsnedsatta, äldre och barn. Ett 
innehållsrikt skogsområde med en variation av upplevelser och funk-
tioner kan bidra till att de faktiska avstånden inom området upplevs 
som mindre och att människor rör sig över större områden. När du rör 
dig i Brunnsbergsskogen är tanken att du ska uppleva olika saker i 
olika delar av skogen. Att gå genom skogen blir en berättelse där du 
kan göra upptäckter i skogen alla delar. En skog som präglas av seren-
dipitet; att förvånas och bli positivt överraskad av skogen vi rör oss i. 
Det kan handla om olika typer av aktiviteter, områdets naturvärden, 
kulturhistoriska värden, lokala initiativ från närboende etc. Detta kan 
förstärkas med hjälp av spännande arkitektur, siktlinjer, platsbildningar 
och småskaliga landskapsrum eller konstnärliga och lekfulla inslag som 
förhöjer upplevelser och lockar till användning. En blandning av akti-
viteter för en bredd av målgrupper möjliggör möten mellan människor  
med olika ålder och intressen. Ett plats där människor kan aktivera sig 
ger förutsättningar för ett rikt folkliv under stora delar av året. Tanken 
är att Brunnsbergsskogen ska sammankoppla omgivande bostadsom-
råden och dess invånare med varandra.

Strategier och förslag till åtgärder
Utvecklingen av Brunnsbergsskogen kan sammanfattas i två strategier:

 • En variationsrikedom av platser, aktiviteter och upplevelser
 • Förädling av ekologiska värden

En variationsrikedom av platser, aktiviteter  
och upplevelser
Genom att Brunnsbergsskogen erbjuder en variationsrikedom av 
platser, aktiviteter och upplevelser skapas ett spännande skogsområde 
som kan locka hit människor från hela tätorten. Variationen av karak-
tärer och naturtyper, i kombination med olika funktioner ska ligga till 
grund för utformningen av Brunnsbergsskogens alla platser. Det 
innebär att en promenad i området upplevs som variationsrik med sek-
venser av uttryck och funktioner. Med målpunkter i strategiska lägen 
som intresserar olika målgrupper kan fler människor lockas till Brunns-

Serendipitet
är	en	oavsiktlig	upptäckt,	en	positiv	
överraskning	vid	sökandet	efter	eller	
utförande	av	något	annat.
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Figur 6. Strukturplan över föreslagen utveckling i Brunnsbergsskogen Här visas såväl målbiotoper som föreslagna entrépunkter och 
platsbildningar. Dessutom presenteras föreslagna rekreativa värden.
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bergsskogen. Dessa platser ökar inte bara förutsättningarna för aktivi-
teter och möten mellan människor utan kommer även att stärka 
områdets identitet och öka orienterbarheten inom området.

>Entréplatser
Genom att utforma entréplatser som välkomnar in till området stärks 
identiteten kring Brunnsbergsskogen. Vid entréerna bör det finnas 
cykelparkering för den som kommer med cykel men vill besöka 
området till fots. Vid några utvalda ”huvudentréer” kan informations-
skyltar med en karta över området berätta om Brunnsbergsskogen och 
om vilka möjligheter det finns att ta sig vidare såväl till fots som med 
cykel och vad som finns att göra här. Skylten ger också möjlighet att 
berätta om områdets värden kopplade till natur, rekreation och kultur-
historia. Vid några utvalda entréer kan lekfulla och konstnärliga inslag 
föreslås och på så vis väcka upptäckarglädje och nyfikenhet att ta sig 
vidare in i skogen.

Entréplatser bör utformas på de platser där det finns anslutningar till 
gång- och cykelvägar in i området idag, se strukturplan i figur 6. I norr 
finns idag spår av en historisk väg som markeras med stenar (omr. 1). 
Vägen skulle kunna utvecklas ytterligare genom att röja fram stenarna 
och förbättra stigen. I anslutning till denna kan det också finnas infor-
mation om historisk markanvändning och de stengärdesgårdar som 
finns inom området.

>Susvindsspåret
Det nedlagda järnvägsspåret (omr. 1) utgör en tydlig linjär struktur 
som innebär en skarp gräns mot norr och samtidigt ett välanvänt rörel-
sestråk för såväl människor som djur. Stråket utgör en så kallad buf-
fertzon för ekologiska värden. Genom att utveckla detta stråk 
ytterligare kan skogens gräns mot verksamhetsområdet norrut markeras 
på ett lämpligt sätt för att på så vis förhindra att det naggas i kanten på 
skogen. Samtidigt föreslås åtgärder för att stärka detta stråk ekologiskt, 
se vidare under ”Förädling av ekologiska värden”, sid. 31. Med en 
genomtänkt gestaltning kan en gångbana anläggas här som visar på det 

Inspirationsbild till hur entréplatser kan utformas på ett inbjudande sätt. Här finns plats 
för informationstavla med karta och uppgifter om naturen i området, sittplatser, pappers-
korgar och cykelställ. Här exempel från förslag till utveckling av Bergaskogen, Upplands 
Väsby kommun.
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gamla järnvägsspåret, men samtidigt gör stråket mer tillgängligt. 
Genom att utveckla brynzoner utmed stråket kan det bli till en att-
raktiv, ekologisk och pedagogisk vandring genom områdets industrihis-
toria. I samband med detta bör det också övervägas hur spåret hanteras 
utanför Brunnsbergsskogen.

>Stadsdelsparken
Vid den öppna gräsmarken längst i sydväst (omr. 17) har tidigare pla-
nerats för en ny stadsdelspark med nya aktivitetsytor och utrustning. 
Befintliga anläggningar är slitna och en upprustning av det här 
området skulle kunna innebära ett lyft för hela Brunnsbergsskogen. 
Med nya aktivitetsytor kan mötesplatser skapas. Med anledning av det 
stora antalet barnfamiljer i närområdet finns det behov av såväl en lek-
plats som ytor för sportaktiviteter. Med en upprustning av fotbolls-
planen och genom att komplettera med exempelvis en parkour-park 
skulle området bli en självklar mötesplats, framförallt bland ungdomar. 
Genom att komplettera med omkringliggande sittplatser för ”häng” 

kan människor lockas hit för att bara umgås, titta på fotboll eller 
någon annan aktivitet. Med en genomtänkt gestaltning för stads-
delsparken kan denna bidra till områdets identitet. Den här delen av 
Brunnsbergsskogen skulle också vara lämplig för ett utegym som kom-
plement till de motionsslingor som finns i området.

Inspiration för gång- och cykelbana vid det gamla Susvindspåret kan hämtas från Park 
am Gleisdreieck – Flaschenhals (t.v.) samt Schöneberger Südgelände Park (t.h.), båda i 
Berlin. Foto: LOIDL (t.v.) och Stephanie Braconnier & jedidiah Gordon-Moran (t.h.).

Med exempelvis en parkour-park i anslutning till stadsdelsparken kan människor lockas 
till platsen, framförallt ungdomar, och utöva andra typer av urbana sportaktiviteter. Bilden 
visar Furuset parkour-park i Oslo av Kragh & Berglund arkitekter. Foto: Kragh & Berglund 
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>Gemensamhetsodling
Det finns idag inga odlingsmöjligheter inom området. Förslagsvis 
utvecklas en plats för lite större odlingsverksamhet på den tidigare fot-
bollsplanen vid den öppna gräsmarken i väster (omr. 12). Stadsod-
lingar kan bidra till variationsrika och småskaliga miljöer och 
kontrasterar mot skogens mer storskaliga landskap. Med en tydlig 
rumslig inramning av odlingen och en utformning av odlingsplatsen 
där även besökare är välkomna kan odlingsområdena fylla viktiga 
sociala funktioner för såväl odlare som för förbipasserande. Här kan 
ges plats att uppehålla sig, umgås och mindre evenemang, exempelvis 
med grillplats, trädgårdscafé och en mindre scen. Beroende på intresse 
kan odlingen fungera som en gemensamhetsodling där alla är väl-
komna att delta. På så sätt skapas en bra plattform för socialt samman-
hang och lokalt engagemang i den här delen av Varberg. Alternativt 
kan odlingen utformas som enskilda odlingslotter, eller som en kombi-
nation av båda. 

