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Vår grönstrukturplan ska ge stöd i utvecklingen av den gröna miljön i Ronneby 
kommun. Det handlar om hur vi ska se till att det är lätt att ta sig till parker och 
naturområden samtidigt som det ska finns livskraftiga ekosystem i vår kommun. 
Planen handlar också om att se det unika landskapet och hur vi kan ta vara på det 
i den framtida planeringen. 

Grönstrukturplanen kan användas i olika sammanhang. Samtidigt som det är ett 
kunskapsunderlag för beslutsfattande, är det även ett inspirationsdokument för till 
exempel föreningars engagemang i sin bygd. 

Medborgardialog
Grönstrukturplanen har vuxit fram genom en 
bred dialog med människor som bor och verkar 
i Ronneby kommun. Ett 30-tal föreningar har 
deltagit i projektet och bidragit med information 
och kunskap om hur de använder och vill använda  
utemiljön i kommunen. Dessutom har kommunens 
förskolor, skolor och särskilda boenden bidragit 
med information om värden i naturmiljön. 
Materialet från dialogen har utgjort basen för 
grönstrukturplanen. Planen är upprättad i samarbete 
med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

Fördjupning av översikts-
planen
Grönstrukturplanen är en fördjupning av 
kommunens översiktsplan som antogs 2006. 
Planen ger vägledning i hur kommunens gröna 
miljö ska bevaras och utvecklas i framtiden. 

Du hittar grönstrukturplanen på 
www.ronneby.se/gronstruktur eller i tryckt format 
på Miljö- och Byggnadsförvaltningen i Stadshuset, 
Ronneby kommun. 

En plan för Ronnebys gröna miljö

På cykel i Eringsboda tillsammans med representan-
ter för samhällsföreningen. 

Dialogplanering som metod

Som ordet ”dialog” antyder handlar dialogplanering om en tvåvägskommunikation, något som arbetet med 
grönstrukturplanen haft som utgångspunkt. Metoden har inneburit att både samhällsrepresentanter och 
kommunrepresentanter varit värdar för möten och att vi även har träffats vid fl era tillfällen. Ambitionen med detta 
har varit att vinna de fördelar som kommer ur såväl ett inifrånperspektiv som ett utifrånperspektiv. 

Att träffas utomhus, exempelvis genom att gå en promenad, skapar ett mer jämlikt möte och det är lättare att nå en 
dialog. Bilder är viktiga för förståelse, ibland viktigare än ord. I arbetet med Ronneby kommuns grönstrukturplan har 
därför en stor mängd bilder använts för att fördjupa beskrivningar och förståelse.



Inspiration av Cradle to Cradle© 

Cradle to Cradle©, C2C och alla varianter därav 
är registrerade som varumärken av McDonough 
Braungart Design Chemistry Inc. Charlottesville, 
Virginia, USA

I Ronneby kommun vill vi medverka till att 
utveckla hållbara och hälsoamma miljöer. Vi har 
valt att inspireras av hållbarhetskonceptet Cradle 
to Cradle© (C2C). 

Cradle to Cradle© betyder ”vagga till vagga” och 
innebär bland annat att resurser ska återanvändas 
istället för att förbrukas. Det sker genom två olika 
kretslopp; det biologiska och det tekniska. Målet 
är att maximera ekonomiska, ekologiska och 
sociala fördelar och att skapa ett positivt avtryck 
istället för bara minska skadliga effekter av olika 
verksamheter. 

Stadsodling som ett socialt projekt för att öka trivsel, skapa platsansvar och minska skadegörelse i ett bostads-
område i Malmö. 

Genom en Cradle to Cradle© inspirerad uppbygg-
nad och förvaltningen av den gröna miljön fi nns 
chansen att åstadkomma något av en revolution för 
utemiljöns behandling och kvalité.

