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Naturvärdesbedömning av Bustorp 1:38, Ronneby, inför
förslag till byggnation av förskola, flerbostadshus och
boende för äldre eller funktionshindrade
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Del I. Allmän del om uppdraget, metodbeskrivning
samt övergripande resultat på områdesnivå
Uppdrag - Bakgrund
Det ursprungliga uppdraget till en fördjupad naturvärdesbedömning kom från Marcus Callenbring,
som markägare och den som föreslår ett nytt bebyggelseområde på Bustorp. Det är tredje gången
under åren som jag ger mina kommentarer på Bustorps utveckling och befintliga värden som finns i
och i anslutning till Bustorp. Resultatet bygger på en fältinventering under april respektive juni-juli
2020. Det blev en sen vår och inventeringen fick därför skjutas upp så att floran kunde bestämmas
och lokaler för bland annat vårnunneörten kunde spåras. Resultaten av uppdraget presenteras som
en rapport som två dokument. Ett första dokument med en allmän del, där arbetsmetoden
beskrivs och övergripande resultat redovisas, och ett andra dokument, med en andra del, som
beskriver de olika delområdena som avgränsats och en tredje del som ger kommentarer till den
detaljerade inventeringen och värderingen av intressant och skyddsvärda träd och buskar. I denna
tredje del ingår också kommentarer på bebyggelseförslaget och förslag till trafiklösning. Nedan går
jag även tillbaka till de två tidigare arbetena för att fånga upp väsentligheter som mer berör Bustorp
som område och landskapsfrågorna i stort.
Avsikten är att inom Bustorp 1:38 uppföra 16 lägenheter fördelade på 4 byggnader, seniorboende
med 15 lägenheter fördelade på 6 byggnader och förskola med 12 avdelningar uppdelad i 2
byggnader. I det här uppdraget ingår att svara på Länsstyrelsens frågor som de inte fått svar på i
deras ”Yttrande över undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning för
Bustorp 1:38, Ronneby kommun från Länsstyrelsen Blekinge 2019-06-25. (Beteckning 2018/222)
Senare har Jens Löfqvist som planarkitekt i Ronneby kommun mer precist uttryckt vad denna
utredning ska innehålla.
”Den utredning/bedömning som behöver göras är:
• Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) på fältnivå med
detaljeringsgrad Detalj samt tilläggen Naturvärdesklass 4 och Detaljerad redovisning av
artförekomst.
• Utredningen behöver bl.a. utreda och klassa skyddsvärda träd inom planområdet och de träd
utanför planområdet som kan beröras av en eventuell exploatering. Samtliga skyddsvärda träd ska
mätas in och koordinatsättas, inmätningen måste ha en hög noggrannhet.
• Utredningen behöver klargöra utbredning av fjärilsarter inom planområdet.”
Jens Löfqvist, Planarkitekt

Grundförutsättningar och bedömningar i tidigare arbeten
Området Bustorp 1:38 är beläget i tätortsnära landsbygd, omgivet av natur och odlingsmark.
Förslaget till detaljplanen lämnades in till länsstyrelsen Blekinge som yttrade sig 2019-06-25 och
menade att det är förenligt med Ronnebys översiktsplan, antagen april 2018, där området är utpekat
för tätort. Området är inte tidigare planlagt.
Jag har av Marcus Callenbring tidigare ombetts att behandla natur- och landskapsaspekterna i två
arbeten gällande Bustorp 1:38, där det första gällde förslag till markköp och arrendering (Roland
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Gustavsson Dalby 2007-05-05) i samband med att jag utfört den översiktliga inventeringen av Södra
Brunnsskogen som underlag för naturreservatsbildningen ”Södra Brunnsskogen”, vilket Bustorp
anknyter till. Det andra gällde utredningen om ”Natur- och landskapsvärden att beakta. - Synpunkter
på förslag till ny bebyggelse vid Bustorp 1:38, Ronneby” (Roland Gustavsson. Ronneby 28 september
2018). Där utnyttjade jag inte minst kunskapen och perspektiven som jag fått i arbetet under tre år
med Ronnebys grönstrukturplan, vilket självklart gav mig perspektiv på Bustorp som jag använder
här.
Här återknyter jag till dessa tidigare arbeten och vill stryka under att området är ett viktigt område i
mötet mellan Ronnebys stadskaraktär och en landsbygds- och naturkaraktär precis där Ronneby
börjar få kontakt med havet och den strandzon med strandnatur och strandbebyggelse som har sin
egen karaktär. Bustorp ligger som ett kärnområde och ett nyckelområde för landskapsupplevelser,
där det spelar en helt grundläggande roll tillsammans med Bussemåla i hur Ronneby som stad möter
havet, längs med en av de tre dalgångar och huvudstråk, som följer sprickdalarna från Ronnebys
centrum ända fram till själva mötet med havet och stranden. Se även strategisk karta som bifogas
från internationell universitetskurs 2008 om hur Ronneby möter havet. Bustorp spelar också en viktig
roll öst-västligt för olika rörelsestråk, bland annat med Blekingeleden, med en pågående påbyggnad
även av Ark 56 och Ronnebyslingorna, liksom till två kärnområden för friluftsliv; mot väster
Persborgsgölen med kringliggande platå som fortsätter inåt mot Ronneby stad ända fram till
Snäckebacken och torget och söderut ut till Risanäshalvön. Mot öster kantar Bustorp direkt till
Brunnsområdet och Södra Brunnsskogen som riksintresse för turism och friluftsliv, kulturreservat och
socialt inriktat naturreservat.
I ett sådant läge som Bustorp 1:38 har vore ett hårdexploaterat villaområde eller område med höga
punkthus inte acceptabelt därför att det skulle sudda ut landskapets grunddrag istället för att bygga
vidare på dem och ta alldeles för mycket av uppmärksamheten enligt ett miljöestetiskt sätt att se på
det. Det förslag som Marcus Callenberg lägger fram här är något helt annat, som snarare bör kunna
stärka platsens identitet på ett positivt sätt, bli ett tillskott i det läge som det har och ta vara och
utveckla befintliga värden snarare än motsatsen. Det handlar om förslag till tre
bebyggelsegrupperingar, som ska landa i en landsbygdsatmosfär, med känsla för lantbruk, natur,
trädgård och småskalig ekologisk odling. Hur förslaget till nybyggnation och förändrad
markanvändning mer precist kommer bidra till nya boendevärden, en ökad allmän attraktivitet och
tillgänglighet samt till ett bevarande av befintliga naturvärden är i hög grad en utformningsfråga om
hur det nya kan passas in i det befintliga. Det handlar om något, som kommer visa sig i det fortsatta.
Detta gäller inte endast i själva byggområdet, utan i hög grad även i de kontaktzoner som tillkommer
runt om, med möjligheter att binda samman nya stråk med befintliga stråk intill. Just stråken och inte
minst de mindre stråken för cykel, motion och gångtrafik blir därmed lika viktiga som byggnader och
gator.

Slutsatser (Gustavsson 2018): ”Synpunkterna gäller främst anslutningen till landskapet i stort
samt förslagets möjligheter och eventuella risker vid anslutningen till Brunnsområdet, det socialt
inriktade naturreservatet Södra Brunnsskogen. Utgångspunkten är att omgivningarna är av hög klass
och kommer att i hög grad ”sälja in” området. Att dessa naturvärden kan bestå långsiktigt för de
boende i det nya bostadsområdet blir viktigt att ta utgångspunkt i, men parallellt även hur det kan
och bör ge nya och förbättrade möjligheter i kopplingen till både naturreservatet Södra
Brunnsskogen och Blekingeleden, som passerar i förslagsområdets utkant. Således något som även
bör kunna bli gynnsamt rent allmänt för utomhusvistelse, turism och friluftsliv för området som
helhet och mer specifikt för naturreservatet Södra Brunnsskogen och dess nyttjande.
Förslaget verkar ha lyckats med att nå en utformning, som väl integrerar sig på platsen. Med ett
annat plankoncept, där man skulle fått en heltäckande matta av byggnader och vägar i en bebyggelse
som idag används normalt för de flesta nya villa- och radhusområden, så skulle det nya området
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istället blivit en blockerande yta i landskapet, där det varit oundvikligt att värden förlorats. Här tar
man istället vara på den nord-sydliga sprickdalen som löper vidare ner mot havet och den obrutna
jordbruksmiljön som finns som en av huvudresurserna för framtiden framför det nya
bostadsområdet. Man utnyttjar att landskapet får tala även inom området genom att det inte byggs
för tätt, utan snarare är utformat som flera nedslag i landskapet. Man följer huvudriktningarna i
landskapet och utsikterna mot dalen, jordbruksmarken och havet. ”I ryggen” får det nya området ett
lika fint komplement, nämligen skogsområdet med Södra Brunnsskogen och Brunnsområdet med
dess mäktiga natur och väl förgrenade och varierade stignät.”

Innebörden av ”En fördjupad naturinventering” och en ”fördjupad
naturvärdesbedömning” - en metodbeskrivning
Som grundinventering för det här arbetet har en Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk
standard (SS 199000:2014) på fältnivå med detaljeringsgrad Detalj genomförts. Här har Lars Påhlsons
”Vegetationstyper i Norden” (Påhlson 1998) använts som central referens. Det är ett högst eminent
verk, som jag var med i tillblivelsen av. Styrkan är dess beskrivning av ”växtsamhällen” i fotspåren av
pionjärer som Victor Westhoff i Nederländerna, samt Hans Ellenberger och Reinold Tuxen i Tyskland.
Samtidigt så kan man säga att väldigt dynamiska typer, övergångstyper och kontaktzoner av olika
slag, bland annat olika typer av bryn är verkets ”akilleshäl”. Där kan man inte vänta sig mycket stöd.
Här använder jag därför kompletterande referenser (se vidare i texten).
Som tillägg har en värdering skett med bedömning av Naturvärdesklasser i fyra klasser, som ett
sambygge mellan vegetationstyp på mellandetaljnivå med avgränsning av lokala områden och
enskilda element som träd av betydelse på detaljnivå eller en floralokal för en perenn med en
precision i positionering på högst 2-3 meters felavvikelse.