>Lek och konst i skogen
Vid Y-korsningen strax norr om Svarta havet (omr. 9) står idag några 
stora och karaktärsfulla bokträd. Genom att röja sly runtomkring 
träden kan en glänta skapas för att stanna upp och upptäcka, och som 

samtidigt kan bidra att öka orienterbarheten i området. Bänkar i 
anslutning till de karaktärsfulla bokarna ger möjlighet att stanna upp 
och vila, vilket i sin tur ökar tillgängligheten för den som har svårt att 
gå längre sträckor. Lekskulpturer för de mindre barnen i direkt anslut-
ning till bokarna och sittplatserna gör detta till en målpunkt och 
bjuder in barn att leka i skogen och upptäcka naturen. Skulpturerna 
kan samtidigt bidra till vackra utsmyckningar i denna del av skogen. I 
närheten av Y-korsningen kan också temporära och konstnärliga inslag 
tillföras som bjuder in till interaktion, med inspiration från skulptur-
parken Wanås. Med dessa tillägg kan en upptäckarglädje triggas att 
vilja ta sig vidare in i området och komma tillbaka för nya upplevelser.. 
Denna typ av konstnärliga och lekfulla inslag föreslås i mindre skala till 
några av områdets entréer för att på så vis skapa en röd tråd genom 
området. 

För att komplettera den goda tillgången till 
motionsslingor kan ett utegym anläggas, 
förslagsvis i anslutning till den framtida 
stadsdelsparken.

Vid y-korsningen norr om Svarta havet kan lekfulla och konstnärliga inslag tillföras som bjuder in till upptäckarglädje, 
interaktion och lek, med inspiration från skulpturparken Wanås. 
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Med gemensamhetsodlingar skapas 
mötesplatser och kontaktytor mellan 
människor i alla olika åldrar. Bilden visar 
gemensamhetsodlingen ”Trädgård på spåret” 
vid Skanstull i Stockholm. Foto: Trädgård på 
spåret

>Aktiv motionsskog
För att öka möjligheterna att använda Brunnsbergsskogen för motion 
kan dagens olika stigar och spår utvecklas ytterligare och skyltas upp på 
ett tydligare sätt. Genom att planera spårdragningen på ett smart sätt 
kan var och en sätta ihop sin egen individuella runda i valfri längd. 
Med belysning under dygnets mörka timmar kan spåren utnyttjas på 
ett mer effektivt sätt. För att komplettera den goda tillgången till 
motionsslingor kan ett utegym anläggas, förslagsvis i anslutning till 
den framtida stadsdelsparken (omr. 17). I Brunnsbergsskogens nord-
västra del (omr. 2) skulle en terrängcykelbana kunna anläggas som 
kompensation för den befintliga som kommer att försvinna i samband 
med exploateringen utmed Gödestadsvägen. Vid anläggning av en ter-
rängbana för cykel bör detta göras med hänsyn till död ved (liggande 
och högstubbar) och uppvuxna träd.

>Svarta havet
För att förtydliga platsen kring Svarta havet (omr. 15) kan fler sitt-
platser skapas. Det är dock viktigt att dessa placeras på samma sida 
som den befintliga grillplatsen (i norr) för att på så vis minska stör-
ningen av vattensalamandern. Den befintliga grillplatsen föreslås även 
att ramas in rumsligt med vegetation och gestaltas på ett mer ”skogsan-
passat” sätt. För att komma närmare vattnet i dammen och eventuellt 
få en chans att se vattensalamander kan en mindre brygga anläggas. 
Även denna bör placeras i norr för att minska störningen. Viktigt att 
anläggning av bryggan anpassas så att det inte sammanfaller med lek-
perioden för vattensalamandern under våren (mars-maj), förslagsvis 
görs detta under hösten. Det kan även vara bra att i detta sammanhang 
stämma av med Länsstyrelsen i Hallands län innan åtgärder vidtas.

>Vita havet och trollskogen
För att förtydliga platsen för Vita havet (omr. 5) kan dagens slitna 
bänkar bytas ut mot nya, och olika typer av sittplatser skapas med 
bland annat plats för en lägereld. I kombination med nedan beskrivna 
”trollskog” kan Vita havet bli ett utflyktsmål för de mindre barnen. 
Platsen skulle även kunna markeras genom att plantera in lökväxter 
som exempelvis narcisser som blommar i vitt under våren och anspelar 
på namnet ”Vita havet”. I ett framtida arbete kan det även vara ange-
läget att se till vattenflöden och om det går att tillföra mer vatten till 
damman för att på så vis säkra en större vattenmängd under året.

Granskogen norr om Vita havet skulle kunna utvecklas med en lekfull naturstig för barn med egengjorda troll. Här inspiration från Trollstigen i 
Stavsnäs, Värmdö kommun.
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Strax norr om Vita havet finns idag en trolsk granskog som idag 
används för naturlek (omr. 5). Granskogen skulle kunna utvecklas 
ytterligare genom att anlägga en lekfull naturstig för barn. Här skulle 
även barnen kunna få utrymme för egna kreationer, exempelvis genom 
att förskolebarn i närheten bjuds in att bidra med egengjorda troll att 
placera ut, se exempel från Värmdö kommun. Aktiviteten skulle skapa 
en tillhörighet och ”hemmakänsla” bland barnen och bjuda in dem att 
lära sig mer om naturen.

>Kojbyn
I bokskogen i norr (omr. 3) finns redan idag ett stort antal kojor. En 
möjlighet är att utveckla detta ytterligare genom en årlig kojbyggar-
workshops där de lite större barnen bjuds in. Här kan en hel ”kojby” 
byggas upp som sedan utgör en grund för fortsatt lek hela året.

>Brunnsbergsskogen för alla
Brunnsbergsskogens utveckling handlar om att öka tillgängligheten till 
området och på så vis minska avstånden mellan människorna och 
naturen. Alla människor ska kunna ta del av Brunnsbergsskogen, sär-
skilt med fokus på funktionsnedsatta, äldre och barn. 

Med hjälp av tydlig skyltning och god belysning görs Brunnsbergs-
skogen mer ”användarvänlig” och inbjudande att besöka. Ett tydligt 
skyltprogram visar kartor, berättar om områdets olika delar och kan 
indikera vilken väg eller stig du befinner dig på. Med bra markbelägg-
ning kan vissa stigar tillgängliggöras för rullstolsburna och de som har 
svårt att gå. Även återkommande sittplatser utmed skogens vägar och 
stigar innebär en ökad tillgänglighet genom att erbjuda platser för vila. 
Inte minst för äldre människor är sittplatser viktiga för deras möjlighet 
att ta sig ut i en skogsmiljö.

>Visa på områdets kulturhistoriska värden
Områdets kulturhistoriska värden bör lyftas fram och bidra till områ-
dets karaktär. Genom att berätta om den historiska markanvändningen 
kan förståelsen och intresset för området öka.

 • Den historiska entrén till området norrifrån (omr. 1) bör röjas fram 

I bokskogen i norr kan en ”kojby” byggas upp som sedan utgör en grund för fortsatt lek.
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och gestaltas. I anslutning till denna bör en pedagogisk informations-
skylt placeras som berättar om den historiska vägen. 

 • Stengärdesgårdar bör röjas fram i hela området, framförallt i område 
3 och i den västra kanten av område 10. Pedagogiska informations-
skyltar kan berätta om vad dessa rikligt förekommande stengärdes-
gårdar har haft för funktion.

 • Graven/stensättningen och hällristningen (omr. 10 och 11) bör röjas 
fram och skyltas upp.

 • Gravområdet (omr. 18) bör tillgängliggöras inifrån området och 
därför bör en stig anläggas mellan Svarta havet och gravområdet. I 
anslutning till denna bör en pedagogisk informationsskylt placeras 
som berättar om gravområdets historia.