Biologiskt och tekniskt kretslopp

Det Cradle to Cradle-inspirerade tänk som föreslås 
i grönstrukturplanen är av tre typer: 
• social dimension

• förvaltningsprocess

• förnyelse, återanvändning och cirkulär ekonomi 
för utomhussystem

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett 
generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. 
Programmet fokuserar på fem olika områden; 
energi, vatten, byggmaterial och inomhusmiljö, 
biologisk mångfald i utemiljö och social mångfald. 
Dessa områden har valts utifrån vad som är cen-
tralt i C2C-konceptet, anpassat till planering och 
byggnation i Ronneby.

Ställningstaganden och avvägningar som är gjorda 
i grönstrukturplanen är till stor del inspirerade av 
Cradle to Cradle©. Det rör allt från uthålligt byg-
gande och bärkraftig förvaltning till biologisk och 
kulturell mångfald. Detta ska bidra till ett nytt sätt 
att bygga upp och sköta den gröna miljön i kom-
munen.  



Tematiska strategier 
I arbetet med grönstrukturplanen har ett stort kunskapsunderlag tagits fram. Detta fi nns sam-
manfattat i övergripande strategier som är kopplade till landskapsidentitet, biologiskt mångfald, 
ekosystemtjänster samt rekreation och hälsa. Nedan följer en sammanfattning av strategierna. 

Landskapets identitet
I många fall har landskapets grundmönster spelat 
en helt avgörande roll för samhällenas uppkomst. 
Vi kan arbeta vidare med det och låta landskapets 
grundformer och naturliga riktningar vara 
utgångspunkter vid planering och byggande. Det 
kan ge många vinster så som förstärkt rumskänsla, 
bättre möjlighet till orientering och en fördjupad 
estetisk känsla av landskapet. 

Ett exempel är Ronneby stad där det är väsentligt 
att stärka landskapets identitet med Ronnebyån 
som livsnerv och de sju kringliggande kullarna 
som är en del av stadens identitet.

Siktstråk och rumsavgränsningar har betydelse 
både i ett nära perspektiv och i ett större 
landskapsrum. Ofta placerades viktiga byggnader 
som exempelvis kyrkor i ett läge för att synas 
på långt håll. Sådana siktstråk bör bevaras och 
återskapas.

Listerbys breda dalgång mot havet. Bebyggelse på längsgående höjdpartier är karaktäristiskt för många dalgångar i 
Ronneby. För att bevara landskapsidentiteten är det viktigt att dalgången förblir öppen. 

Grönstrukturens uppbyggd är betydelsefull bland 
annat för vad som uppfattas som ett samhälles 
centrum, vad en entré säger om en plats och 
vilken betydelse det gröna har för hela samhällets 
identitet. När vi bygger nya anläggningar som till 
exempel fotbollsplaner och förskolor, är det viktigt 
att det nya sammanfogas med omgivningens 
naturmiljö. Satsning på utemiljö bör ingå som en 
del av byggandet. 

Skötsel av grönområden kan ske på olika sätt, 
exempelvis genom samarbete med lokala 
föreningar. Att delta i skötsel kan ge en känsla av 
platstillhörighet. 

”Det Blekingska landskapet brukar 
beskrivas med de tre trappstegen 

skogsbygd, mellanbygd och kustbygd. ”



Biologisk mångfald och hög resiliens

”Biologisk mångfald är den 
variationsrikedom som fi nns inom en art, 

mellan arter och av ekos ystem”

Genom att skapa trädplanteringarar och alléer 
med fl era olika trädarter kan vi minska risken 
att alla träd försvinner på en gång om de angrips 
av sjukdomar. Om vi istället planterar träd och 
buskar i dynamiska mönster eller grupper så tål 
planetringen som helhet att enstaka träd försvinner 
eller byts ut.  

I vattendrag kan livsmiljöer gynnas för många 
vattenlevande djur genom att fl er strömsträckor 
skapas i uppdämda vattendrag.

