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INLEDNING

Grönskan har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Därför har den en själv-
klar plats i staden. Men konflikter uppstår ibland trots detta, då modern stadsplanering ofta 
förordar förtätning när samhällen ska växa. Det finns många fördelar med förtätning, inte 
minst finns miljövinster att göra när transporterna minimeras. Den görs dock ofta på 
grönskans bekostnad.

Grönskan har naturligtvis ett egenvärde men framförallt har den stor betydelse som byggsten i 
ett fungerande samhälle där människan står i fokus. Den bidrar bland annat till människors 
fysiska och mentala hälsa, stimulerar barns motoriska och kreativa utveckling och förbättrar 
tätorternas miljö och klimat. I ett allt mer segregerat samhälle erbjuder parker och grönområ-
den arenor för möten mellan olika grupper och generationer. Därför måste grönskan värnas i 
den moderna staden. För att kunna planera en plats utveckling är det viktigt att identifiera dess 
speciella karaktär. För tätorterna i Karlshamns kommun är grönområdena en mycket central 
del av denna.

Grönskan sätter inte bara en fysisk prä-
gel på orterna utan påverkar också in-
vånarnas beteende. Två separata enkät-
undersökningar har gjorts i Karlshamns 
kommun som berör just detta. Det är 
Catharina Sternudds licentiatuppsats 
”Bilden av småstaden” från 2005 och 
dåvarande Kultur- och Fritidsnämndens 
”Kultur- och fritidsvaneundersökning” 
från 2004. De har skilda utgångspunkt-
er men resultatet är slående. Grönom-
rådena är mycket centrala för hur karls-
hamnsborna uppfattar sin hemort och 
för hur de spenderar sin fritid. I Stern-
udds undersökning framhåller inform-
anterna havet, naturen och parkerna som 
vackra och typiskt ”karlshamnska”. På 
den femton-i-topp-lista över aktiviteter 
som presenteras i Kultur- och fritids-
vaneundersökningen är sju stycken di-
rekt kopplade till naturupplevelser. Den 
allra vanligaste fritidssysselsättningen är 
promenader för motion. 

Med andra ord är grönområdena något som karlshamnsborna har en mycket positiv syn på 
och som de ser som en viktig del av sina tätorter. På så sätt utgör grönskan en stor resurs för 
Karlshamns kommun. Att värna om grönområdena är att värna om tätorterna och om deras 
invånare. Förhoppningen är att denna grönstrukturplan ska fungera som ett hjälpmedel i detta 
arbete.

1. Grönskans kraft är stor!
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SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR

Syftet med grönstrukturplanen är att skapa ett instrument som ska säkerställa de gröna frågor-
nas position i framtida bebyggelseplanering. Den ska också säkerställa att kvaliteten på de 
grönområden som finns och planeras är tillfredsställande så att de uppfyller de funktioner som 
eftersträvas. Den ska också motverka fragmentering och kortsiktighet i planeringen av grön-
strukturen samt understödja en biologisk och kulturhistorisk kontinuitet.

Grönstrukturplanen avgränsas geografiskt till områden i och i anslutning till Karlshamn, Asa-
rum, Mörrum och Svängsta. Områdena har valts ut på grund av sin betydelse för rekreation, 
friluftsliv, biologisk mångfald samt kulturhistoriska värden. Grönområdena uppfyller antingen 
en eller flera av dessa kriterier. Områden ligger på kommunal mark på fastlandet och sköts av 
parkenheten, med några få undantag. 

Naturligtvis ligger många viktiga och intressanta områden även på privat mark. Inte minst i 
många villaområden är andelen grönt ofta mycket hög. Dessa områden behandlas dock i detta 
arbete endast översiktligt.

NATIONELLA RIKTLINJER

Riksdagen har fastslagit att den viktigaste komponenten för hållbar utveckling i Sverige är en 
god folkhälsa. De har också konstaterat att människors livsmiljö starkt bidrar till deras stress-
nivå och hälsa.

I sin vision om det gröna folkhemmet menar regeringen att en sund livsmiljö med ren luft och 
närhet till naturen är en del av välfärden.