Följande naturvärdesbedömningar har utförts för de olika avgränsade delområdena :
Klass 1. Högsta naturvärde. Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell och global nivå. Bedömningen är att inga sådana områden finns närvarande i det
inventerade området.
Klass 2. Högt naturvärde. Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå. Två delområden har bedömts innehålla sådana höga värden. Motsvaras
ungefär av särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram, med a) jätteträd, b)
mycket gamla träd, över 200 år och c) grova hålträd, grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med
utvecklad hålighet i huvudstam. – Se vidare under ”trädinventering” i del 2.
Klass 3. Påtagligt naturvärde. Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild
betydelse. Motsvaras av individuella träd med visst biotopvärde eller visst artvärde, p g a ålder,
grovlek, hålighet, barkstruktur. Se vidare under delområdena resp. under trädinventeringen och de
enskilda motiveringarna.
Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional nivå, men det är av betydelse lokalt för att upprätthålla eller förbättra biologisk
mångfald. Motsvaras av träd med visst biotopvärde. Se vidare under delområdena resp. under
trädinventeringen och de enskilda motiveringarna.
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Det är lätt att tro att värdebedömningen bygger på en enkel grundläggande logik att global är
viktigast, därefter kommer nationell och regional i den ordningen, medan lokalt värde har lägst värde
och prioritet. Många gånger kan det vara så, men här finns exempel på att man inte bör förenkla det
hierarkiskt på det sättet. Projektet med människor, växter och djur kommer först och främst leva i
det lokala kontextet och få sin betydelse där. Det stora, sammanhängande jordbruksfältet är ett
exempel på något som klassificerats högt här, därför att det är tänkt få en central grundläggande
betydelse i att se till att den lantliga landsbygdsatmosfären finns kvar som grundkaraktär i området.
Det är viktigt på detta sätt att en kunskapstradition som bygger på det generella inte får tillåtas köra
över en kontextuell kunskapstradition. Något som kan härledas ända ner till antiken och Aristoteles
och Platon som två filosofer som mycket grundade de här två kompletterande skolorna. Aristoteles
står för det kontextuella och betoningen av sammanhanget medan Platon står för det generella och
det regelbaserade.
En inventering är inte heller en enkel sak som kan frysas i tid och kontext av vad som händer. Där en
hård restaurering till exempel ger ett tillstånd just nu av obalans och chocktillstånd så har jag i texten
försökt att även se bortom detta och bedöma utifrån erfarenhet av andra liknande situationer om
hur länge vi antagligen får leva med det och först därefter byggt upp min värdebedömning. En annan
sak är ängarnas tillstånd med eller utan betning där jag i flera fall lagt in en bildserie med två bilder
som visar både och. En tredje sak är tillståndets förändring över året. För att i någon mån kunna
svara upp på fältskiktets stora förändringar under förvår till högsommar, och kunna studera till
exempel tillgången på nunneört i området, som syns bara under en mycket kort tidsrymd, så har
inventeringen delats upp i en huvudperiod kompletterat med ytterligare två gångers genomgång
före och efter huvudgången. Den täcker därmed in perioden mars – juli 2020.

Fjärilsarten nemosynefjäril som ytterst skyddsvärd påträffades i hagmarksområdet i nordväst för
ett antal år sedan och detta var grunden till restaureringen av hagmarken. Det är ett flera hektar
stort hagmarksområde, benämnt ”Risatorpshagen”. Att åter träffa på själva fjärilen var inte väntat.
Parallellt med fältinventeringen gjordes också muntliga förfrågningar som gav som svar att det nu
börjar bli många år sedan den påträffades där och att den inte setts i hagmarken efter restaureringen. Nu utfördes en specialinventering för att snarare se på förutsättningarna. Arbetsmetoden har
snarare riktats in på att finna platser där vårnunneörten växer och då gärna i kombination med
hällmark och tunna jordlager samt slånbuskage på ett mosaikartat sätt. I omedelbar närhet bör det
även finnas träd och även sly verkar vara ett villkor. Resonemangen bygger också på min avhandling
på Sjöarp, vilken var platsen för ett av de tidigaste fynden för fjärilen och där nunneörten växer just i
den zon och under de förhållanden som beskrivs ovan. Den enda platsen på Bustorp 1:38 där nunneörten återfunnits har varit i delområde 2a, just öster om genomfartsvägen uppe i ett höjdparti med
en utpräglad vegetationsmosaik med stora slånbuskage, tunt jordlager och uppstickande hällmark, i
övergången till ett äldre lundparti. Andra tänkbara ställen ”rent teoretiskt” som påträffats där
nunneörten borde kunna tänkas växa vore norr om stängslet i hagen där fynd gjorts tidigare, men
även söder om hagmarken och den öst-västliga vägen där också Blekingeleden går, samt öster om
gårdsmiljön, men ingenstans mer än på den ovan angivna platsen påträffades den.

Om kulturella värden och miljöestetik : Eftersom ärendet i uppdraget handlar om förslag till
nybyggnation med konsekvenser i hög grad för människors upplevelser, friluftsliv, utevistelse mm, så
har jag tagit mig friheten att även försöka ta in miljöestetiska aspekter och värden, innefattande
aspekter som är rumsliga, tillhörighets- eller identitetsskapande, liksom trygghets- och
statusskapande aspekter med hänvisning till den omfattande referenslista som finns i slutet av Del 1 i
Ronneby grönstrukturplan, allmän del. Jag tycker helt enkelt inte det känns bra att utesluta sociala,
estetiska och kulturella aspekter och ser inte att växtperspektivet och naturvärdesbedömningen blir
lidande av något sådant. Det handlar om Bustorp i Ronneby och om att vi lever i Blekinge. Något av
det mest typiska Blekinge är att natur- och kultur nästan alltid hänger samman i oskiljbara
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sammanvävda enheter, som gör att ”naturvärdering” så gott som alltid kommer innefatta eller ha
närhet till kulturvärde. Det vore oklokt att försöka dölja detta. Väljer man att bo i det ”nya Bustorp”
så kommer det spela stor roll att omgivningarna är mycket attraktiva. Det blir en del av valet att vilja
bo där. För många blir det en stor del. Forskning har upprepade gånger visat att i liknande situationer
så får man en prishöjning på 20 – 30 % för en tomt eller lägenhet mot om man inte har tillgång till en
så attraktiv och tillgänglig omgivning. Det finns således även ett högt ekonomiskt incitament till att i
”naturbedömning” innefatta sådana sociala, kulturella och miljöestetiska värden.
Om arbetsprocessen: Under fältarbetet har kartan varit det centrala. Vid sidan om har notat gjorts i
tabellform. I dokumentationen har det även ingått fotografering. De har betytt mycket för mitt
fältminne under arbetet men ett mindre urval har även innefattats i slutrapporten, trots risken att
arbetet genast sväller i antal sidor. Vetskapen om ”att en bild ofta säger mer än tusen ord” går dock
inte att bortse från helt. Materialet har sedan bearbetats så att det kan öppna upp för intressanta
analyser och diskussioner, som återfinns i den områdesvisa redovisningen. Som tillägg ges i flera fall
rekommendationer och i sammanställningen så har det även givets utrymme för en samlad
naturvärdesbedömning.
Som ytterligare centrala referenser i arbetet finns dessutom ”Blekinges Flora”, (Lars Fröberg 2006),
som ger ett regionalt Blekingeperspektiv på olika växtarters förekomst lokalt. Dessutom så har jag
kunnat utnyttja min egen doktorsavhandling då det visade sig att flera av de centrala
vegetationstyperna är näst intill identiska med motsvarande i Sjöarps lövskogsområde, med i
avhandlingen detaljerade vegetationsregistreringar och jordprover samt förändringsanalyser på mer
än femtio år, från 1930-talet till 1980-talets slut, särskilt gällande markerna ner mot Nässjön (Roland
Gustavsson 1986). Att doktorsavhandlingen använts beror på att Sjöarps lundar, hällmarker,
grundare jordlager med platåskog, kantzoner mm har likartade jordar och variationer med Bustorp
och därtill en sällsynt lång naturlig utveckling och innan dess har många av dem tillhört Blekinges
mest lövängsrika och välhävdade partier. Bustorps områden är betydligt mer störda, övergödslade
och det är ibland svårt att se deras mer naturliga, långsiktiga potential och kapacitet eller
hemhörighet som vegetationstyp om man inte har tillgång till referenser som Sjöarp.
Doktorsavhandlingen är också det första exemplet på en fördjupad beskrivning av skogsbryn och
andra gräns- och kontaktzoner i svenska litteratur och eftersom just dessa delarna tillhör de delar
som har högst naturvärden i Bustorp så bli det dubbelt relevant att anknyta till avhandlingen.
Ett annat arbete jag har utnyttjat genom dess läge i landskapet och liknande jordar och markbruk är
mina registreringar i Skärva, Karlskrona ( som del i Ingrid Sarlöv Herlins arbete Park och natur på
Skärva, Stad & Land nr 92/1991). Även gentemot Skärva – Verstorp:området i Karlskrona kommun så
finns stora likheter med Bustorpområdet.
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Översiktlig områdesbeskrivning

Grov skiss över
förslag och
förslagsområde.
(Marcus
Callenbring 2019)

Ronnebys kärna har sitt läge i en
kittel av sammanbindande och
splittrande möten mellan höjder
och dalbottnar. De tre tydliga sprickdalarna och de två tydliga höjdryggarna ner mot havet upplöses.
Plötsligt öppnar sig en väl skyddad
dal. Mitt i dalen ligger två centrala
höjder som om de utmanade varandra. Snäckebacken, som den mest
centrala, och kyrkbacken med sin
närhet till vattenfallet.
Ronnebyåns dalgång med sin
urbana grundkaraktär; av bebyggelse,
park, golfbana.
Höjdryggarna med sin naturprägel,
som når ända in till torget. Ett signum
för höjdryggarna är också gölarna.
Sprickdalen från Södra bron till Bussemåla börjar urbant men i mötet med
havet är det jordbrukslandskapet som
talar. Än mer talar jordbruket vid Risanäs och i sprickdalen mot Härstorpssjön

Typ av grundkaraktär i mötet med havet

Underlag till grönstrukturplanen om strategier för hur Ronneby stad möter havet. Grundstrukturen och
huvudriktningarna i landskapet är ganska givna för det landskap man möter mellan Ronneby stad och kusten,
genom de tre sprickdalarna och höjdryggarna. Bustorp återfinns mitt i strategikartan, i den mellersta sprickdalen
med en landsbygds-natur-karaktär i botten, under den väst-östliga streckade linjen, som visar på viktigt
rörelsestråk. Det handlar om ett speciellt känsligt område och ett förhållningssätt vid planerade förändringar där
grundkaraktären blir särskilt viktig. Källa: Från den internationella universitetskursen om ”Ronneby möter havet”,
arrangerad av SLU-Alnarp i samverkan med Ronneby kommun 2008.

8

Bustorps tegelbruk,
Ronneby. Det låg just
söder om det aktuella
området Bustorp 1:38,
som syns här som tre
åkerfält i rad, lokala
vägar och det stora
åkerfältet rakt upp.
Tegelbruket påverkade
även det aktuella
området i hög grad
genom lertäkt för att
kunna tillverka teglet.
Vykort, privat ägo.
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Ovan: Kartunderlag som använts för
detaljinventeringen. Visar även hur
detaljinventeringen har utförts av ett större
område, innefattande kontaktzoner och
närliggande områden som berörs av
förslaget direkt eller indirekt.
Karta till vänster: Visar ägogränserna för
Bustorp 1:38 med blått.