Biologisk mångfald är ett samlingsnamn för 
den variationsrikedom som fi nns inom en art, 
mellan arter och livsmiljöer på jorden. Biologisk 
mångfald är grunden för att ekosystem ska kunna 
anpassa sig till förändringar utan att de ska fungera 
sämre. Ett systems förmåga att anpassa sig och 
vidareutvecklas så att västenliga funktioner 
upprätthålls vid förändrade förutsättningar kallas 
resiliens eller robusthet.

I landskapet fi nns rumsliga mönster som har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. Om vi 
planerar med sammanhängande gröna stråk som 
kompletterar varandra, så stärker vi den biologiska 
mångfalden i tätorter. Därför ska värdefulla 
biotoper värnas och landskapets ekologiska 
mönster skyddas och förstärkas när vi planerar och 
bygger. Den biologiska mångfalden kan dessutom 
stärkas genom att vi skapar planteringar med 
många olika växter och genom att välja växter som 
gynnar exempelvis bin och andra pollinerare.

Bräkneån Vattnet i landskapet spelar en avgörande 
roll för den biologiska mångfalden. Breda kantzoner 
och god krontäckning är exempel på åtgärder som 
förstärker vattendragens funktion i landskapet och 
bidrar till att skapa sammanhängande stråk som i 
förlängningen bidrar till ekosystemets robusthet. 

Ronnebyån Från centrum och söderut, går ett mycket omtyckt promenadstråk. Många av träden börjar bli gamla 
och en stor del av träder är av arter i riskzonen att drabbas av sjukdomar. Åpromenaden skulle tappa mycket av sin 
dragningskraft om en stor del av träden försvann. 



Löv och barr absorberar luftföroreningar
och minskar vindhastigheter, i viss mån är
växtlighet även bullerdämpande.

Rötter suger upp vatten

Vegetation fångar
upp och fördröjer
regn

Trädet skuggar och
lövens/barrens
andning skapar en
jämn luftfuktighet och
sänker temperaturen
samt syresätter luften

Absorbering och fördröjning av vattenflöden
minskar risken för översvämningar

Träd spelar en stor roll för den
biologiska mångfalden genom att
bistå med mat och boplatser

Vegetationen spelar stor roll
för vad vi tycker om en plats

Antalet träd i närområdet
påverkar bostadspriser i
tätbebyggda områden

Vegetation gör det mer
attraktivt att gå och
vistas i stadsrummet

Vegetationens temperaturutjämnande
och vindhastighetsminskande egenskaper
sänker byggnaders energiförbrukning

Principskiss över hur vegetation kan bidra med ekosystemtjänster. 

”Ett normalstort träd beräknas kunna 
ta upp ca 5800 liter vatten per år”

Ekosystemtjänster

Parkeringsplatser, rondeller och gårdar kan 
bli gröna mångfunktionella ytor om dessa 
kompletteras med träd eller annan vegetation. 
På detta sätt stärks den biologiska mångfalden 
samtidigt som till exempel dagvatten infi ltreras 
och luften renas. Våtmarker är viktiga för såväl 
den biologiska mångfalden som för att fördröja 
stora mängder dagvatten. Våtmarker högre 
upp i avrinningssystemen kan minska risken 
för översvämningar längs hela åns sträckning. 
Kantzoner intill vattendrag och sjöar kan fånga upp 
och rena tillrinnande vatten och även fungera som 
buffertzon vid högvatten. 

Ekosystemtjänster kan beskrivas som 
ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefi nnande. Det är ett 
samlingsbegrepp för en mängd produkter, tjänster 
och andra värden som ekosystem förser oss med. 
Det är till exempel bins pollinering av fruktträd, 
lövens förmåga att rena och syresätta luft, att det 
fi nns fi sk i vattnet och att det är skönt att sitta i 
skuggan under ett träd. 

Ekosystemtjänster är inte synonymt med biologisk 
mångfald, men väldigt många ekosystemtjänster 
kommer ur den biologiska mångfalden. 