Förädling av ekologiska värden
Brunnsbergsskogen är ett relativt stort skogsområde med goda förut-
sättningar för höga naturvärden och ekologiska samband inom 
området för arter knutna till barr- och lövskog. De ekologiska värdena 
är främst knutna till de olika skogsmiljöerna och den variation som 
erbjuds - samspelet dem emellan. Genom naturvårdsarbete, natur-
vårdsanpassade skötselinsatser och komplettering av den befintliga 
vegetationen kan områdets ekologiska värden stärkas med en högre art-
diversitet. 

>Tydliggör de olika skogskaraktärerna
Stora delar av Brunnsbergsskogen har en blandskogskaraktär. För att 
tydliggöra, förädla och utveckla olika skogskaraktärer i skogens delom-
råden behövs bortröjning av både undervegetation och en del träd. 
Genom röjning främst längs med gångvägar skapas även siktlinjer. 
Generellt i området bör även karaktärsfulla exemplar av grova träd fri-
ställas. Solbelysta träd, främst tall och ädellövträd, gynnar många röd-
listade arter, inte minst insekter och lavar. 

Genom följande naturvårdsanpassade skötselinsatser kan mer renod-
lade skogsbiotoper skapas i olika delar av området och bidra till en mer 
tydligt varierad skog:

 • Röjning och gallring
 • Friställa grova träd
 • Skapa strukturer som död ved

Område 2: Vid anläggning av en terrängbana bör hänsyn tas till ekolo-
giska värden kopplade till död ved (liggande eller högstubbar) och 
uppvuxna träd.

Område 3: För att förstärka bokskogskaraktären i området bör en hel 
del av björkrishögarna och mindre björkgrenar tas bort. Död ved i 
form av grova trädstammar (både liggande och stående) kan med 
fördel sparas. Björkgrenar och ris bör tas bort helt längs med stigarna. 
Inventera området regelbundet, cirka vart femte år, för att identifiera 
behovet av att gynna gamla, grova och vidkroniga träd. Vid identifie-
rade behov sker röjningar och gallringar. 

Område 4: I detta blandskogsområde bör gallring och slyröjning ske  
längs med gångvägar för att skapa siktlinjer, synliggöra skogen samt fri-
ställa grova träd. Detta kan gärna sammanfalla med framröjning av 
stengärdesgårdar på utvalda platser.
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Område 5: Gallra ur granskogen för att förstärka granskogskaraktären. 
I detta område kan det med fördel sättas upp fågelholkar. 

Område 6: Genomför slyröjning närmast gångväg i detta täta och fuk-
tigare skogsparti för att skapa variation och skapa siktlinje in i skogen.

Område 7: För att skapa ytterligare variation kan detta stormfällda 
område omformas till trädbärande gräsmark genom att spara de träd 
som har kommit upp i kombination med slyröjning och slåtter. När 
det gäller hävd av de öppna ytorna, se beskrivning sid 35 ”från gräsytor 
till ängsmark”.

Område 8: Bibehåll lövskogskaraktären genom att röja bort gran och 
tall. Även bokuppslag kan behöva hållas efter för att boken inte ska ta 
överhand.

Område 9: Detta stora blandskogsområde bör gallras och slyröjas längs 
med gångvägar för att skapa siktlinjer, synliggöra skogen samt friställa 
grova träd. Vid Y-korsningen bör det ske en kraftigare röjning för att 
skapas en tydlig plats med bokskogskaraktär, i kombination med en 
social yta.

Område 13: För att öka mångformigheten och få till föryngring i 
denna bokskog bör mindre luckor skapas på utspridda platser där ett 
uppslag av unga bokar kan uppnås. 

salamandrar leker i öppet vatten

salamandrar söker skydd  
i gryt, hålor och under stubbar

i undervegetation och kompost 
söker djuren föda och övervintrar

djuren söker föda i 
gräsmarker, beteshagar 
och brynmiljöervuxna salamandrar  

rör sig mellan dammar

vissa vuxna och 
ungdjur migrerar 
till andra platser

ägg läggs på flytande 
växter och undervattens-
växter

vuxna individer äter andra 
amfibier och ryggradslösa djur

vuxna, ungdjur och 
juvenila salamandrar 
söker skydd under 
dagen

larver söker föda i 
dammens alla delar

Snokens krav och förutsättningar

Habitatkrav för snok
Vanlig snok, Natrix natrix, är en fridlyst orm som återfinns i södra 
och mellersta Sverige. Den påträffas vanligen vid olika typer av 
vatten eller fuktmarker såsom sjöar, floder, dammar, åar, bäckar, 
moss- och myrmarker. Snoken kan också vandra över stora områden 
mellan våtmarker. Under näringsperioden är den knuten till platser 
med grodor, paddor eller fisk och under sommarens äggutvecklings-
period till platser med förmultnande vegetation, såsom vassbäddar, 

gödselstackar och komposthögar, eller annan lämplig varm och 
fuktig mark. Övervintrar gärna i steniga områden. 

Checklista för damm, övervintringsplats och livsmiljö
Överensstämmer med vattensalamanderns krav, se checklistor 
ovan.

Checklista för äggläggningsplats
 • fuktighet är viktigt för att snoken ska lägga ägg 
 • öppna gödselstäder 
 • komposthögar 
 • rishög

Bild 15

Bild 16

Exempel från Upplands-Bro på en bra fortplantningsdamm för större vattensala-
mander med långgrunda stränder som är rikligt bevuxna. 

Salamanderns krav

Figur 7. Salamandrar ställer olika krav på sina habitat under olika delar av dygnet, av året, samt under sin livscykel. 
Illustration: Ekologigruppen AB
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Område 14: Röjning för att tydliggöra tall- och ekskogskaraktären 
längs gångvägar och för att friställa grova ekar och tallar. 

Område 15: För att tydliggöra björk-tallskogskaraktären bör röjning 
ske, främst av gran. Genomför skötselåtgärder för att förtydliga omgiv-
ningens betydelse för större salamander, se figur 7.

Område 18: Bibehåll tallskogskaraktären genom att hålla efter sly så 
att de grova tallarna fortsätter vara solbelysta. 

>Stärkt livsmiljö för vattensalamander
Salamandern är ett stjärtgroddjur som lever i vatten under lekperioden. 
Liksom andra groddjur lägger de ägg och ynglen lever i vatten tills de 
är färdigutvecklade och kan börja söka föda på land. De är huvudsak-
ligen nattaktiva och tillbringar ofta dagen gömda i hålor och skrymslen 
i närheten av vatten. Under vintern söker de sig till frostfria platser, 
under kompost, i stenrösen och liknande. Död ved fungerar som skydd 
och födosöksmiljöer för salamandrarna. Bilden i figur 7 illustrerar de 
olika krav som salamandrar ställer på sina habitat under olika delar av 
dygnet, av året, samt under sin livscykel. Nedan följer ett antal åtgärds-
förslag för att gynna livsförhållandena för vattensalamandern. Innan 
dessa genomförs bör de stämmas av med det nationella åtgärdspro-
grammet (Naturvårdsverket 2007) och samråd ske med Länsstyrelsen i 
Hallands län.

Utveckla vattenmiljön 
Dammen bör utvecklas och förädlas till fördel för den biologiska 
mångfalden, i första hand för salamandrarna. Genom att skapa flacka 
strandkanter, tillföra bottensubstrat av finkornigt material och plantera 
bottenrotade vattenväxter för äggläggning kan förutsättningarna för 
salamandrarna öka. Ytterligare åtgärder innebär att minst en tredjedel 
av vattenytan bör vara fri från vegetation och cirka hälften av stranden 
bör ha låg, etablerad vegetation.

Spara viktiga landmiljöer  
Område 10: Öppen mark är viktiga födosöksområden för större vat-
tensalamander, viktigt att detta område fortsätter vara öppen.

Område 16: Fri utveckling. Fuktigare partier runt Svarta havet är vik-
tiga vilo- och övervintringsplatser för större vattensalamander. 