Principkarta över de fyra övergripande landskapsrummen
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De övergripande fyra landskapsrummen för det berörda området Bustorp 1:38, och
närliggande berörda områden
Förslaget till nytt bebyggelseområde berör fyra landskapsrum. Det utnyttjar dalens övre del med
”ryggen” mot skogen och dess kantzoner medan byggnaderna placerats just utanför, först i en
skyddad solglänta och längre söderut i en sydvästvänd, solgassig, varm sluttning där de kan nyttja de
långa utblickarna över den brukade låglänta centrala delen av jordbruksdalen med morgondimma
och köldhål.
Man kan säga att förslaget har tre delar som har sin grund i tre landskapsrum som de direkt utnyttjar
och ett fjärde landskapsrum, skogen, som de samtidigt utnyttjar kontakten med. De kan ses var för
sig och utgöra en högst mänsklig skala samtidigt som de ligger tillräckligt nära varandra för att dra
fördel av att de därmed också kommer uppfattas som ett sammanhängande område.
Den norra delen utnyttjar ett öppet, rogiv-ande landskapsrum inne i dalen, men präglas också i hög
grad av skogen öster om som ett andra intilliggande landskapsrum. Genom att detta övre
landskapsrum är så ”litet” blir skogen och kontaktzonerna till denna en del av det öppna rummets
karaktär. Den mellersta delen, som ett tredje landskapsrum, ligger just i knycken där dalen öppnar sig
vidare ner mot Bussemåla och Bussemålaviken, där dagens mangårds-byggnad i Bustorp ligger. Det
bildar dessutom en kontaktlänk över mot Risatorp.
Som det fjärde landskapsrummet, som berörs i förslaget, kommer den yttre delen av huvuddalen in,
där byggnaderna i förslaget ligger rytmiskt placerade i sluttningen. Alla de tre öppna rummen har åt
öster en direktkontakt med Södra Brunnsskogen som ett inre, mer vidsträckt skogsrum.

Detaljkartan över Bustorp 1:38 med nära omgivningar
Detaljkartan som följer är resultatet av inventeringen som nämndes inledningsvis, vilken företagits
rent praktiskt i tre steg, med en huvudinventering och två kompletterande genomgångar i fält
eftersom viktiga arter och artgrupper för arbetet visar sig och försvinner. Man måste ta hänsyn till
årets vår och genomföra arbetet genom att gång på gång gå igenom området i fält för att få en
tillräcklig kännedom.
Detaljkartan är uppritad på A0 i skalan 1:1000, där 1 cm är 10 meter. Storleken gör att den är för stor
för min kontorsskanner hemma. Det som finns i rapporten är en ersättning av originalet som jag inte
hade chans att få inskannat inför inlämningen, men det finns nu som enskilt kompletterande
dokument, inlämnat den 3 augusti 2020 till Jens Löfqvist för att efter semestertiden kunna skannas in
och utgöra ett viktigt dokument, som kan används både översiktligt via nedförminskning i vilken skala
som man vill, men först och främst kunna fungera i A0 eller större som underlag i det fortsatta
arbete, där förslag kan prövad gentemot terrängförutsättningarna i detalj. Istället för att tills nu litet i
blindo lägga konceptuella förslag finns nu förutsättningar för at få den ”platsanknytning” som
förslagsställare syftat till.
Detaljplanen presenteras här som den ser ut som arbetsmaterial, med skarv mellan norra och södra
delen, och med vidhängande teckenförklaring. I arbetets fortsättning så har den använts som
underlag för att presentera flera olika saker. Den har således på detta sätt redan använts och
integrerats vidare in i arbetet.
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40 meter

Detaljkarta för Bustorp 1:38 och angränsande områden som berörs eller anknyter.
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Teckenförklaring, vegetationstyper
Åker, vall
Trädgård
Friskäng
Torräng
Hagmark
Buskage Ridå Skogsbryn
Vatten
Hällmarkstallskog Bergsplatåskog
Hedartad ek-avenbok-skog
Bokskog
Ek-avenbok-hassel-lund
Ask-alm-lund
Ruderat vegetation; invasiva växter
Byggnad, bostad
Ekonomibyggnad, skjul

Vegetationstyper som identifierats i området. Se teckenförklaring intill, till höger.
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Klass 1. Högsta naturvärde. Områden
av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på nationell och
global nivå. Inga sådana områden finns
närvarande i det inventerade området.
Klass 2. Högt naturvärde. Områden av
särskild betydelse och sällsynt
välutvecklat för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional eller
nationell nivå. Två delområden har
bedömts innehålla sådana höga värden.
Samtliga har även stora värden för
upplevelser.
Klass 3. Påtagligt naturvärde. Området
behöver inte vara av särskild betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional, nationell eller global nivå,
men det bedöms vara av särskild
betydelse och välutvecklat lokalt och till
delar även regionalt.
Klass 4. Visst naturvärde, inte minst
kapacitet inför framtiden. Av betydelse
lokalt för att upprätthålla eller förbättra
biologisk mångfald. Har samtidigt klara
miljöestetiska värden och en viktig roll
rumsligt och identitetsmässigt.
Klass 5. Som helhet höga till tämligen
höga naturvärden, där delar är mer
normala och andra delar är sällsynt
attraktiva och påtagligt attraktiva.
Särskilt skyddsvärda träd. Motsvaras
ungefär av särskilt skyddsvärda träd
enligt Naturvårdsverkets
åtgärdsprogram, med a) jätteträd, b)
mycket gamla träd, över 200 år och c)
grova hålträd, grövre än 40 cm i
diameter i brösthöjd med utvecklad
hålighet i huvudstam. – Se vidare under
”trädinventering” i del 2.

Översiktskarta som visar de olika delområdena och en övergripande redovisning av
naturvärdesbedömning delområde för delområde på områdesnivå. Detta områdesperspektiv
har kompletterats med ”särskilt skyddsvärda träd” som individuella landskapselement; se vidare
Del III.
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Naturvärdesbedömning för de olika delområdena


Området är verkligen en blandning mellan delar med större naturvärde och delar som är
oproblematiska, ”mer vardagliga”, ”normala” eller ointressanta. Flera bör kunna ses som
sällsynt välutvecklade på en regional och även nationell nivå. Många kommer upplevas som
miljöer med höga naturvärden i sitt lokala kontextuella sammanhang.



För barn och äldre kommer närheten och tillgängligheten bli extra viktig. I närheten finns
flera mycket attraktiva rörelsestråk. Anknytningen till dessa är desto sämre idag och det bör
bli ett viktigt mål att specifikt rikta in sig mot att ta bort ”flaskhalsar” som försvårar rörelsen i
området och områdets närhet. Området utgör också portalen för ”Blekingeleden” inför dess
ankomst till Ronneby stad och Brunnen som turist- och friluftscentrum, men har sina
uppenbara brister idag, inte minst sett i ett perspektiv där man även tänker på äldre och
barnfamiljer. I närheten finns dessutom ”Gula Spåret” som resurs, men det är här viktigt att
man noterar att lång tids utnyttjande har slitit ned stigen, inte minst framför just
Bustorpsområdet och risken att snubbla på all småsten och rötter är tyvärr alltför stor.



Något som kanske alltför ofta tas för givet men som fått en viktig och ibland helt central roll
här vid inventeringarna och naturbedömningen är rörelsestråken och platserna i området
och dess kontaktzoner. Därför blir frågor om attraktivitet, tillgänglighet, ge uppmärksamhet
och kanalisera lika viktiga som frågor kring skydd och sätt att säkra för framtiden.



För de som kommer bo i området så blir också omgivningarna av stort intresse. För att
stimulera mycket utevistelse över året och över åren så blir variation och chans till olika
upplevelser av naturvärden längs stråk, slingor och platser viktiga att försöka tillgodose.
”Slingor” och ”öglor” blir här viktiga nyckelord snarare än ”leder”.



Man får inte glömma bort landskapsrummen och utsikterna, rymden, landsbygdsatmosfären
som finns kvar som väldiga kvalitéer. Även om där inte är så mycket arter där som är
attraktiva och bevarandevärda så kan värdena vara höga. Som grundläggande tillgång är
även skillnaden på rum, att det finns det lilla, öppna landskapsrummet, det halvöppna
hagmarksrummet, det stora öppna rummet och skogsrummet med lövtaket och
skogsinteriören.



En särskild betydelse som ”entréer” och passager mellan olika rum har skogsbrynen. De är
mycket välutvecklade på flera ställen och de mycket gamla systemen kompletteras fint av
yngre ”pionjärbryn”. I brynen så finns både fina ”ytterbryn” och ”innerbrynzoner” inom
området. Högst i naturvärderingen placeras skogsbrynen i de nordöstra delarna. Man bör
samtidigt notera att den främre brynzonen blivit olycklig tunn. Hade betet fortsatt så hade
det därför rekommenderats att flytta ut stängsel så att en ny utveckling får plats. Det är
viktigt även i en byggprocess att man finner lösningar här.



Därefter placeras delar av Brunnsskogen i kanten av området eller strax utanför, med de övre
hällmarkspräglade skogsdelarna och rikblockiga sluttningar som har stark vildmarkskarakt
samt skogsdelar, där berget spruckit upp till spännande mönster och småbiotoper.



Bland delar med särskilt höga naturvärden återfinns även den fristående lilla lundartad
miljön med en äldre lund mot norr, kantad av en fin hällmarksmosaik i mitten och en
hagtornskog som är på gång i söder. Liten och känslig. Just utanför Bustorp 1:38 och den
kommer rent logiskt utgöra en omtyckt närmiljö för boende i Bustorp i framtiden. För att lösa
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trafikplaneringen så föreslogs tidigt en infart och en rondell här, men detta skulle tveklöst
innebära ett svårbemästrat problem. Visst kan man dra en väg genom den men det bör i så
fall göras utan att skada zonerna utanför! Därför så föreslås andra trafikalternativ här.


Hagmarken i nordväst är problematisk att bedöma genom att den just är i ett chockartat,
obalanserat tillstånd med få intressanta arter efter en hårdhänt restaurering. På mycket lång
sikt bör emellertid naturvärdena kunna växa avsevärt. ”Risatorpshagen” som den benämns
här är en viktig resurs som är alltför svårtillgänglig idag.



På ett liknande sätt som i punkten ovan är naturvärdena i sluttningarna närmast gårdsmiljön
och befintliga byggnader svårbedömda. Länsstyrelsen Blekinge pekade ut ett antal
skyddsvärda träd, där fyra av fem träd här föreslås spela en stor roll i framtiden. Vid sidan om
dessa träd finns även andra äldre, grova träd och påfallande mycket döda krondelar och
grenar. Där finns också ett större spektrum av trädslag. Problemet med att alltför många träd
tillåtits bli ask, alm och ek har slagit mycket hårt mot områdets naturvärden genom att de
lokala populationerna i princip slagits ut! Träd med högst naturvärde är utsatta i
detaljplanen. Minst lika viktigt att framhålla är att det samtidigt finns nya generationer träd
på väg upp, vilket bör utgöra ett många gånger lika värdefullt kapitel för framtiden och bli en
viktig utgångspunkt då byggnader och utemiljö nu får sin mer precisa placering - utformning.