Man kan säga att fl er gröna områden ger fl era 
ekosystemtjänster. Strategiskt utformade och 
placerade kan grönytor och växtlighet fungera mer 
eller mindre effektivt utifrån aspekterna rena luft, 
reglera luftfuktighet, fånga upp vatten och skapa en 
trivsam och attraktiv boendemiljö. 

Genom att grönskan tar upp och håller kvar vatten 
kan gröna områden används för att minskar risken 
för översvämningar. Mycket regn och smältvatten 
kan samlas upp i dammar som kan vara en 
gräsmatta i en park övrig tid. 

Gröna tak Genom att använda takytan för vegetation 
kan regnvatten buffras, den biologiska mångfalden 
gynnas och temperaturen utjämnas i såväl byggnaden 
som i gaturummet. Augustenborg, Malmö 



Rekreation och hälsa

Forskning visar att det fi nns en positiv koppling 
mellan fysisk aktivitet, natur och hälsa. I Ronneby 
kommun vill vi att alla ska ha möjlighet till fysisk 
rekreation och ett aktivt friluftsliv. 

Hur samhället planeras påverkar hur vi rör oss och 
vi kan planera så att vi främjar fysisk aktivitet. Till 
exempel kan gång- och cykelvägar och kollektiv-
trafi k underlätta att ta sig till viktiga målpunkter.

I kommunen behöver vi ha ett brett utbud av stråk 
och leder som tillgodoser olika önskemål, från var-
dagspromenaden till dagsvandringen. Nära 
bostadsområden bör det fi nnas variations-
möjligheter i förhållande till intresse och årstid. 
Natur och gröna områden nära bostäder och skola 
stimulerar till lek, spontanidrott och vardags- 
motion. När vi planerar och bygger är det viktigt 
att ta hänsyn även till hur man kan ska ta sig till 
gröna områden. Intill förskolor, skolor och lekplat-
ser är det viktigt att se natur och växtligheten som 
del av barnens lekmiljö.

Parker och grönområden är platser där människor 
ofta möts. Om vi har många funktioner så som lek-
platser, promenadstråk och parkbänkar på samma 
plats är det ännu fl er som kan träffas. 

Vatten kan bidra till att skapa rekreativa och 
attraktiva miljöer både för besökande och boende. 
Det är en utmaning att utveckla kontakten med 
vatten snarare än att i alla sammanhang försöka 
avleda vatten och dagvatten från boendemiljöer. 
Vatten kan bli en av hörnstenarna i attraktiva 
boendemiljöer. 

Naturen är en stor tillgång för att utveckla 
besöksnäringen i Ronneby. De klassiska 
vandringslederna kan kompletteras med nya stråk 
och utvecklas så att man både kan vandra, cykla 
och rida.  

Utemiljö  Miljön är tillgänglig för alla genom stenlagda gångar och plana ytor. Miljön erbjuder också möjlighet att 
välja mellan sol och skugga. Särskilt våra yngsta och våra äldsta är känsliga för stark sol och träd erbjuder en behaglig 
skuggverkan. Skuggningen blir som störst under årets varmaste månader och mindre under vintern när löven fällts. 
Bilden är från Kallingeskolan.

Ronneby brunnspark är en mötesplats för hela 
kommunen. Hit kommer människor i alla åldrar och 
med olika bakgrund.    



Fyra prioriterade områden 
I arbetet med grönstrukturplanen har vi sett fyra strukturer som är betydelsefulla i ett 
kommunperspektiv. De områden som behandlas kommunövergripande är friluftsliv, stråk och 
vandringsleder, naturvård och de större åarna. 

Genom att peka ut större stråk och områden läggs en grund för kommunens strategiska 
översiktsplanering. För dessa områden fi nns även sammanfattande strategierna för Ronneby 
kommuns grönstruktur. Du hittar alla kartbilder i det samlade dokumentet på www.ronneby.se/
gronstruktur eller i tryckt format i stadshuset.

Stråk
Det fi nns fl era leder i Ronneby kommun som ger 
möjlighet till fantastiska upplevelser. Lederna är 
en viktig grund för arbetet med att främja god 
folkhälsa, rekreation, friluftsliv och som en del av 
en god boendemiljö. 