Övriga områden i närheten: Viktiga vilo- och övervintringsstrukturer 
för större vattensalamander är bl a död ved och stengärdesgårdar.

	  

Målbild för en artrik brynmiljö.
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>Artrika bryn
För att öka de ekologiska värdena kan brynmiljöer skapas och stärkas 
genom skötsel och inplantering av arter. Brynen bör vara flerskiktade 
och mosaikartade, det vill säga bestå av ömsom lågvuxna, ömsom mer 
högvuxna buskar och träd. Genom att skapa en variation av solbelysta 
brynmiljöer och mer skuggiga platser kan en rad arter insekter lockas, 
som i sin tur ger föda åt många andra djur, t ex fåglar och fladdermöss. 
Buskar som blommar på våren och ger bär på hösten är bra födosöks-
platser och boplatser för insekter, humlor, bin, fjärilar, fåglar och flad-
dermöss. Sälg, nyponros, rönn, hagtorn, slån och häggmispel är 
exempel på lämpliga arter. Blommande sälg gynnar speciellt de tidi-
gaste insekterna då inte många andra arter blommar.

Område 1: Skapa en lång brynzon längs med Susvindsspåret. Detta är 
ett bryn i norrläge vilket gör att blomningen kommer igång lite senare 
på våren, men under sommar och höst hyser den lika stora värden som 
i brynmiljöer i söderläge.

Område 10: Skapa brynmiljö i västra kanten.

Område 12: I kanterna av detta område kan brynmiljöer med fördel 
stärkas. 

>Boplatser för fåglar och insekter
Genom att spara grova träd och röja fram dessa skapas goda förutsätt-
nignar för boplatser för fåglar och insekter. Insektslivet gynnas av bryn-

zoner med både sälg som ger föda tidigt på säsongen och grova träd för 
reproduktion. För att ytterligare gynna faunan kan nya boplatser för 
fåglar och insekter skapas genom att öka mängden död ved. Vid röj-
ning av grövre träd bör stammarna läggas ut i naturmarken i så kallade 
faunadepåer. Död ved är en bristvara i dagens brukade skogslandskap, 
och en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö för många skyddsvärda 
arter. Stammarna bör placeras i en liknande naturmiljö som från vilken 
de tagits bort, det vill säga lövträd i lövmiljöer och barrträd i barrmil-
jöer. Trädstammarna bör placeras i grupper på såväl soliga som mer 
skuggiga platser, för att kunna fungera för olika artgrupper med olika 
krav på sin miljö.

Målbild för en faunadepå. Död ved är en bristvara i dagens brukade skogslandskap, och 
en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö för många skyddsvärda arter.
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Färdiga holkar för fåglar kan även sättas upp i flera delar av skogen, 
förslagsvis i område 5, och i anslutning till de skapade brynzonerna 
(omr. 1, 10, 12).

>Från gräsytor till ängsmark
För att öka artdiversiteten i markskiktet föreslås att de öppna ytorna 
fortsätter att hävdas för att skapa en mer artrik ängsmark. Ängsmark 
behöver slås för att bevara och utveckla mångfalden av växtarter. Slåt-
tern ska ske med ett skärande redskap som slåtterbalk, och om möjligt 
med uppsamling av höet när det efter ca en vecka torkat och fröat av 
sig. All form av slåtter ger dock effekt, klipphöjd 60 till 80 mm. För att 
växterna ska hinna blomma ut och sätta frö bör slåttern ske i mitten 
eller slutet av sommaren, det vill säga juli till augusti. Under blom-
ningen trivs även en mängd insekter, exempelvis fjärilar som samlar 
nektar och lägger sina ägg på blommornas stjälkar. Slår man ängs-
marken för tidigt, innan fjärilslarverna krupit ner till marken, riskeras 
att hela det årets reproduktion av fjärilar dödas. Det är också möjligt 
att ha slåtter vartannat år.

Hävden kan med fördel kompletteras med insådd av ängsväxter. Bra 
arter för frisk till torr mark är bland andra gullviva, svartkämpar, 
ormrot, röllika, stor blåklocka, liten blåklocka, ängsvädd, åkervädd, 
rödkämpar, smörblomma, prästkrage, ängssyra, vårbrodd, ängsfryle, 
rödsvingel, rödven, brudbröd, bockrot, backnejlika, kattfot, johan-
nesört, darrgräs, ängshavre, gulmåra, fibblor, höskallra, rödblära, smäll-
glim, solvända, spåtistel, jungfrulin, knägräs, vildlin, ögontröst och 
harklöver.

I första hand ska ängsfrön som är lokalt anpassade och med historisk 
förankring användas.

Område 7: Om detta område omformas till en trädbärande gräsmark 
krävs årlig hävd och eventuell insådd av ängsväxter.

Område 10 och 12: fortsätt med hävd så att ängsvegetationen blir 
rikare och tydligare. Så gärna in ängsväxter. För område 12 bör ängs-
marken utökas fram till stengärdesgård i den västra kanten. 

Område 11: För denna torrbacke föreslås en relativt hårt röjning. 
Spara grova tallar, enar, oxeln och ett mindre antal björk, ek. Hävda 
torrbacken för att skapa en tydligt torrängsflora och visa på fornläm-
ningen. Behåll delar av rossnåret för skydd och föda till fåglarna.

>Förstärka ekologisk spridningssamband
För att stärka ekologiska spridningssamband mellan Brunnsbergs-
skogen och Håstensskogen fungerar troligen Susvindsspåret redan idag 
som en ”grön” spridningskorridor. Här har även grönstrukturen i villa-
bebyggelsen i Stenåsa en viktig spridningsfunktion mot Håstensskogen 
och vidare bort mot Träslövs ängar. Genom att omforma Brunnsbergs-
skogens kant mot spårområdet till ett artrikt bryn och bevara och 
utveckla de ekologiska kvaliteterna i Susvindsspåret kan en grön sprid-
ningskorridor stärkas österut. 
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Bilaga 1. 

Områdesbeskrivningar 
Nedan följer beskrivningar av respektive delområde, se avgränsning i 
kartan i figur 3.
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Område 1
Karaktär: Nedlagt spårområde och bryn

Beskrivning: Nedlagt spårområde med brynmiljöer utmed vissa 
sträckor, framförallt av björk, bok, asp och rönn. Delar av området har 
troligen påverkats av att skogen på andra sidan av Susvindsspåret har 
avverkat. Ett flertal stormfällda träd förekommer i den östra delen. 
Detta område innehåller även en fornlämning i form av en boplats 
(RAÄ 110:1), som inte lätt går att uppfatta på plats. Det nedlagda 
spårområdet fungerar idag som ett rörelsestråk i norra kanten av 
Brunnsbergsskogen. Utmed spåret finns spår av en gammal väg mar-
kerad med stenar, som idag fungerar som en entré in i bokskogen. Att 
gå utmed spåret ger en känsla av historien. 

Ekologisk funktion: Brynmiljö med bärande träd och buskar - värden 
för fåglar och insekter. Ekologiskt spridningssamband med Håstens-
skogen och vidare bort mot Träslövs ängar. 

Rekreativa funktioner: Promenader, entré till skogen.

Framtida utveckling: För att stärka den gröna spridningskorridoren 
österut och bevara och utveckla de ekologiska kvaliteterna i Susvinds-
spåret bör skogskanten som vätter mot spårområdet utvecklas till ett 
artrikt bryn. Den historiska entrén till området norrifrån bör röjas 
fram och gestaltas.
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Område 2 
Karaktär: Lövblandskog

Beskrivning: Området består av en flerskiktad lövblandskog med rela-
tivt rikligt med död ved i form av högstubbar och liggande död ved. 
Trädskiktet består av bok, ek, vårtbjörk, rönn, sälg, asp, häggmispel, 
tall, oxel och gran och buskskiktet är relativt utvecklat med idegran, 
en, kaprifol, nypon och hallon. I fältskiktet förekommer blåbär, sten-
söta, nejlikrot, hundäxing m.m. Naturvårdsarterna murgröna och ide-
gran förekommer i området. Ett flertal vedsvampar har noterats samt 
ett flertal fågelarter. Området är bedömt till naturvärdesklass 3 – påtag-
ligt naturvärde (Ecocom 2016).