Bustorp 1:38 har förvånansvärt litet vatten i området. ”Kräftdammarna” blir därför viktigare
att söka bevara och kanske utveckla. Att de är två ger dem ett extra mervärde. Det skapar en
spänning mellan dem och de stärks som identitetsskapande och rumsbildare. Här har
”Kräftdammarna” främst behandlats under ”trädgårdsmiljön” i Bustorp.
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Bustorp. Delområden med naturvärdesbedömning

Del II. Områdesvis beskrivning och naturvärdering med
rekommendationer

Nyrestaurerad hagmark med punktvis lundflora vid basen av buskträd som hassel. Tillståndet är chockat men
kommer repa sig. Tyvärr var trädsammansättningen helt dominerad av ask och alm med visst inslag av ek och som
här skogslind, som räddare av situationen. I bakgrunden syns en långsmal tidigare lertäkt. April 2020.

April 2020

Juni 2020

Delområde 1. Större hagmarksområde som landskapsekologisk korridor mellan de
två höjdryggarna
Områdesbeskrivning: Betad, vidsträckt hagmarksmosaik på nära 3 ha med större öppenhet mot
väster med samlade större gräsytor tillsammans med stora slånbuskage och vidkroniga träd och mot
öster en mer trädrik, lundartad del. Trädbeståndet har varit uppbyggt av få arter, med främst ask, ek
och alm vilket visat sig riskfyllt. Nertill har mycket hassel och hagtorn funnits, medan lundfloran i
fältskiktet är förvånansvärt artfattigt. Karaktären präglas av processer som givet hela hagmarken,
men främst de östra delarna, ett stört och obalanserat uttryck. Tillståndet hade varit helt annorlunda
om inventeringen istället utförts för fem år sedan, innan almsjukan på allvar nådde Ronneby,
askskottssjukan inte hade grasserat, ”ekdöden” inte härjat och restaureringen ännu inte verkställts.
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Naturvärden: Intressant område egentligen, med lång slåtter- och beteskontinuitet på en bördig,
lerig mark. Mycket tänkbart att det varit en mosaikartad mark med lövängsstruktur. Flera mäktiga
äldre träd av ask, ek och lind förekommer i området spritt, men de är idag inte många och flertalet är
angripna av askskottsjuka eller ”ekdöd”. Buskage av hagtorn och slån tillhör typen. Liknande typ finns
beskriven i doktorsavhandlingen på Sjöarp under benämningen ”almlunden” som var trädrik
slåtteräng med ask och alm till 1930-talet. På mycket lång sikt kan hagmarken få stora naturvärden
igen. Tillgängligheten är mycket, mycket begränsad, vilket är beklagligt i ett sådant tätortsnära läge.

Problemdiskussion och rekommendationer: Hagmarken har utsatts för en omfattande lertäkt,
vilket givet intressanta terrängformationer, och efter detta för upplag, vilket har inneburit bitvis stark
ruderatkaraktär, med skräppa, björnbär, nässlor, kirskål blandat med lundväxter som löktrav,
backlök. Inventeringen har gjorts under ett år som varit ytterst problematisk för hela hagmarken.
Almsjukan har ”kört över” området som våg efter våg med en maximumeffekt just under 2019 och
2020. Åtskilliga döda eller halvdöda träd har tagits ned, andra står kvar som trädskelett, också längs
vägen i väst som är viktig för promenader. Askskottsjuka har på ett liknande sätt allvarligt stört hela
hagmarken. Även ”ekdöden” har spelat in. Dessutom så har hagmarken restaurerats från att ha varit
mycket igenvuxen till att man med en gång siktat på mycket hög öppenhet, fullkroniga träd, ingen
underväxt, ingen mosaik med rötter i lövängskultur och bra gräsväxt. En sådan kraftig restaurering är
något som alla träd och buskar har svårt för. Många ekar och bokar dör vid sådan behandling, andra
blåser kull därför att de inte härdats till att bli stabila vid svår blåst, åter andra dör inte men får
obalans i kronan och ser ut som flaskborstar eller som träd likt flaggstänger med små upphissade
kronor.
En attraktiv lundflora är närvarande punktvis mot norr, och mot trafikleden i öster i en smal rand,
men sprider sig långsamt i processer som brukar ta mer än femtio år. Intrycket är ett i högsta grad
stört område, säkert med framtidspotential som trädrik hagmark med en gradient från gräsrika
öppningar och väldiga slånbuskage till lundartad, trädrikare och hasselrikare partier i öst. Inga fynd
gjordes av vårnunneörten. Det påstås att den funnits liksom fjärilarter som nemosynefjärilen och
plommonsnabbvinge är knutna till den och större slånbuskage med kombination av uppväxande träd
i en mosaik. Något sådant lär ha funnits i hagmarkens västliga del, men kan inte spåras idag som
struktur. Förutsättningarna är inte där utom i gränsområdet mot nordväst, delvis utanför stängslet
och kanske kopplat till närheten av stora block i hagmarken men i så fall gällande ytterst få ställen.
Ett femtontal nötkreatur med blandad ålder betar hagmarken 2020.

April 2020

Juli 2020
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Naturvärde och förslag till framtidsstrategier: Naturvärde: 3. Hagmarken utgör ett
mosaikkomplex och växlar från påtagligt naturvärde till visst, motsvarande 3 - 4. Här har det högre
värdet valts, då hagmarken räknas kunna ha ett högre potential långsiktigt än dagstillståndet. Detta
förutsatt förändrad skötsel på vissa viktiga punkter och en mindre grovkornig skötsel framöver och
en mer positiv attityd till närvaro av träd och buskar, inte minst hassel, som är något av en nyckelart
här om man vill ha kvalitéer! Fortsatt betesdrift, men djurens tramp på sen höst i lera gör
tillgängligheten än sämre och borde tas upp till diskussion. Idag väldigt få grindar och inga stigar alls
utanför elstängslet, trots att Blekingeleden passerar!
Lergravarna är på sätt och vis fascinerande. Ett kulturminne som skulle kunna utnyttjas som något
positivt, med gångstråk med broar och spänger bör i så fall byggas eftersom lergravarna tvärar i
rörelseriktningen från väst till öst. Angående floran så bör den på sikt kunna bli avsevärt mer
intressant än idag men här är rekommendationen: ett mycket stort tålamod. Vår generation kommer
inte få uppleva det, men varför inte glädja sig åt att kunna bidra åt kommande generationer.

Den norra, lundartade delen med en välutvecklad vårflora och ett flertal grova, storvuxna avenbokar och ekar.
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Lövkärr och ett våtmarksstråk avslutar lundområdet mot norr. Blekingeleden passerar förbi mäktiga buskage och
vardande hagtornsskog.

Delområde 2. Äldre fristående lund med rik lundflora, mycket gamla grova träd
bildande en mäktig lövsal med stark rumskänsla växlande med mäktiga helt
ogenomträngliga snår av hagtorn och slån i mosaik. Sammantaget ett litet
område av stort värde för biologisk mångfald och naturupplevelser.
2A. Lundartad lövsal med flera grova, öppetvuxna träd som mot norr avgränsas av
lövkärr och vindlande kärrdråg
2B. Hällmarksmosaik med pågående stark igenväxning av främst slån. Flera
exemplar av vårnunneört påträffats
2C. Tät, snårartad lågskog av hagtorn med mycket ask som överståndare:
Blekingeleden passerar.
Områdesbeskrivning: Rikt ädellövparti på cirka 1 ha intill stora genomfartsvägen med ett sällsynt
fint välutvecklat äldre lundparti, en hagtornsskog i vardande och ett igenväxningspräglat höjdparti
med slån och ask växande på hällmark och grunda jordtäcken i den mellersta delen. Detta tillhör
Bustorps ”absoluta pärlor” men de flesta passerar förbi genom att den ligger som ett oväntat isolat
helt vid sidan om Brunnsskogen. Landskapsekologiskt är det en viktig sammanbindande del
tillsammans med hagmarken som beskrivits ovan mellan Brunnsskogen och motsvarande höjdrygg i
väster. Idag präglas den centrala delen och södra delen av döda askar och almar. Blekingeleden
passerar i södra kanten men är dragen så att de finaste delarna inte avslöjas så man missar det
mesta. Istället är det en fristad för vilt, mark- och hålhäckande fåglar etc.

Naturvärden: Som helhet: 3. 2A: 2. 2B: 3. 2C: 3-4. Naturvärdena växlar således drastiskt i en
jämförelse mellan olika delar av området. Högst är de i norra delen där den sällsynt välutvecklade
lövsalen av lundartad karaktär finns. Här finns riktigt grova och vidkroniga ekar och dessutom
avenbokar som nu är helt inordnade i den mörkare och frodiga lundkaraktären och de träd som
tjänar som nyckelträd skulle närmast må illa av alla slags ingrepp! Förutom fina vitsippsmattor
påträffades en rad typiska lundarter som skogsbingel, hässlebrodd, lundslok, lundgröe, tandrot.
Dess höga värden idag bedöms ha stor långsiktighet utan några direkta åtgärder. Annorlunda är det
med mellersta och södra delen, där tillgängligheten är noll och den pågående igenväxningen är så
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kraftfull att det knappast går att bromsa eller rikta om den genom ordinära naturvårdande åtgärder.
Hällmarksfloran, med bl a nunneört, växande just i kanten mot lunden, där igenväxningen bromsats
tack vare träden intill klarar fortfarande sig i ett stråk som utgör en kantzon mot lunddelen, men
kommer på sikt antagligen få alltför mycket stryk, därav det låga naturvärdet. Södra delens ”påtagliga
naturvärde” ligger i de rika buskagen, närvaron av mycket död ved av alm och ask samt men inte
minst den hagtornskog som är på gång.
Blekingeleden passerar igenom i södra delen men får ingen kontakt med de finaste partierna som
den går idag. Den är dragen så rationellt som möjligt för den som vill röra sig snabbt för att så snart
som möjligt komma ur området. Ändå är den inget för äldre människor, med rollator eller barnfamilj
med barnvagn. Vid nybebyggelse av den föreslagna typen så borde Blekingeleden här ges en helt
annan karaktär. Dessutom rekommenderas en anlagd gångstig genom den norra delen parallellt med
sluttningen. En sådan som fint smyger sig in skulle bli ett fint komplement till Blekingeleden som
huvudstig och kunna bli viktig och tillgänglig för äldre människor. Den skulle även minska risken för
tråkigt slitage i lunddelen vid ett ökat tryck av besökare.

Delområde 3. Blekingeleden med öppet gräs-högörtsstråk samt en
pionjärdominerad trädridå med inslag av buskage som del och intill
Områdesbeskrivning: Ett viktigt rörelsestråk med äldre anor som idag utgör Blekingeleden och där
det även planeras led från Saxemara till Brunnen – Ronneby som en fortsättning av Ark 56 och
projekt Ronnebyslingor. Det är också en viktig övergångszon mellan Bustorp 1:38 och kommunens
fårbetade hagmarker norrut samt ”Cirkusplatsen” och ”Brunnsskogen”. Som sådan präglas den av en
utpräglad pionjärvegetation med mycket asp, sälg och vide som pionjäträd tillsammans med ek och
buskar som brakved, hagtorn, fläder, björnbär, hundäxing, nässlor mm. Vid övergången in mot
Brunnsskogen finns även ett viktigt landmärke med en reslig gran av pionjärslag med en nära granne
i en lika reslig bok. Det är också nära till invasiva växter som parkslide.