En synpunkt som ofta kommit fram i dialogen är 
behovet av stråk för rörelser till fots eller på cykel 
i närområdet, som komplement till längre leder. 
Detta gäller särskilt sträckor mellan samhällen och 
från hemmet till särskilda målpunkter såsom skola, 
badplatser och samåkningsplatser. 

Möjlig utveckling av kommunens leder och stråk
Sträckningen och underhållet av Blekingeleden bör ses över och 
eventuellt justeras på mindre partier föranlett av förändringar i 
naturen. 

Koppla samman befi ntliga leder för att öka attraktiviteten samt 
möjliggöra byte mellan olika färdsätt. Centra för leder bör vara 
Karlsnäsgården, Salsjön, Ronneby stad med Brunnsområdet, 
Karön samt mer folktäta bostadsområden inklusive 
stadskärnan. 

Koppla samman Karlsnäsgårdens leder med Mållsjön och 
Skogsgårdens leder för att skapa ett större sammanhängande 
friluftsområde som knyter an till Listersjöarna. 

Utöka möjligheten att samutnyttja leder mellan vandring, 
ridning och cykling. 

Ökad koppling mellan leder över kommungränsen. 

Utveckla byslingor och bygdeslingor som ett sätt att presentera 
kommunens samhällen

Pröva möjligheten för en led längs Johannishusåsen som binder 
samman Hjortsberga, Listerbyån och Björketorpsstenen.

Skapa en ny kustnära led utmed Göhalvön som knyter samman 
Ekenäs/Östra Piren med attraktioner på Göholm och Millegarne 
via Kuggeboda och Listerby till Tromtö och den befi ntliga 
Almöleden. 

Knyt samman Gummagölsmålas naturreservat till 
Vildmarksledens ledsystem. 

Utöka möjligheten att gå och cykla mellan byarna i norra 
kommundelen och vidare söderut mot Ronneby. 

Lyft fram gamla riksvägen som en långsamhetens turistväg. 

Öka kopplingen mellan friluftsliv och kollektivtrafi k genom ett 
antal utpekade målpunkter



Naturvård
I Ronneby kommun fi nns många områden 
med höga naturvärden. Många är redan idag 
utpekade som skyddsvärda och en del har formellt 
skydd i form av exempelvis naturreservat, 
biotopskyddsområde, naturvårdavtal eller natura 
2000-område. 

Friluftsliv
I Ronneby kommun fi nns fl era mindre områden 
som var för sig är värdefulla för friluftslivet. 
Genom att se dem i ett större sammanhang och 
länka dom till varandra kan man skapa bättre 
förutsättningar för prioritering och utveckling av 
dessa områden.

Kopplingen till grannkommunerna är 
betydelsefulla för en utökad naturturism. Flera 
av de längre leder som går genom kommunen 
fortsätter in i grannkommunerna och möjligheter 
fi nns att skapa attraktiva stråk både för vandring, 
cykling, ridning och båt/kanot/kajak.

Ronnebys åar
Ronneby kommun har stora kvaliteter med ett 
rikt utbud av vatten i form av både åar, sjöar och 
kustband. Kommunens rikedom i form av mängder 
av ”glittrande vatten” bör få uppmärksamhet och 
utnyttjas på bästa sätt. Ån är en speciell typ av 
vatten som är mycket karaktäristisk för Blekinge. 
Ronneby kommun har en hel rad av intressanta 
vattendrag, från Bräkneån i väster till Listerbyån 
och Nättrabyån i öster. 

Särskilda värden knutna till åmiljöer
Biologisk mångfald: Åarna och deras närmiljö är en 
av de viktigaste miljöerna för biologisk mångfald i 
landskapet. Många arter är knutna till miljöer i och 
längs vattnet. Det är viktigt för åmiljöerna att kantzoner 
värnas och livsmiljöer i och längs åarna upprätthålls 
och främjas, exempelvis genom biologisk restaurering.