Ekologisk funktion:  Flerskiktad blandskog med en del död ved - 
värden för fåglar, vedsvampar och insekter.

Rekreativa funktioner: Promenader, naturstudier

Framtida utveckling: Bevara området och bibehåll en hög andel död 
ved för att gynna fågellivet. Här kan eventuellt en terrängcykelbana 
anläggas som ersätter den tidigare i den södra delen av Brunnsbergs-
skogen.
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Område 3
Karaktär: Bokskog

Beskrivning: Området består av näringsfattig bokskog, med inslag av 
ek, björk, rönn, sälg, tall, gran. Här finns relativt rikligt med död ved i 
form av trädstammar (främst björk, några bok), klen björkved samt 
högstubbar av björk. Det finns även en hel del björkris i området. 
Undervegetationen består främst av boksly, med inslag av rönn, lönn, 
fläder, brakved och ek. Området är bedömt till naturvärdesklass 3 – 
påtagligt naturvärde (Ecocom 2016). Bokskogens öppna karaktär möj-
liggör sikt och här finns ett flertal stigar för skogspromenader. Skogen 
lämpar sig väl för naturlek och naturpedagogik och flera kojbyggen 
vittnar om stunder av lek med naturens eget material. I väster orsakar 
trafiken utmed Västkustvägen bullerstörning i området. Ett flertal 
stormfällda träd förekommer i den östra delen.

Ekologisk funktion: Olikåldrig bokskog med gläntor med unga bok-
plantor som ger förutsättning för kontinuitet med trädföryngring. 
Grova träd, död ved och bärande träd och buskar utgör viktiga små-
miljöer för lavar, mossor, och insekter, samt fåglar och fladdermöss. 

Rekreativa funktioner: Promenader, naturlek, naturstudier

Framtida utveckling: Området bör inventeras regelbundet (cirka vart 
femte år) för att identifiera behov av att gynna gamla, grova och vid-
kroniga träd. Vid behov bör röjningar och gallringar genomföras i 
området. Redan idag bör en del björkris rensas bort och stengärdesgår-
darna röjas fram i hela området. Pedagogiskt utformade informations-
skyltar kanplaceras ut och berätta om vad dessa rikligt förekommande 
stengärdesgårdar tidigare har haft för funktion.
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Område 4
Karaktär: Blandskog

Beskrivning: Blandskog bestående av björk, asp, ek, bok, lönn, tall, 
rönn, gran och mycket brakved. Rikligt med lövsly av främst brakved 
och bok, men även ask, rönn, ek, lönn, alm, fläder. Området är 
blandat och varierat och genomkorsas av såväl Hälsans stig som 
motionsslingan. Här finns rikt med stengärdesgårdar som ligger tätt 
utmed gångvägarna. Skogsmiljön tillåter naturlek och naturstudier.

Ekologisk funktion: Flerskiktad och luckig blandskog med en del död 
ved och äldre ädellövträd - värden för fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Promenader, motion, naturlek, naturstudier

Framtida utveckling:  I detta blandskogsområde bör gallring och sly-
röjning ske längs med gångvägar för att skapa siktlinjer, synliggöra 
skogen och friställa grova träd. Stengärdesgårdar kan även röjas fram på 
utvalda platser för att lyfta fram dessa och berätta om områdets histo-
riska betydelse.
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Område 5
Karaktär: Damm med omgivande granskog

Beskrivning: Den mindre dammen Vita havet omges av tät granskog 
med en del buskskikt av lövsly, hallon och ett stort brakvedssnår 
runtom. Undervegetationen består av bland annat mossa, harsyra, 
träjon och vårfryle. Här finns även inslag av björk, ek, rönn, brakved, 
asp. Granskogspartiet norr om dammen har en nästintill ”trolsk” 
karaktär med mossklädda stenar, uppvuxna granar och stigar i ett virr-
varr. Här finns en stor koja som vittnar om lek.

Ekologisk funktion: Värden för fåglar

Rekreativa funktioner: Vita havet kan emellanåt fungera som någon 
typ av målpunkt inom området. Granskogen norr om dammen fung-
erar som lekskog.

Framtida utveckling: För att förstärka granskogskaraktären kan 
området gallras och genom att sätta upp fågelholkar kan värdena för 
fåglar i området öka. Här föreslås att en lekfull naturstig anläggs. 
Befintliga bänkar kan bytas ut mot nya sittplatser och med inplante-
ring av lökväxter kan Vita havet stärkas som målpunkt i området. I ett 
framtida arbete kan det även vara angeläget att se till vattenflöden och 
om det går att tillföra mer vatten till damman för att på så vis säkra en 
större vattenmängd under året.
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Område 6
Karaktär: Fuktig blandskog

Beskrivning: Området utgörs av fuktigare blandskog med asp, björk, 
brakved, gran, sälg, ek, lönn, ask, rönn, fläder, olvon. Skogsområdet är 
mycket slyigt och i vissa delar är det i princip omöjligt att ta sig fram. I 
kanten mot gångvägen i öster är jorden tydligt näringspåverkad med 
kirskål, mjölkört m.m. Längre in i området består skogen av björk, 
brakved och rönn med inslag av tall, lönn och gran. Här finns även ett 
flertal grova björkar och lite mer artrik undervegetation med blåbär, 
vårfryle, mossa och gräs. Området har även ett mindre fuktstråk med 
undervegetation av främst gräs och vitmossa. Här finns lite sockelbild-
ning, vilket innebär så kallade styltrötter som svar på stående vatten. 
Ett dike går mellan detta fuktstråk och Vita havet. Enligt uppgift 
svämmar det här området över emellanåt. Skogsområdet är så pass 
svårtillgängligt att det knappast används av människor, utan främst 
upplevs från omgivande gångvägar.

Ekologisk funktion: Föda och boplats för fåglar och insekter

Rekreativa funktioner: Promender längs med omgivande gångvägar.

Framtida utveckling: För att skapa variation och skapa siktlinjer in i 
skogen bör slyröjning genomföras närmast gångvägen i öster.
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Område 7
Karaktär: Successionsyta med sly och enstaka träd

Beskrivning: Sly- och ogräsuppslag i ett område där alla träd blåste 
ned under stormen Gudrun 2005. Inslag av enstaka lite grövre asp, 
bok och björk. Slyuppslaget består av fläder, björk, asp, bok och salix. 
Ogräsuppslag av främst mjölke och hallon. Området är så pass slyigt 
och svårt att ta sig igenom att det knappast används av människor, 
utan främst upplevs från omgivande gångvägar. I östra kanten mot 
bebyggelsen har flera boende tagit delar av området i anspråk för träd-
gårdskompost eller planteringar.

Ekologisk funktion: Föda och gömsle för fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Promender längs med omgivande gångvägar.

Framtida utveckling: Detta område kan med fördel omformas till en 
trädbärande gräsmark med årlig hävd och insådd av ängsväxter. På så 
vis skapas en mer varierad miljö med plats för aktivteter som kräver 
mer öppna ytor.
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Område 8
Karaktär: Lövblandskog

Beskrivning: Blandskog bestående av tydlig lövskogskaraktär med 
björk, asp och rönn, och inslag av ek. Området är blandat och varierat 
och genomkorsas av ett flertal stigar, däribland motionsslingan. Väster-
ifrån finns en entré kopplad till den belysta cykelvägen in till Brunns-
bergsskogen från bostadsområdet. Skogsmiljön tillåter naturlek och 
naturstudier.