22

Naturvärden med rekommendationer: 4. Den grova gräs – högörtsvegetationen borde på sikt
kunna bli artrikare genom fler slåttertillfällen längs Blekingeleden. Björnbär, nässlor, skräppor mm
borde dessutom slås av som punktvisa viktiga åtgärder. Gallringar och röjningar i trädridån har
öppnat upp för bättre sikt in mot de fårbetade fälten, men samtidigt kvarhållet en ruderat karaktär.
Det blir viktigt att följa upp med liknande åtgärder, där man även ”mejslar fram” punkter längs
stråken som uppfattas ha en tilltalande ”platskaraktär”. De slängiga stängslen med eltråd visar också
på alltför låg status och signalerar att detta är inget viktigt område och inga viktiga leder.
Området ligger utanför Bustorp 1:38 men just precis. Vid nybyggnation fås en på många sätt ny
situation, där man borde dels se över situationen för äldre, barnfamiljer m fl rent allmänt längs olika
stråk och dels se över huvudstråken i denna västra del av Brunnsområdet, som öst – västligt
kommunikationsstråk men minst lika viktigt för att kunna nå ett tillräckligt varierat utbud av
promenader, ridning, joggning mm i ett samhälle som blir mer friskvårdsinriktat och
utomhusintresserat efter corona. Och samtidigt lösa möjligheterna att röra sig i längre
sammanhängande naturstråk mellan Ronneby stad och Ekenäs genom det tidigare föreslagna
cykelstråket från Knut Hahns och vidare söderut i ett västligt liggande nord-sydriktat huvudstråk.
Mycket talar för att detta stråk, som delområde 3, utgör en viktig knutpunkt i ett nät av rörelsestråk.

April och juli 2020. Den betespräglade ängen visar sin flora under det betesfredade året 2020, med rödven som
anger grundtonen och asp- och slånsly i förgrunden. I bakgrunden ett äppelträd och en buske.
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Delområde 4. Öppen, träd- och buskfattig gräsmark som tidigare betesmark
Områdesbeskrivning: Öppna betesfält i norra delen av Bustorp 1:38. Betesmark som redan börjar
förvildas vilket innebär att det lättare framgår vilken ängstyp som är den mer naturliga. Det sluttar
och i högre lägen finns uppstickande hällmark och delar med tunt jordtäcke. En gles samling träd
med ask, äpple och hagtorn syns där. Här finns även en rikblockig del med enstaka äldre äppelträd.
Här dominerar gräs som rödven. Där finns även inslag av gulmåra. Längre ner i sluttningarna finns två
stora områden där slån är på väg upp. Det högre, grövre gräset hundäxing visar på en något högre
bördighet här och en friskängstyp snarare än en torräng.
Positiva inslag är de två dammarna som är avstängslade liksom spåren av lertäkt, som ökar
variationen i topografin. Dammarna har tillkommit som kräftdammar. I kanten av dammarna har
bredkvaldun tagit sig in liksom några pionjärträd som sälg, vide och hagtorn.

Naturvärden med rekommendationer: 4. De öppna betesfälten i norra delen har ingen
vegetation som noterats vara av ett större intresse, men rödvenen signalerar artrikare typer av ängar
och variationen längs sluttningen från torräng till friskäng är intressant liksom hällmarkspartierna och
det rikblockiga fältet. Största värdet är snarare upplevelsemässigt. Som kontrast till skogen innanför
så är öppenheten viktig. Här finns en tydlig, stark rumslighet med detta inre, rogivande öppna rum
längst in i dalen, vilket är en styrka att ta vara på i förslaget till bebyggelse. Viktigt blir också att vara
särskilt noga och nå ner till en stor detaljering i skogsbrynen och kantzonerna, att notera hur man
möter dem och träder in i dem och undviker schabloner, där stängsel har funnits till nu, i mötet med
skogen.

Delområde 5. Kantzonerna till de öppna betesfälten i nordöstra delen av Bustorp
1:38.
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Områdesbeskrivning: Sällsynt väl utvecklade skogsbryn i mötet mellan de öppna betesfälten i
norra delen av Bustorp 1:38. Den yttre brynzonen med ljuskrävande buskar och småträd är tunt och
den del som är svagast utvecklad. Innanför möts man av en bakre del, som radikalt skiljer sig både
från den yttre delen och själva skogen med dess ”innerbestånd”. Här vittnar rader och gruppering av
träd om ett tidigare stängselläge som skapat en träd- och brynarkitektur som är enastående med
mycket skulpturellt väl utvecklad mångstammig avenbok och grov ek. Vid sidan om finns inte sällan
välvuxen hassel, hagtorn, rönn, oxel, ibland bok och vildapel. Floran är lundartad och man hittar även
rester av en tidigare mer öppen skog, som skottskog för vedtäkt och betesskog. Förutom vitsippan så
är buskstjärnblomman, blåsippa, skogsbingel, tandrot och gräset lundslok karaktärsgivare. I södra
delen finns en stenmur som är fin om än inte vällagd. Den skapar också sina speciella nischer för
faunan och floran. Den bör givetvis sparas vid nybebyggelse intill men då ”säkras” för bland annat
barn. I bakre delen sker en mäktig övergång till skogens inre. Tillgängligheten är god.

Naturvärden med rekommendationer: 2. Skogsbryn är känsliga system som lätt kollapsar innan
de hunnit utvecklas särskilt långt. Det är inte heller ovanligt att de utsätts för en skötsel som
knappast gynnar dem som växtsystem utan som snarare blir en slags missriktad skötsel. Man får för
sig att friställa träd som formmässigt och fysiologiskt behöver stöd av sina grannar för att existera
eller så tar man bort den främre delen för att brynet råkat stiga in på den tidigare odlingsmarken; ett
utrymme som det ofta behöver. Finns slån med kan dessutom jordtrötthet medverka till ändligheten.
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Då Reinhold Tuxen i en artikel beskrev ett skogsbryn på Vambåsa, Johannishus, år 1952, så var detta
den första beskrivningen av ett skandinaviskt bryn. Säkert var han ditbjuden av den dåvarande
greven Hans Wachtmeister, en naturvårdspionjär av stort slag. Men det är också så att Blekinge är ett
av de landskap där brynen spelar störst roll. Brynet var ett typiskt slåndominerat bryn. (Se vidare
Gustavsson 1986 eller Gustavsson & Ingelög 1994). Det här brynet är äldre som system och den
främre slåndominerade delen är tunn, alltför tunn. Brynet har ändå fått det högsta naturvärdet här.
De åtgärder som kan rekommenderas handlar om mindre åtgärder för att framhäva intressanta
individer och former rent estetiskt eller för att få se en ”minoritetsart” eller ”ett bärande träd” mer
välutvecklat formmässigt. Det kan också handla om att skapa siktstråk eller få fokus på rätt delar eller
element. Att ”föryngra ett bryn, till exempel framkanten”, är i regel högst tveksamt och skapar ett
chockat bryn där obalansen kan sitta i under flera årtionden.
Vid nybyggnation blir detta skogsbryn en viktig gräns som man inte bryter igenom, stör eller skadar.
Gångstråk mm bör sedan noga utformas så att entréer genom brynet blir just så fantastiska som de
kan bli, följd av att man träder in i ett skogens rum, i en lövsal som ofta är finare här än längre in i
skogen. Det handlar om kontraster i miljöer, i ljus- och skuggeffekter eller om lågt kvarvarande ljus
under en kvällspromenad. För Brunnsskogen spelar brynens inre zoner också en viktig roll för att
kunna läsa historien i skogen och förstå tidigare, ljusare skeden med en betydligt rikare flora.

Delområde 6. Skogsinteriören. Kontakten med skogen i Södra Brunnsskogen.
Områdesbeskrivning: Brunnsskogen har tidigare beskrivits som ”hällmarkstallskog”, som huvudtyp
för dess högre delar. Som undertyp handlar det om en ekrik- och ibland avenbokrik hällmarkstallskog
som snarare skulle kallas ”bergsplatåskog” för svackor och platåer med tillräckligt jorddjup för att det
blir riktiga träd och inte buskliknande kratt. Där berget är som kalast finns stor mängder av en och
ekkratt samt naturaliserad häggmispel. På sluttningar med större jorddjup så handlar det om
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bokskog. Utöver detta så finns i närheten av Bustorp, på sluttningarna innanför mer ek- och askrik
skog som haft en annan bakgrund. Den var en del av slåttermarken och den är bördigare och har en
lundflora, eller är övergångstyp mellan ängs- och hedartad ädellövskog för att följa klassificeringar i
”Vegetationstyper i Norden”. Ett par hundra meter norrut från Bustorp finns den största
avenbokskogen i Brunnsområdet. Det är ett äldre bestånd av liknande hög klass som på Skärva. Den
växer på en extremt rikblockig sluttning och har utlöpare med grupper av avenbok som når ner till
Bustorp 1:38.
Allt detta tillsammans betyder att det handlar om en variationsrik skog som Bustorp 1:38 vetter mot
och på sina ställen även får in inom fastighetsgränsen. Det betyder också att det är en hög grad av
naturskogskänsla som besökaren får och vildmarksattributen är många. Mot denna spelar de öppna
ytorna ute på Bustorp, men även de ädellövrika sluttningarna som går ner till de ytterst välutvecklade
brynen i nordost, i delområde 5.

Naturvärden: 2-4. Den naturskogsskötsel som finns i Södra Brunnsskogen är tillräcklig i många
delar för att upprätthålla befintliga värden och det är en skog med höga värden man kan erbjuda.
Naturatmosfären är stark liksom vildmarkskänslan. Höjdpunkter finns och däremellan avsnitt och
delar med som även de har naturvärden om än litet mer av normalkaraktär. Brister finns emellertid
också. Först och främst gäller det lägre partier där ädellövinslaget är större. För dessa föreslås här
olika typer av åtgärder nedan. Till skillnad mot högre och magrare partier så har den sistnämnda
skogstypen som består av ”ekdominerad lundartad ädellövskog” förlorat i värde därför att den är en
kulturskog snarare än en naturskog. Särskilt bokens invandring har varit problematisk och systemen
har gått till mer hedartat och tappat flera arter i floran, en process som fortgår, bl a till nackdel av att
få uppleva våraspekten. Under Brunnens storhetstid så gick promenadslingor även ner i denna södra
del av ”Brunnsskogen”, motsvarande övre delen av Södra Brunnsskogen, och man bemödade sig
därför att hålla en bättre standard för tillgängligheten för de som hade svårare att gå och där fanns
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iordninggjorda platser, där det skulle kännas behagligt att stanna till och njuta och vila sig. Här
rekommenderas att återuppta en sådan ambition för att stärka Brunnsområdets kapacitet.
Upplevelsen av skogen blir dessutom beroende av var huvudstråken går och är kopplade tillvarandra.
Just ut mot väster och i kopplingen mot Bustorp 1:38 finns idag klara brister i nätverket. Bland annat
är ”Gula spåret” och den nord-sydliga vägen inte acceptabelt ensamma. Det innebär alldeles för låg
tillgänlighet och ett alldeles för litet utbud i variation och rundor. Gula spåret är dessutom starkt
nedslitet genom åtskilliga årtiondens användning, så att man nött ner sig till en stenighet och till bara
rötter i sådan mängd att få normala besökare kan utnyttja det. Inte minst bör man söka
ihopbindningar med stråk som kommer från Bustorp och där finns många anvisningar i terrängen var
de vore lätta och logiska att få till stånd. Här föreslås därför en av kommunen ordentlig genomgång i
stort om standard och förbättringar och hierarki så att ett tillräckligt rikt nät av stråk finns att tillgå
och att både den mer bekväma snabba och den helt informella långsamhetens stig finns närvarande.