Kulturhistoria och landskapsidentitet: En stor del av 
bygdernas  kulturhistoria och landskaps-identitet är 
knuten till åarna. Verka för att synliggöra detta. Att 
bevara landskapstyper såsom mader är viktigt både ur 
ett kulturhistoriskt och ett ekologiskt perspektiv. 

Att raktiva boendemiljöer: Åar är tillgångar för att skapa 
attraktiva boendemiljöer samt att skapa attraktiva stråk 
för friluftslivet. 

Kartbilden visar prioriterade stråk i kommunen. 

Biotoper som bör värnas särskilt
Mader, fuktängar och våtängar: Detta är marker med en 
särpräglad fl ora och som är mycket viktiga för många 
fåglar. De är också karaktäristiska inslag i landskapet. 
Hotet mot dessa är igenväxning.

Sandiga marker: Torra sandiga marker är betydelsefulla 
för bland annat en stor mängd bin. De sandiga, öppna 
markerna vid Bredåkradeltat har pekats ut som särskilt 
värdefulla. Hotet mot de sandiga markernas värden är 
igenväxning.

Ängs- och hagmark: Det öppna, småbrutna 
jordbrukslandskapet är karaktäristiskt för Ronneby 
och har många naturvärden knutna till sig. Hotet mot 
detta landskap är igenväxning eller alltför ensidigt 
brukningssätt.

Artrika ädellövskogssystem: De artrika 
ädellövskogssystemen hotas av både bok och gran som 
bägge tenderar att ta över och tränga undan annan 
växtlighet. Såväl ett förenklat skogsbruk med för få 
gynnade trädslag som en naturlig utveckling där starka 
arter tar över ligger bakom.



Samhällenas grönstruktur 
Fördjupningar över samhällenas grönstruktur presenteras utifrån den geografi ska uppdelning 
i skogsbygd, mellanbygd och kustbygd. Varje samhälle presenteras med texter och bilder. 
Förslag till framtida utveckling av samhällena illustreras med kartbilder och genom förslag  
på utvecklingsmöjligheter. Dessa förslag kan utgöra vägledning för framtida utveckling och 
prioritering av åtgärder i samhällena. Läs om respektive samhälle i det samlade dokumentet på 
www.ronneby.se/gronstruktur eller i tryckt format. 

”Stigen är väldigt vacker och det känns 
som att man förfl yttar sig bakåt i tiden 
när man närmar sig Vannslätten”

Hjälmsa radby, en av de bäst bevarade radbyarna 
i Ronneby kommun med de imponerande stenmurarna 
på båda sidor av ”byagatan”.

Järnaviks havsbad ligger intill campingen. Här 
fi nns havsbad med klippor men även sandstrand, 
bryggor och ramp som gör det mer bekvämt att komma 
upp och ner från vattnet. 

”Stigen är väldigt vacker och det känns 
som att man förfl yttar sig bakåt i tiden 
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när man närmar sig Vannslätten”
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Tjurkhult En odling med ovanligt distinkta 
stenmurar fi nns vid södra entrén till Tjurkhults bygata. 
Denna miljö kan vidareutvecklas och bli ett viktigt 
första intryck som landmärke, identitetsskapare och 
statussättare.



”Mitt paradis på jorden””Mitt paradis på jorden”

I det samlade dokumentet fi nns beskrivningar av 
många samhällen i kommunen, både i text och bild. 
Dessutom ges förslag på utvecklingsmöjligheter kopp-
lat till grönstrukturmiljön. 

Kartbilden visar  en övergripande indelning av bygderna 
och en översikt över vilka områden som presenteras i 

förstorade kartblad och ortsbeskrivningar. 



I ytterskärgården vräker sig havet in stormiga dagar. Vidsträckta hällmarkspartier fi nns exempelvis kring 

Järnavik och Biskopsmåla liksom på öar som Saltärna och i det här fallet Lindö.