Ekologisk funktion: Flerskiktad lövblandskog med stor andel bärande 
träd och buskar och en del död ved och äldre ädellövträd - värden för 
fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Promenader, motion, naturlek, naturstudier, 
entré till skogen

Framtida utveckling: För att bibehålla lövskogskaraktären bör gran 
och tall röjas bort. Även bokuppslag kan behöva hållas efter för att 
boken inte ska ta överhand. Vid önskemål om en hundrastgård i 
området kan denna med fördel placeras strax norr om pulkabacken i 
område 14 och vidare in i område 15 där den kan få lite mer av en 
skogskaraktär. Viktigt att hundrastgården ges en platsanpassad gestalt-
ning och inramning där områdets karaktär kan bibehållas.
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Område 9
Karaktär: Blandskog.

Beskrivning: Ett stort blandskogsområde med småskalig variation av 
både arter och ålder på träd. Vissa delar domineras mer av björk, tall 
och brakved och andra delar med björk, ek, bok, rönn och lönn. Busk-
skiktet är flerskiktat med arter som brakved, nyponros och kaprifol. 
Markvegetationen är gles och artfattig. Det finns även inslag av mer 
rena bokskogspartier längs med och söder om den asfalterade cykel-
vägen och vid Y-korsningen strax norr om Svarta havet (lila markering 
i kartan till höger). I området finns måttligt med död ved. Den västra 
delen av det södra delområdet tilldelats klass 3 - påtagligt naturvärde 
(Calluna, 2015). I detta område finns även en fossil åkermark (RAÄ 
141), även om den inte går att uppfatta på plats. I närheten av denna 
finns idag spår av terrängcykling i en kuperad terräng. Området är 
blandat och varierat och genomkorsas av ett flertal stigar, däribland 
motionsslingan. Skogsmiljön tillåter naturlek och naturstudier.

Ekologisk funktion: Flerskiktad och luckig blandskog med en del död 
ved och en del äldre träd - värden för fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Promenader, motion, naturlek, naturstudier, 
terrängcykling.

Framtida utveckling: Detta stora blandskogsområde bör gallras och 
slyröjas längs med gångvägar för att skapa siktlinjer, synliggöra skogen 
samt friställa grova träd. Vid Y-korsningen bör det ske en kraftigare röj-
ning för att skapas en tydlig plats med bokskogskaraktär, i kombina-
tion med en platsbildning med lekfulla och konstnärliga inslag.
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Område 10
Karaktär: Frisk gräsmark.

Beskrivning: Friskare gräsmark med en del ängsväxter som svart-
kämpar, röllika, liten blåklocka, johannesört, rödklint, viol, höstfibbla. 
Mycket bredbladiga gräs; tuvtåtel och groblad. Detta område inne-
håller även en fornlämning, hällristning (RAÄ 69:1). Den öppna gräs-
marken används enligt uppgift för midsommarfirande och påskeld av 
de närboende i området. Tillvardags används området för promenader 
och entré in till resten av Brunnsbergsskogen.

Ekologisk funktion: Öppen mark med brynzoner med värde för 
fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Evenemang och samlingsplats, entré, prome-
nader.

Framtida utveckling: För att ängsvegetationen ska blir rikare och tyd-
ligare bör skötsel genom hävd fortsätta. Dessutom kan gärna ytterligare  
ängsväxter sås in. Ängsmarken bör utökas hela vägen fram till stengär-
desgården i den västra kanten. Även stengärdesgårdarna bör röjas fram 
och pedagogiska informationsskyltar kan berätta om vad dessa rikligt 
förekommande stengärdesgårdar har haft för funktion. Även hällrist-
ningen bör röjas fram och skyltas upp.
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Område 11
Karaktär: Torrängsbacke.

Beskrivning: Området består av en torräng med grova tallar, enar, 
björk, ek, oxel, brakved, berberis samt ett stort rossnår. Undervegeta-
tionen består av bland annat ljung, blåbärsris, röllika, svartkämpar, 
liten blåklocka, kruståtel, blodrot, ängsvädd, rödklöver, viol och kär-
leksört. Detta område innehåller en fornlämning, stensättning (RAÄ 
69:2).Det finns tydliga spår av närboendes närvaro här med såväl högar 
av övermognad frukt, övergivna trädgårdsmöbler, vedhögar och en del 
skräp. Troligtvis fungerar området för naturlek för närboende barn.

Ekologisk funktion: Ängsvegetation, solbelysta tallar. Relativt artrik 
miljö med värde för fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Naturlek och naturstudier

Framtida utveckling: Områdets naturvärden och karaktär kan stärkas 
genom en relativt hårt röjning åtföljd av hävd. Här bör även grova 
tallar, enar, oxeln och ett mindre antal av björk och ek sparas. Genom 
att behålla delar av rossnåret kan skydd och föda skapas till fåglarna. 
Graven/stensättningen kan uppmärksammas genom att röjas fram och 
skyltas upp.
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Område 12
Karaktär: Frisk gräsmark.

Beskrivning: Öppen gräsyta omgiven av brynzoner med slån och asp i 
öster och norr. Inslag av björk och ek. Här går ett flertal stigar och 
området fungerar som entré vidare ut i skogen för närboende. En kulle 
längst i väster används vintertid som pulkabacke. 

Ekologisk funktion: Öppen mark med brynzoner med värde för 
fåglar och insekter.

Rekreativa funktioner: Öppet landskap, promenader, ytkrävande 
aktiviteter, pulkabacke, tidigare fotbollsplan.

Framtida utveckling: För att ängsvegetationen ska blir rikare och tyd-
ligare bör skötsel genom hävd fortsätta. Dessutom kan gärna ytterligare  
ängsväxter sås in. För att aktivera den här delen av Brunnsbergsskogen 
och ge plats för odling och sociala aktiviteter kan den ostligaste delen 
av området göras om till en gemensamhetsodling. Vid önskemål om en 
hundrastgård i området kan denna med fördel placeras strax norr om 
pulkabacken (med skyddsavstånd) samt vidare in i område 15 där den 
kan få lite mer av en skogskaraktär. Viktigt att hundrastgården ges en 
platsanpassad gestaltning och inramning där områdets karaktär kan 
bibehållas.
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Område 13
Karaktär: Bokskog.

Beskrivning: Bokskog med likåldriga träd med pelarsalskaraktär. 
Ingen undervegetation, men tätt med vitsippor på våren. I kantzonerna 
förekommer en del trädföryngring och buskar. Har i tidigare naturvär-
desinventering (Calluna, 2015) tilldelats klass 3 - påtagligt naturvärde. 
Bokskogen utgör en spännande lekskog med gott om yta under träd-
kronorna. Vårens vitsippor och höstens löv på marken är tydliga tecken 
på årstidsväxlingar. Ett flertal stigar går genom området och möjliggör 
promenader och joggingturer. Avsaknaden av högre markvegetation 
gör att stengärdesgårdarna i den här delen av området är särskilt tyd-
liga.

Ekologisk funktion:  Grova träd, död ved och bärande träd och 
buskar utgör viktiga småmiljöer för lavar, mossor, och insekter, samt 
fåglar och fladdermöss. Lång leveranstid och minskande naturtyp.

Rekreativa funktioner: Promenader, motion, naturlek, naturstudier, 
terrängcykling.

Framtida utveckling: För att öka mångformigheten och få till föryng-
ring i denna bokskog bör mindre luckor skapas på utspridda platser 
där ett uppslag av unga bokar kan uppnås. 
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Område 14
Karaktär: Ek- och tallskog.

Beskrivning: Ett skogsområde som har en tydligt karaktär av ek- och 
tallskog. Inslag av bok och björk och lövsly av bok och rönn. Närmast 
Svarta havet har ett antal fågelholkar satts upp i träden. Området 
genomkorsas av flera stigar och skogsmiljön tillåter naturlek och natur-
studier.

Ekologisk funktion: Solbelysta tallar och grövre ädellövträd med höga 
värden för fåglar, insekter och kryptogamer.

Rekreativa funktioner: Promenader, motion, naturlek, naturstudier.

Framtida utveckling: För att tydliggöra tall- och ekskogskaraktären i 
det här området bör gallring ske längs gångvägar och på så vis möjlig-
göra friställning av grova ekar och tallar. 
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Område 15
Karaktär: Damm och omgivande blandskog.