Delområde 7. Igenväxningsmark i sluttningszonerna som kontaktzon mellan
gårdsmiljön nedanför och skogen ovanför
7a. Norra delen, ovanför mindre byggnaden och kräftdammarna
7b. Mellersta delen med ett stråk upp mot skogen och en mosaik med hällmark
och igenväxningsmark
7c. Södra delen, med större krontäckning och del av skogsinteriören
Områdesbeskrivning: Detta är en zon som i sin grund var tillräckligt stenfri och bördig så att man
på gården Bustorp fick sina hemmahagar och små odlingar nära gården utan att störa åkerfälten
utanför. Spår efter dessa tidigare odlingar och beteshagar finns i mängder. Där det har varit för
bergigt och stenigt så har träden och skogen istället få dominera. I den övre delen finns dessutom
mängder av småbranter och stora block i en ovanligt söndersprucken och spännande bergvägg, där
antalet träd är talrikare. Genom dessa tuffa terrängförhållanden så har träden snarare vuxit gruppvis
än med glesa jämna avsnitt mellan träden som i en engelsk landskapsparksinspirerad hagmark eller
produktionsskog. Floran växlar på ett motsvarande sätt mellan en ängsartad och en hedartad och
hällmarkspräglad flora. Återigen så har vi således med ett utpräglat konglomerat att göra.
Under de senaste årtiondena har dessa partier utsatts för en stor igenväxning och därefter ett försök till
restaurering för att kunna använda sluttningens nedre del till beteshagar. Då betet senare har upphört
igen har en oerhörd kraftig våg av igenväxning inletts. Kvar finns en del magnifika storträd men de flesta
”storträd”, med främst mycket ask och ek, har tyvärr angripits av sjukdomar och är döda eller halvdöda
och farliga att gå nära. Norr om mangårdsbyggnaden finns i kanten av delområdet intill stenmuren
dessutom en ridå av äldre och medelålders träd där sykomorlönn och skogslönn ingått för att visa att
det var frågan om en storgård. Dessa har idag spritt sig upp i sluttningen i tusental och särskilt
sykomorlönnen är problematisk. Närmast mangårdsbyggnaden har dessutom snöbär, spirea mm spridit
sig vidare ut i stora mäktiga buskage. För att tala inte tala om all hagtorn, ask och björnbär (!) som nu tar
sin chans och gör området ytterst otillgängligt.
Fotografierna som följer är ordnade som par för de olika delarna inom delområdet, från norr till söder,
med första bilden på lägre nivå och andra bilden på högre nivå, med kontakten med skogen ”bakom”.
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Naturvärden: 3. Delområdet är intressant därför att det direkt berörs av förslaget till nybyggnation.
För nuvarande byggnader var den naturliga grunden med sluttningen, växlingen mellan plana,
stenfria ytor och hällmark eller rikblockiga delar, terrasseringar, öppna trädfria delar och trädrika
delar det som man byggde kring. Upp mot skogen var det tillräckligt stenfritt även där för användning
till hemmahagar etc. Dessa egenskaper tillsammans ger mängder av kvalitéer att ta vara på även då
kommande byggnader ska få sitt exakta läge och gångstråk, trädgårdar mm ska ha sin slutliga plats.
Här finns också ett antal stenmurspartier och rester av grunder till byggnader. Floran i ovandelen av
sluttningen är mer skuggtålig och utgör en övergångsform mellan lundartad och hedartad flora,
medan den i nederdelen är grövre och mer ruderat till sin karaktär.
Delområdet innehåller mycket träd. Behandlingen av träden kan på sätt och vis ses som ytterst
problematisk, med ett litet antal storträd som har uppenbara problem med vitalitet. Motsatsen gäller
de tusentals unga trädindivider som slår upp överallt. Men vrid på perspektivet något och framför allt
så att den yngre generationen blir till en begåvning för området. Det blir högst troligt att man kan
identifiera och utveckla individer och grupper som står rätt estetiskt, för en biologisk mångfald, som
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vindskydd för trädgårdar, som rumsskapande och inramande gläntor, odlingar, trädgårdar mm utan
att ta utsikten där man vill prioritera den. Dessa urval av träd blir bara någon procent av det som
finns idag men formas vidare för framtiden via utplockningar på detaljnivå, uppbyggnadsbeskärning
mm.
Rekommendationen är således att söka platsförankrade lösningar och se dagens problem dynamiskt.
Se den enorma föryngringen av träd som ett potential snarare än som ett problem och som något att
utveckla och vårda. Man kan härigenom minimera behovet av att plantera nytt. Och ser man vidare
efter en ”mellangeneration av intressanta träd” i hela delområdet som inte är så störda och skadade
som storträden, så finns där en mängd intressanta träd på plats även i denna kategorin och som
skulle garantera ett större artspektrum än där är idag. – Om de bara klarar sig igenom
byggprocessen.

7a. Norra delen, sluttningen ovanför mindre byggnaden och kräftdammarna. Större planare mer
stenfri yta i den centrala delen med stark igenväxning, med stenmur och äldre trädridå nedåt. Uppåt
skogen, mot öster, storblockig sluttning med mycket småbranter. Särskilt den övre delen har höga
naturvärden, med lundflora och stort bok- och avenbokinslag.

7b. Mellersta delen med ett sluttningsstråk upp mot skogen och en mosaik med hällmark och
igenväxningsmark. En mer stenfattig del av sluttningen som har ett naturligt stråk upp i kontakt
med skogen ovanför. Växlingar mellan uppstickande hällmark, småbranter och mark med mäktigare
jordlager. Fina småmiljöer med utsikter i anknytning till hällmarken. Flera storträd som markerats av
länsstyrelsen Blekinge finns.

7c. Södra delen, med större krontäckning och del av skogsinteriören. Vällagd, större stenmur
inramar en stor del av den större f. d. hagen i denna södra del. Flera storträd av bok och ek finns i
området i anslutning till mur och flyttblock. Där finns också en liten stentäkt. Påtagligt fin rumskänsla.
Mot parkeringsplatsen nedanför och i förlängningen mot söder finns en välutvecklad ädellövskog
med äldre ek, bok och tall som idag helt döljs genom igenväxningen runt parkeringsplatsen.

Delområde 8. Gårdsmiljön
Områdesbeskrivning: Gårdsmiljön består av två delar, nämligen den väl avgränsade
trädgårdsmiljön och miljön kring bruksanläggningarna med den stora ladugårdsbyggnaden som
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central byggnad. Som plattform för anläggningen finns sydvästsluttningen som är särskilt markant
här och terrasseringarna kring den.
2A. Trädgården. En ansenlig trädgårdsanläggning kring mangårdsbyggnaden med en formell axel mot
huvudgrindarna, som avslutas med en rondell med flaggstång i mitten och central trappa upp till övre
trädgårdsplan. Detta har sedan följts upp med en mer informell utformning med fruktträdallé, björk,
två hästkastanjer, omslutande mur och avenbokshäck, klippta gräsytor samt en förlängning upp till
den mindre byggnaden norr om.
2B. Bruksmiljön. En mer funktionell miljö runt om dagens ladugård, magasin och garagebyggnader
samt körytor och uppställningsplatser som del i gårdsmiljön. I gårdsmiljön ingår här också de branta
slänter som är del av den, med mycket ask, fläder, hagtorn och slån, som kvävegynnade arter. Flera
av fläderbuskarna är storvuxna och ovanligt gamla för att vara fläder. Där finns också något
äppelträd.

Naturvärden: 4 - begränsat. Den sydvästvända sluttningen med de markanta terrasseringarna är
ett viktigt grundläggande landskapsdrag att ta vara på och understryka i lösningsförslag.
Trädgårdsväxterna är en resurs inför det kommande byggandet genom att de bildar en befintlig
stomme att kunna bygga vidare kring. Inte minst de många fruktträden utgör en resurs. Buskarna och
de få träden runt den stora ladugården och gårdsplanen har främst en vindskyddande och
rumsskapande funktion. Flera av växterna är typiska ruderatväxter och torrängsväxter.
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Delområde 9. Odlingsmarken söderut från Bustorp 1:38 sett, med markväg öster
om
Områdesbeskrivning: Sluttande betesfält söder om gårdsmiljön på tidigare åkermark mellan lokal
väg och huvudväg. Mot vägen och brukningsvägen öster om finns mäktiga slån-, hagtorn- och
rosbuskage med enstaka träd som ask, ek och vildapel i. Där finns även en glänta vid p-platsen med
torrängsflora. För övrigt en stark igenväxning runt p-platsen. I betesfältet märks i den högre delen en
torrängsflora och något intressant flyttblock. Området är föreslaget som tänkbar plats för
odlingslotter, vilket skulle vara lämpligt med tanke på fältets begränsade storlek och riktningen mot
sydväst. Markvägen är av stor betydelse att bygga vidare på för den allmänna tillgänglighetens skull.

Naturvärden: Begränsat. Buskridån har ett vindskyddsvärde och ett häckningsvärde för fåglar.
Askskottsjukan har slagit hårt i ridån på de många askarna. Ridån bör begränsas för att även kunna ge
plats för en torrängsflora.

Delområde 10. Stora åker- och betesfältet i sydväst
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Områdesbeskrivning: Stort åker- och betesfält i dalens bortre del, som idag är indelat i band med
elstängsel emellan och används för bete och vallodling. Där finns också en ridå med sälg- och
videbuskar. Det höga grundvattnet märks genom bland annat närvaron av tuvtåtel och veketåg.
Längst mot norr övergår fältet till en högre del med ruiner från tidigare byggnader och ett stort,
sammanhängande slånbuskage med död alm och ek i. Där finns även hällmarksytor som kommer i
dagen, vilket gör det till tänkbar framtida växtplats för vårnunneörten.

Naturvärden: 4. Det låglänta jordbruksfältet har viss betydelse för rastande fåglar genom sin
placering just innanför havet. Fältet har samtidigt en klart stor betydelse som signatur för att ett
landsbygdslandskap och brukat jordbrukslandskap fortfarande är på plats som ett viktigt
grundläggande drag i landskapet i Ronnebys möte med kustbygdens strandzon och Bussemålaviken.
Tidigare, innan täckdikningen och pumpningen, så fanns ett system med öppna diken. (Se vidare på
bifogade vykort, del I.)

Delområde 11. Snårrik mosaik med glest stående högre träd på översilningsmark
Områdesbeskrivning: Tidigare äng och åker på låglänt mark mellan lokal väg och huvudväg. Mot
öppna betesmarken i norr och mot lokalvägen i ost en ansenlig höjdskillnad. Igenvuxet med ask, ek,
asp, viden i glest vuxet trädskikt med mycket slån- och hagtornbuskage emellan samt högväxande
perenner och gräs. Flera invasiva växter förekommer här; parkslide men även kirskål. Mycket
svårtillgängligt. Intill den lokala vägen står en mäktig äldre ask, ett s k storträd med sällsynt grov bas.
Naturvärden: Begränsat. Området har ett vindskyddsvärde för gläntor, trädgårdar mm öster om.
Rumsskapande samt stor betydelse för vilt, fauna, fågelarter. Samtidigt så tar speciellt de högre
träden utsikten för de som bor där.

33

Del III. Inventering av speciellt intressanta träd och
andra landskapselement på detaljnivå samt
kommentarer på bebyggelseförslag och trafiklösningar
Länsstyrelsen Blekinge och deras yttrande 2019-06-25 gällande Naturmiljö
”Enligt länsstyrelsens GIS-data så finns det ett antal skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet.
Träden är lokaliserade på den östra sidan av fastigheten Bustorp 1:38 men det kan inte uteslutas att
det förekommer fler skyddsvärda träd på platsen. Skyddsvärda träd I planprogrammet har
konstaterats att det finns höga naturvärden inom det aktuella planområdet vilket påkallar behovet av
en naturvärdesinventering. På grund av områdets höga naturvärden har Länsstyrelsen och Miljö- och
hälsoskyddsenheten påtalat att en eventuell exploatering behöver föregås av bland annat
inventeringar av fridlysta arter samt att spridningskorridorer behöver bevaras i området. I uppdraget
ingår att utföra en naturvärdesinventering och därtill ett PM med eventuella rekommendationer
utifrån resultatet. Dessa ska klargöra förutsättningarna på platsen och ligga till grund för
bedömningar när ett förslag till detaljplan tas fram.”
Länsstyrelsen har markerat fem träd som
skyddsvärda i området Bustorp 1:38.
Dessa återfinns här som blå prickar.
En detaljinventering visar att de tre övre
består av 2 mycket grova och storkroniga
askar och en grov storkronig skogslönn.
Samtliga är skyddsvärda och ingår i en
större samling mer öppetvuxna äldre träd
som bör hållas intakt som grupp. Intill står
värdefull äldre päronträd och fågelbär
som har visst naturvärde. Där ingår
dessvärre även 5 sykomorlönnar som
redan agerar som föräldrar till utspridning
och de bör tas ner snarast. Längre ner, i
blickfånget i gårdsmiljön står en väldig ask
som klarat sig från askskottsjukan. Den
bör skyddas under byggprocessen så att
den kan bli ett landmärke även i
framtiden. Den sista markerade blå
pricken visar en grov äldre ek. Tyvärr så
har den efter inventeringen av
länsstyrelsen tappat i vitalitet. Den bör tas
ner därför att den innebär stor fara.
Detsamma gäller den äldre asken söder
om som har askskottsjuka.
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Foton som visar asken och eken april och juli 2020.

Den väldiga asken som står som ett riktigt landmärke just i fonden då man kommer in i gårdsmiljön. Den är
gammal men förvånansvärt vital och den har inte träffats av askskottsjukan. Målet bör vara att den blir en
minst lika viktig del i framtidens Bustorp.

Detaljinventeringen av träd med stort till visst naturvärde liksom kulturelement som murar
etc.
Bustorp 1:38 innehåller en stor mängd vegetationstyper, träd och buskage som bör ha stort värde för
framtiden och som det blir viktigt vid det fortsatta arbetet med detaljplanen att veta exakt var de
står och vilken typ, släkt eller art det är frågan om. För detta så har hela området inventerats i detalj
efter att kommunen ordnade ett förbättrat underlag så att positioneringen skulle bli tillräckligt
korrekt. Som framgår i texten för olika delområden så är det därvid inte bara viktigt att notera
exempelvis de allra största och grövsta träden. Dessa kan vara bräckliga och svåranpassade till nya
situationer, medan de som tillhör en något yngre generation kan vara nog så intressanta, formbara
och mer långsiktigt bärkraftiga. Därför ingår även medelålders och ibland även yngre individer i
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detaljkarteringen! Här finns också en utvidgad lista över de viktigaste träden sett för hela området
med utgångspunkt från länsstyrelsen Blekinge och den mer fullständiga detaljinventeringen. Noteras
bör också att alla artgrupper inte finns med. Här finns en nödvändig fokusering till de som kanske i
första hand bär miljön och karaktärerna, vilket inte innefattar fåglar, insekter, mossor, lavor.
Förutom de skyddsvärda träden finns andra viktiga element som terrängformer, vatten och ett antal
murar som är kulturspår och har stort eller ett visst miljövärde. De fint lagda murarna återfinns
främst i gårdsmiljön. Tyvärr är de flesta murarna som följer trädgårdsgränsen norrut i ett dåligt skick
men floran och faunan kan vara motiv nog för att försöka bevara så gott som alla vid en
nybyggnation med förändring av utemiljön. Där stenmurar kan bli farliga för barn bör detta åtgärdas
genom att farliga stenar säkras. Detta rekommenderas åtgärdas som del i en genomförd restaurering
baserat på landskapsvårdande åtgärder som företas i slutet av byggnationen.

Detaljinventeringen av träd med stort till visst naturvärde liksom kulturelement som murar
etc.
Bustorp 1:38 innehåller en stor mängd vegetationstyper, träd och buskage som bör ha stort värde för
framtiden och som det blir viktigt vid det fortsatta arbetet med detaljplanen att veta exakt var de
står och vilken typ, släkt eller art det är frågan om. Även uppgifter om ålder och storlek vore
intressant information att kunna använda sig av. Kanske inte för samtliga träd. Det vore för mastigt,
men för de trädindivider och grupper som skulle kunna ha ett miljövärde vid en ny situation för
Bustorp.
För detta så har hela området inventerats i detalj efter att kommunen ordnade ett förbättrat
underlag så att positioneringen skulle kunna bli tillräckligt korrekt. Som framgår i texten för olika
delområden så är det därvid inte bara viktigt att notera exempelvis de allra största och grövsta
träden. Dessa kan vara bräckliga och svåranpassade till nya situationer, medan de som tillhör en
något yngre generation kan vara nog så intressanta, formbara och mer långsiktigt bärkraftiga. Därför
ingår även något yngre träd än länsstyrelsen intresserat sig för. Låt oss kalla dem ”äldre” snarare än
”överåriga”. Vidare så finns många medelålders och ibland även yngre individer med i
detaljkarteringen, därför att de visar genom form, trädslag eller läge att de borde kunna vara
intressanta som framtidsresurs! Här finns som en produkt en utvidgad lista över de viktigaste träden
sett för hela området med utgångspunkt från länsstyrelsen Blekinge och den mer fullständiga
detaljinventeringen. Noteras bör också att alla artgrupper inte finns med. Här finns en nödvändig
fokusering till de som kanske i första hand bär miljön och karaktärerna, vilket inte innefattar fåglar,
insekter, mossor, lavor.
Förutom de skyddsvärda träden finns andra viktiga element som terrängformer, vatten och ett antal
murar som är kulturspår och har stort eller ett visst miljövärde. De fint lagda murarna återfinns
främst i gårdsmiljön. Tyvärr är de flesta murarna som följer trädgårdsgränsen norrut i ett dåligt skick
men floran och faunan kan vara motiv nog för att försöka bevara så gott som alla vid en
nybyggnation med förändring av utemiljön. Där stenmurar kan bli farliga för barn bör detta åtgärdas
genom att farliga stenar säkras. Detta rekommenderas åtgärdas som del i en genomförd restaurering
baserat på landskapsvårdande åtgärder som företas i slutet av byggnationen.
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Detaljkarta över intressanta trädindivider med korta kommentarer
Värdefulla träd har inventerats i detalj i området och idag finns ett underlag för att kunna ta hänsyn,
skydda och bygga vidare. Det finns all anledning att notera att inte minst träden spelar en central roll
för miljöns attraktivitet men även för lokalklimat och för utomhusvistelse av olika sorter. En mycket
begränsad trädinventering visar flera ovanligt storvuxna askar i området. Flera av dessa visar på
angrepp av askskottsjukan, vilket visar på nackdelen av en ensidighet. Även almen har förekommit i
mångfald och med storvuxna träd men har nyligen decimerats radikalt och knappt något levande
träd kan idag påträffas, däremot flera döda, icke fällda. Även eken har haft problem i området och
detta gäller även i hög grad hästkastanjerna. Är då ensidighet ett problem? Den mer omfattande
trädinventeringen som har gjorts visar en betydligt mer variationsrik bild vilket ger en gynnsam bild
inför framtiden, även om graden av svårartade sjukdomar skulle fortsätta öka generellt sett. Att gå
vidare med en mer omfattande inventering av träd och buskar har också betytt att vi fått tag på
många av ”framtidsträden”, dvs de träd som ligger i medelåldern eller i yngre delen av åldern
”äldre”. En särskild klass har dessutom lags till där de mer problematiska träden och buskarna
noteras, vilket ger möjligheter till att sätta in ett särskilt riktat åtgärdsprogram för dessa i området.
Genom att göra denna mer ambitiösa träd- och buskinventering så är förhoppningen sammantaget
att den kommande detaljplaneringen och den senare vården har fått ett underlag som gör att viktiga
träd och buskar kan få den vård som är avgörande för skillnaden mellan normal kvalitet eller kvalitet
som gör att man börjar tala om områdets attraktivitet och höga upplevelsevärden.
Metodiskt så används de tre olika klasserna som Naturvårdsverket rekommenderar. Dessa skjuter
uppmärksamheten mot det existerande tillståndet där mycket är gamlingar och den äldre eller
medelålders generationen av idag. Här har dessutom i flera fall tagits ett steg vidare, med att se på
kapaciteten kring framtiden, med skildring av trädföryngring och förekomsten av även något yngre
medelålders träd som står i sitt vardande för en lång period av personlighet som bör byggas in i
Bustorpsmiljön för en kommande framtid.
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Karta över träd- och buskinventeringen på Bustorp med närmast omgivning. Se vidare förklaringen av
de olika värdeklasserna och vilken färgsignatur de olika trädslagen och buskarna har.
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Några kommentarer om särskilt värdefulla träd i relation till
trädslag och buskart, baserat på detaljinventeringen
Alm och ask har varit den potentiellt naturliga vegetationen och därmed
nyckelarter för områdets rika, leriga jordar för löväng, hage och skog.
Därför är det dubbelt tragiskt med de epidemiska sjukdomar som har
träffat områdets lokala populationer av dessa arter. Kvar finns ett
mindre antal större askar kring gårdsmiljön och i hagmarken i nordväst
som inte har askskottssjukan och som är mycket skyddsvärda. Intressant
är avenbokarna och bokarna bland storträden, men även skogslönnen.
Eken är inte oväntat vanligast förekommande bland storträden. Det
finns mängder av äldre ekar som vuxit upp i öppnare sammanhang och
som klarar sig rimligt bra i dagens grannkonkurrens mycket tack vare att
bördigheten i Södra Brunnsskogen är måttlig, vilket innebär att de yngre
generationerna inte får så stor chans att växa upp och ”anfalla de
kortvuxna bjässarna uppifrån”. Det finns även en icke oväsentlig del av
storvuxen hassel och enstaka hagtorn och fläder av större dimensioner.
Även en och annan spärrgrenig gran finns som landmärke. Tyvärr så
finns en missuppfattning att storvuxen hassel kan existera i friväxande
sammanhang. Därför så gynnar man inte längre hassel medvetet och
även i detta område är den på retur i en s k ”hasselrensningsfas”.
Linden är liksom fågelbäret förvånande litet förekommande i området.
Även rönn och oxel hade man förväntat sig mer av. Däremot finns både
flertalet av päron och trädformade typer av slån inom området. Delvis
beror dessa förhållanden på marken med mycket lera förekommande
innan de tunna jordtäckena tar över. Sykomorlönn finns som parkträd
och är ett problematiskt trädslagmen har fortfarande inte hunnit rymma
genom spontan utspridning. Skogslönnen är mer positiv och där finns
även flera storträd av skogslönn.
Samtliga de fyra ”minoritetsarter”, ”bärande arter” och pionjärarter” i
den här gruppen missgynnas i många områden då de tas ner innan de
hunnit bli äldre och mer intressanta och personliga. Ett undantag är
tallen, där äldre dokument om just Brunnsomgivningarna visar hur detta
gynnade av storkronig, grovstammig tall, gärna i spännande lägen, är
kopplat ända till ”den tidiga turismen” och ”kurortskulturen” där tallen
mer än något annat träd signalerade skönhet och vildmarksvärden.