Beskrivning: I Svarta havet har både mindre och större vattensala-
mander påträffats. Större vattensalamander är skyddad enligt Art-
skyddsförordningen och det är inte tillåtet att varken döda djuren eller 
förstöra deras livsmiljöer. Mindre vattensalamander är också fridlyst 
men vid ingrepp i den artens miljöer finns möjlighet att söka dispens. 
Skogen runt Svarta havet innehåller främst inslag av björk, salix och 
tall samt enstaka granar. Svarta havet fungerar som en målpunkt inom 
Brunnsbergsskogen och erbjuder vattenkontakt. Här finns fåglar att 
titta på och mata. I dammens norr kant finns en grillplats med bord 
och bänkar.

Ekologisk funktion: Livsmiljö för groddjur med reproduktionslokal i 
Svarta havet och födosök och övervintringsmöjligheter i skogen runt 
dammen.

Rekreativa funktioner: Målpunkt, vattenkontakt, naturstudier.

Framtida utveckling: För att stärka livsmiljön för större vattensala-
mander bör dammens vattenmiljö utvecklas och omgivande landmil-
jöer skyddas. Viktigt att dessa insatser stäms av med det nationella 
åtgärdsprogrammet och sker i samråd med Länsstyrelsens i Hallands 
län. För att förtydliga platsen kring dammen kan fler sittplatser skapas 
och en brygga anläggas på samma sida som den befintliga grillplatsen (i 
norr) för att på så vis minska störningen av vattensalamandern. 
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Område 16
Karaktär: Fuktig blandskog.

Beskrivning: Ett mindre område bestående av fuktstråk med salix och 
björk. Området har inte någon särskild betydelse för rekreation utöver 
att bidra till variationsrikedomen i området i stort.

Ekologisk funktion: Viktig landmiljö för större vattensalamander.

Rekreativa funktioner: Naturstudier

Framtida utveckling: Detta område kan med fördel lämnas för fri 
utveckling och på så vis stärka de fuktiga miljöerna.
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Område 17
Karaktär: Öppen gräsmark med bollplaner

Beskrivning: Frisk gräsmark / klippt gräsmatta med ett flertal anlagda 
bollplaner. Här har indikatorarten stagg hittats och gräsmarken har i 
tidigare naturvärdesinventering fått naturvärdesklass 4 - visst natur-
värde (Calluna, 2015). Den öppna gräsytan ansluter till flera gångvägar 
och fungerar som entré vidare in i Brunnsbergsskogen. Ytan fungerar 
som plats för ytkrävande aktiviteter och här finns en fotbollsplan, en 
basketplan samt en boulebana.

Ekologisk funktion: Öppen mark med mindre ytor med inslag av 
indikatorarter för artrika gräsmarker.

Rekreativa funktioner: Bollspel, promenader, entré till skogen

Framtida utveckling: Genom att utveckla och gestalta en ny stads-
delspark i detta område med olika typer av aktivteter kan en ny mål-
punkt och mötesplats skapas som bidrar till kvaliteter för hela 
skogsområdet. Vid gestaltning av den nya parkmiljön kan med fördel 
arter planteras som återfinns i resten av området såsom skogsarter och 
ängsarter. Bevara äldre friställda tallar i delområdet östra kant.
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Område 18
Karaktär: Tallskog

Beskrivning: Tydlig tallskog på en höjd med framröjt gravområde, 
stensättningar (RAÄ 31:1-2). Höjden kantas av rönn. Området ligger 
dolt från övriga delar av skogen och det finns ingen stig hit vilket gör 
det svårt att hitta. Utifrån  Gödestavägen finns en stig och här står 
också en bleknad skylt som berättar om den forntida garven.

Ekologisk funktion: Grova och solbelysta tallar med goda förutsätt-
ningar för rödlistade arter som tallticka och reliktbock.

Rekreativa funktioner: Kulturhistoria.

Framtida utveckling: För att bibehålla tallskogskaraktären bör sly 
hållas efter så att de grova tallarna fortsätter vara solbelysta. Genom att 
anlägga en ny stig mellan Svarta havet och gravområdet kan tillgänglig-
heten till området öka och förslagsvis bör även informationsskylten 
flyttas och utformas på ett mer pedagogiskt sätt.
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Bilaga 2.  
Metod för bedömning av  
rekreationsvärden

Rekreativa strukturer

Klassning av stråk och områden
För att värdera rekreativa områden och stråk används en skala som har 
tagits fram av Ekologigruppen i samarbete med Stockholms stad 
(2003). 

Nationellt värdefullt område/riksintresse eller stråk
 • Området är en del i riksintresse för rekreation och friluftsliv.
 • Stråket är en del av ett riksintresse.

Regionalt värdefullt område eller stråk
 • Området bör vara av en viss storlek, där ett riktmärke är 50 ha.
 • Området nyttjas av människor i hela regionen. 
 • Området har stor variation vad gäller rekreativa kvaliteter och kan 
därmed uppfylla många människors önskemål. 

 • Området bör ha vissa unika värden (t.ex. vattenkontakt) som 
bedöms som oersättliga.

 • Området bör vara ostört. 
 • Området har mycket stor betydelse för försörjningen av rekreation 
och friluftsliv för stadsdelsområden.

 • Området ingår i den regionala grönstrukturen.
 • Stråk huvudsakligen i naturmiljö, som går en längre sträcka genom 
eller mellan större natur- och friluftsområden av regionalbetydelse 
och innehåller flera unika rekreativa kvaliteter.

Kommunalt värdefullt område eller stråk: 
 • Området bör vara av en storlek mellan 5-10 ha.
 • Området nyttjas av människor främst inom den egna kommunen.
 • Området bör ha stor variation/mångfald av rekreativa kvaliteter.
 • Området har stor betydelse för försörjningen av rekreation och 
friluftsliv för intilliggande bostadsområden/stadsdelar. 

 • Området ingår i den lokala grönstrukturen
 • Stråk som leder fram till regionalt värdefulla natur- och friluftsområ-
den eller kopplar samman regionalt rekreativa stråk. Karaktären på 
stråken kan vara delvis urbana delvis i naturmiljö.

Lokalt värdefullt område eller stråk
 • Områdets storlek är mellan 0,5-5 ha.
 • Området ska ha en eller flera rekreativa funktioner.
 • Området nyttjas främst av boende i dess absoluta närhet.
 • Stråk som används huvudsakligen för att ta sig fram inom den egna 
stadsdelen i naturmiljö eller mer urban miljö.
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Beskrivning av landskapet
Beskrivningen av landskapet baseras på den  stadsanalysmetod som 
beskrivs av Kevin Lynch i boken The Image of The City (1960). 
Metoden har sedan vidareutvecklats av Ekologigruppen AB för beskriv-
ning av rekreationsstrukturer i naturområden. De begrepp som 
används vid beskrivningen är:

Stråk/Stig/Väg Stigar och vägar som används för rekreation

Målpunkt t.ex. badplatser, busshållsplatser och lekplatser.

Utsiktspunkter är platser som ger vackra utblickar över landskapet.

Landmärken är objekt som är väl synliga eller utmärker sig i landskapet 
och som därmed underlättar orienteringen i området

Fysiska barriärer kan t.ex. vara staket eller branter som minskar fram-
komligheten.

Mentala barriärer kan t.ex. vara otydliga gränser mellan privat och 
offentlig mark som skapar osäkerhet om vart man får vistas.

Upplevelsevärden och funktioner

Beskrivning av upplevelsevärden
Beskrivning av upplevelsevärden för rekreation grundar sig på metoder 
utarbetade i Regionplane- och trafikkontorets rapporter ”Upplevelse-
värden – sociala kvaliteter i den regionala grönstrukturen”.  Begreppen 
har kompletterats av Ekologigruppen AB för att passa en mindre skala 
än de gröna kilarna. 

1. Orördhet och trolska naturmiljöer
Förväntningar: ”Urlik urnatur”, En positiv ensamhet, frånvaro av andra 
människor, ljud och dofter, en trolsk mystik, spänning.