Till trädinventeringen finns även en naturvärdering. De tre klasserna som här används på
Naturvårdsverkets rekommendationer är:
Tjock svart ring som signatur. Högsta värde och skyddsklass för individuella träd och träd i mindre
grupp. Motsvaras ungefär av särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram, med a)
jätteträd, b) mycket gamla träd, över 200 år och c) grova hålträd, grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med
utvecklad hålighet i huvudstam.

Tunn svart ring tillsammans med gult som signatur. Högt värde och skyddsklass. Motsvaras av
individuella träd med visst biotopvärde eller visst artvärde, p g a ålder, grovlek, hålighet,
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barkstruktur. Fältbesöket visade ofta stor grannkonkurrens som bör minskas om möjligt. Se vidare
under delområdena resp. under trädinventeringen och de enskilda motiveringarna.
Tunn svart ring tillsammans med rosa som signatur. Visst värde och skyddsklass. Motsvaras av träd
med visst biotopvärde. Fältbesöket visade interaktioner med grannar men inget som bedömdes
skadligt. Äldre träd stöttar ofta varandra minst lika mycket som de konkurrerar. Se vidare under
delområdena resp. under trädinventeringen och de enskilda motiveringarna.
Till dessa har lagts ytterligare två kategorier:
Röd ring som signatur. Invasiva och aggressiva träd och buskar som har påträffats och där buskar
liksom större individer bland träden, som potentiella fröträd o dyl bör fällas och avlägsnas innan de
förorsakar riktigt problematiska situationer.
Framtidsträden. Se direkt på kartan över vilka träd och buskar som har noterats som speciellt
intressanta vid inventeringen. Ingen särskild markering om värde- och skyddsnivå, men bara att de är
markerade på kartan och angivna med slag av art och till position innebär att de bör
uppmärksammas inför framtiden och ofta även få speciell vård. Här ingår ofta minoritetsarter och
bärande arter, som många gånger är litet vekare och behöver stöd och särskild uppmärksamhet och
vård.

Klass 1. Högsta värde och skyddsklass för individuella träd och träd i mindre grupp.
Motsvaras ungefär av särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram.

Klass 2. Högt värde och skyddsklass. Motsvaras av individuella träd med visst biotopvärde
eller visst artvärde, p g a ålder, grovlek, hålighet, barkstruktur.

Klass 3. Visst värde och skyddsklass. Motsvaras av träd med visst biotopvärde. Fältbesöket
visade interaktioner med grannar men inget som bedömdes skadligt.

Invasiva och aggressiva träd och buskar som har påträffats och där buskar liksom
större individer bland träden, som potentiella fröträd o dyl, bör fällas och avlägsnas
Träd med stora krondelar döda, där skyddsvärde får balanseras med långsiktigheten i
överlevnadsförmåga samt uppenbar risk för skador p g a nedfallande delar mm.
Dött träd som står kvar. Åtgärdsprogram bör diskuteras från plats till plats.
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Detaljerad trädinventering, norra delen. Bustorp 1:38 med närliggande delar. Förkortningar för de
värdefulla träd och buskar som återfunnits i området har använts av utrymmesskäl. Se vidare
teckenförklaringen. På kartan visar också de värde- och skyddsklasser som identifierats med
utgångspunkt från Naturvårdsverkets direkiv.
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Detaljerad trädinventering, södra delen. Bustorp 1:38 med närliggande delar. Förkortningar för de
värdefulla träd och buskar som återfunnits i området har använts av utrymmesskäl. Se vidare
teckenförklaringen. På kartan visar också de värde- och skyddsklasser som identifierats med
utgångspunkt från Naturvårdsverkets direktiv.
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Kommentarer till förslaget om ny bebyggelse i Bustorp 1:38

Kartan ovan har framställts på ett enkelt sätt genom att låta bebyggelseförslaget som det ligger juli
2020 falla ner på den upprättade detaljplanen för landskap, vegetation och utemiljö. Därigenom bör
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man se hur förslaget taget utgångspunkt i Bustorp och dalgången som plats. Ytterst så ställer den
frågor som nedan.
Det är inte meningen att här föregripa en diskussion om bebyggelsen, med trafiklösningar, lösningar
av den lokala kommunikationen, anslutningen till omgivningarna eller förutsättningarna för utemiljö
till en kommande lokal befolkning och besökare. De är alla frågor som har sitt stora berättigande i
den kommande delen av processen, men grunden lägger man redan här.
Med de tidigare diskussionerna i ryggen, om hur Ronneby stad möter havet och hur man utnyttjar de
lokala grundläggande rumsbildningarna och förhållandet mellan skogen och den öppna marken, så är
det intressant när man i processen gjort den nya baskartan färdig med alla inventeringar som finns i
den, anpassar skalan, och lägger den under förslaget till bebyggelseförslaget. Personligen så var jag
nöjd med det jag såg. Det är ett på många sätt väl genomtänkt förslag vad det gäller rymd, den
grundläggande rumsligheten, tätheten, kompaktheten, byggnadernas mer exakta lägen i förhållande
till sluttningar och viktiga terrängföremål. Värdefull natur bör inte komma till skada och utan finna
nya sammanhang i deras befintliga lägen. Mycket av naturvärdena kommer att öka i kvalitet och
attraktivitet under de kommande femtio åren.
Vid den kommande detaljbearbetningen så förutsätter jag att mycket mer kommer på plats. Det
gäller inte minst kommunikationsstråken, möjligheten till trädgård och odlingslotter, barnens
omedelbara närmiljö, som nog har ett nära nog optimalt läge som förslaget ligger och många
intressanta utflyktsmål. Även avseende vissa andra saker råder det osäkerhet om, menar jag, och
tänker på utsikten mot huvuddalen och andra utsiktsstråk. Det är främst de södra byggnaderna som
möjligen ligger och blockerar varandra. Det blir också intressant att se hur gårds- och trädgårdsmiljön
i det befintliga Bustorp kan utvecklas och bli ett värdefullt tillskott för det som byggs nytt. Kanske
man också skulle tänka vidare om vatten som element i intressanta landskap. Bör de två
kräftdammarna utvecklas vidare och hur bör de integreras? Kanske man vågar tänka tanken om att
delar av de låglänta partierna skulle bli ett kustnära vatten för rastande fåglar som i Järnavik som en
försmak av hav och Bussemålavik?
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Kommentarer på alternativa trafiklösningar
I tidigare förslag till ny trafiklösning så ville man undvika att få en utfart som den idag, där bilar göms
i svackan. Speciellt om man dessutom skulle få mer trafik från Bustorp. Istället prövades att lägga
utfarten både från väster och från nya bebyggelsen i Bustorp uppe på krönet. I hagmarken kan jag
inte se att man skulle skada. Där är gott om luft. Utan snarare skulle man kunna få instängslat
hagmarksområde även söder om nuvarande väg, som skulle ta med det stora slånbuskaget söder om,
vilket skulle kunna bli positivt för nunneört och fjäril. Nackdelen var att man skulle behöva spränga
öster om och vid ovarsamhet kunna förstöra både lundmiljö med höga värden och enda funna lokal
för nunneörten i Bustorp.

Nu läggs två nya förslag (se flygbilder ovan). Det första nya förslaget, till vänster, betyder en enklare
utfart från väster på krönet och inga behov till sprängningar och inga rondeller uppe på krönet.
Infarten till Bustorp görs på två ställen vilket är bra. Inga miljövärden störs i det här förslaget.
Blekingeleden får det lugnt just under den sista delen och kan läggas på nuvarande vägbanan.
Rondellen i söder ifrågasätter jag. Dels därför att den på grund av nivåskillnader och sankmark är
vansklig att få bra, dels för att den signalerar att detta är huvudinfarten till ”nya Bustorp” och det är
det inte frågan om.
Förslaget till höger ger på liknande sätt lugn sträckning för Blekingeleden där den ligger kvar på
nuvarande vägbana en längre bit och vägens sträckning utgör inget hot mot miljövärden runt krönet
och i hagmarken. Snarare så blir det en läcker ny dragning från väster av bilvägen, där man får
förbättrat siktstråk söderut och tillhör det öppna rummet en tillräcklig bit och Blekingeleden kan
manifesteras inför att den nu kommer till Ronneby stad och det berömda Brunnsområdet. Om det är
någonstans man ska manifestera den så är det just här. Idag så går den närmast anonymt förbi
Bustorp och Ronneby stad. Rondellen mot Bustorp kan behövas och ligger bäst där, signalerar
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huvudentré både väster- och österut, till ”Nya Bustorp”. Och rondellen behövs inte längre söderut,
där nivåskillnader mm gör det svårt att ordna en bra rondell och påfart på lokala vägen på grund av
stora nivåskillnader och sankt. Hur man löser parkering för de som kommer in i Bustorp i söder är
diffust. Liksom den vackra tanken om att ordna ett flow för rörelse i dalen genom det nya
bebyggelseområdet så att det inte känns som man fått ett nytt gate community utan tvärt om.

46