Parametrar: Äldre skog, urskogskaraktär, låg bullernivå, 250 m från 
vägar och anläggningar.

Aktiviteter: Ströva och promenad, avslappning, orientering, naturobser-
vationer, undervisning.

Störningar: Nedskräpning, buller, ljus och lukt, okänsligt skogsbruk, 
andra störande brukarkategorier.

2. Skogskänsla
Förväntningar: Träda in i en annan värld (i motsats till den urbana 
miljön), frånvaro av större anläggningar, vägar och bebyggelse, lukter 
och dofter av skog, färger, - väder, vind, årstider, frånvaro av stadens 
ljus, känsla av storskog som ej tar slut

Parametrar: Sammanhängande skogsområde, låg bullernivå, storlek och 
form, 250 meter från vägar och anläggningar, kan gälla både barr- och 
lövskogar. 

Aktiviteter: Vandra, ströva, avslappning, orientering, plocka svamp, 
hajk, rida

Störningar: Buller, ljus och lukt, storskaligt och okänsligt skogsbruk, 
nedskräpning, avspärrat område, andra störande brukarkategorier
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Tillägg Ekologigruppen

Ekologigruppen delar ofta in skogskänsla i två delar vilket ger möj-
lighet att lyfta fram speciellt värdefulla områden. I stark skogskänsla är 
ovannämnda upplevelser tydliga. Skogskänsla beskriver övrig rekrea-
tionsskog. Denna skog utgör ofta ett buffertområde runt stark skogs-
upplevelse. 

3. Utblickar och öppna landskap
Förväntningar: Känsla av frihet genom långa utblickar och vida vyer, 
kontraster mellan olika områden t.ex. skog- åker, sjö-skog, stå vid en 
kant och se något annat.

Parametrar: Sjöar, utsiktsplatser, öppna landskap.

Aktiviteter: Avslappning, ströva, vandra, picknick, rida, orientering, 
klättra, vattenaktiviteter, åka skidor och skridskor, cykla.

Störningar: Buller och lukt, stora, ”fula” anläggningar i landskapet, 
avspärrat område, nedskräpning, andra störande brukarkategorier

Tillägg Ekologigruppen

Ekologigruppen följer ovanstående definition. Dock har områden med 
särskilt strak vattenkontakt med möjlighet till bad, fiske m.m. tilldelats 
en egen rubrik, Vattenkontakt.

4. Variationsrikedom och naturpedagogik
Förväntningar: Ökad förståelse för naturen, känsla av ursprunget 
(kretsloppet), komma nära djur och växter, delaktighet och närhet till 
naturen, upptäckarglädje, nyfikenhet

Parametrar: Artrikedom; ängs- och hagmarker, våtmarker, bryn och 
strandzoner, storlek och form, naturrum, naturstig.

Aktiviteter: Naturobservationer, undervisning, studier, naturstig, mulle-
verksamhet, ströva, plocka svamp och blommor, utomhuspedagogik

Störningar: Nedskräpning på mark och vatten, storskaligt och okäns-
ligtskogsbruk, buller och lukt, igenväxande naturbetesmarker, andra 
störande brukarkategorier

5. Kulturhistoria och levande landskap
Förväntningar: En historisk förankring i hembygden, ökad kunskap 
om historien, Vackra bebyggelsemiljöer med omgivningar, en levande 
odlingsbygd (bondgårdar och åkerbruk)

Parametrar: Öppna kulturlandskap, kulturhistorisk bebyggelse, kultur-
historiska objekt, husgrunder, fruktträd och andra kulturväxter som 
står kvar. 

Aktiviteter: Uppleva kulturhistoria, promenera, picknick, rida, cykla, 
kunskapsinhämtande, aktiv husdjurshållning, åka skidor

Störningar: Stora, ”fula” anläggningar i landskapet, okänslig exploate-
ring, buller, bristande skötsel av bebyggelse och landskap

6. Aktivitet och utmaning
Förväntningar: Frisk luft och sundhet, bada och sporta vid vatten, löp-
ning, skidåkning, ridning, hög prestation och stor strapats, övervinna 
naturen, upptäckarglädje, nyfikenhet, göra ”roliga” saker; klättra, dyka, 
m.m.
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Parametrar: Spår, stigar, leder, friluftsgårdar, vattenanläggningar, sjöar, 
sportanläggningar.

Aktiviteter: Motionera, jogga, promenera, rida, klättra, skidor- och pul-
kaåkning, vattenaktiviteter, skridskor, cykla.

Störningar: Dåligt underhåll av anläggningar och spår, nedskräpning av 
mark och vatten, andra störande brukarkategorier.

7. Service och samvaro
Förväntningar: Bekvämlighet med toaletter, utskänkning, värmestugor 
m.m., god tillgång på varierande spår och leder (anlagdhet och längd), 
trygghet med spårade leder och skyltar, hög grad av anlagdhet.

Parametrar: Toaletter, omklädningsrum, servering, tillgänglighet, 
sportanläggningar, information, naturrum.

Aktiviteter: omklädning och hygien, informationsinhämtande, hyra 
utrustning, naturstig, barnverksamhet, grilla, promenad och motion.

Störningar: Dåligt underhåll av anläggningar och spår, bristande infor-
mation, ”dålig service” (öppettider, allmänna kommunikationer m.m.)

8. Vattenkontakt
Ekologigruppens egen komplettering

Förväntningar: Närheten till öppna vattenytor. Sitta vid vatten, 
avkoppling, ro, ev möjlighet, eller i alla fall påminnelse om bad. 

Parameterar: Sjöar, kuststräckor och vattendrag

Aktiviteter: Möjlighet att vistas nära strandkant, strandpromenad och/
eller picknick-plats, grilla, promenad och motion

Störningar: Barriärer i form av anläggningar eller privata tomter, slyve-
getation, bristande information om stigentréer. 

Beskrivning funktioner
Beskrivning av funktioner för rekreation grundar sig på metoder utar-
betade i Stockholms stads rapport ”Sociotophandboken – planering av 
det offentliga rummet med stockholmarna och sociotopkartan”. Ekolo-
gigruppen AB har  sedan kompletterat metoden med ytterligare funk-
tioner. 

De funktioner som karteras är:

 • Backåkning - Åka pulka eller skidor i backe
 • Bad - badupplevelser och vattenlek
 • Blomprakt - rik blomning och trädgårdsodling
 • Bollspel - bollspel och bollek
 • Båtliv - aktivt båt- och kajliv
 • Djurhållning - aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek
 • Evenemang - plats för teater- musik- och motionsevenemang eller 
festivaler

 • Folkliv - viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande 
folkliv

 • Golf - långgolf, kompaktgolf, bangolf och discgolf
 • Grön oas - rum med grönskande golv och väggar
 • Lekplatslek - barns lek på lekplats
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 • Löpträning - iordningställt och belyst motionsspår
 • Naturlek - barns möjlighet till lek i natur
 • Odling - odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter
 • Parklek - bemannad lekplats
 • Picknick - samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad
 • Promenader - flanerande, strövande, hundrastning, joggning, 
motionscykling och inlines

 • Vandring - Mer omfattande och strapatsrik än promenad, utövas på 
helger och lov

 • Ridning - rida och att titta på hästar
 • Ro - avkoppling och upplevelsen av avskildhet och tystnad
 • Skate - skateåkning i ramp eller på mark
 • Skidor - åka skidor på längden
 • Skridsko - åka skridskor
 • Sitta i solen - en plats att sitta i solen
 • Torghandel - livlig torghandel
 • Uteservering - café eller kiosk med uteservering
 • Utsikt - överblick över landskapet samt känslan av rymd

Ekologigruppens komplettering av rekreativa värden

 • Social samvaro - enklare mötesplats av sekundär betydelse
 • Naturstudier - natur med intressant växt- eller djurliv
 • Plocka svamp och bär - natur med god möjlighet att hitta blåbär, 
hallon, lingon, svamp
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