I april 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål. Flera av dessa påverkas direkt eller indirekt 
av den gröna sektorns arbete. I november 2005 kompletterades dessa med ett 16:e mål om 
biologisk mångfald som mycket påtagligt knyter an till kommunernas roll som förvaltare av 
såväl grönområden som kulturmiljöer:

”Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och eko-systemen samt deras funktioner och processer skall värnas. 
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med till-
räcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god na-
tur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.”

I lagstiftningen har den gröna miljön uppmärksammats i bland annat plan- och bygglagen
(2010:900) och i miljöbalken (1998:808):



3

PBL 2 kap 7§: 
”Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att 
det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse finns…
3. parker och andra grönområden 
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse…”

MB 3 kap 6 §:
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har bety-
delse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kul-
turvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter skall särskilt beaktas.”

2. Gröna miljöer gynnar livet för djur och andra organismer.
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GRÖNOMRÅDENAS VÄRDEN

Rekreation
Grönområdena används till tusen och en saker. Det kan vara träning, vila, lek, umgänge osv. 
De är arenor för möten mellan människor och olika grupper. Här kan människor mötas på lika 
villkor. Därför är det viktigt att kunna erbjuda en stor variation av olika områden. Åtta karak-
tärer har identifierats som de som människor söker och uppskattar i grönområdena:

- Det vilda

- Artrikedomen

- Rofylldheten

- Skogskänslan

- Festparken

- Prydnadsvärdet

- Lekvänligheten 

- Idrotten

Upplevelsen av ett område är olika mellan olika grupper av människor. Barn tenderar att hitta 
fler av karaktärerna inom samma område medan äldre bara uppfattar någon av dem. Uppfyller 
ett grönområde inte någon av karaktärerna blir konsekvensen oftast att det inte används.

Grönskans betydelse för människors hälsa har fått mer och mer uppmärksamhet under senare 
år. Positiva effekter på stressnivå, koncentrationsförmåga, rehabilitering mm är numera väl-
dokumenterade. Den högpresterande stadsmänniskan behöver effektiva verktyg för att åter-
hämta sig. Grönskan i urbana områden är ett sådant verktyg som hjälper till att upprätthålla 
och förstärka god hälsa. Det är också intressant att notera att det finns en hög medvetenhet om 
dessa positiva effekter bland människor. När frågan ”Vad skulle du rekommendera en nära 
vän att göra om han eller hon kände sig stressad eller orolig?” ställdes till 1000 personer rådde 
stor enighet om svaren. De tre vanligaste rekommendationerna var: 

1. Ta en promenad i skogen
2. Lyssna på lugn musik 
3. Vila i en tyst och lugn park.

Kulturell identitet
Identitet skapas genom en känsla av tillhörighet. För att detta ska kunna uppnås måste en 
kontinuitet finnas. Platser behöver därför en varaktighet i funktion och utseende. Genom detta 
skapas trygghet. Landskapet är något av det mest stabila som finns i vår omgivning. Därför är 
det viktigt att lära sig att läsa och förstå landskapet och dess betydelse för den kulturella iden-
titeten. Olika platsers ”själ” är ofta svår att identifiera men för att ge plats för utveckling sam-
tidigt som hänsyn tas till kontinuiteten är det ett viktigt arbete.

För karlshamnsbon är stadens grönområden mycket viktiga. Catharina Sternudd har i sin li-
centiatavhandling undersökt karlshamnsbornas förhållande till olika platser och byggnader i 
staden. Grönområdena är viktiga identitetsskapare och många ser förändringar i dem som 
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problematiska. De ur skönhetssynvinkel högst värderade platserna i Karlshamn var Näsviken 
och Rosengården. Ett generellt drag i samtliga svar i Sternudds enkätundersökning är att na-
tur- och parkmiljöerna i anslutning till havet är mycket uppskattade och värderas väldigt högt 
av karlshamnsborna.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald brukar relateras till tre nivåer: 

- Genetisk variation inom arten
- Mångfalden av arter 
- Mångfald av biotoper och ekosystem

I arbetet med tätortsnära natur är det lättast att inrikta sig på den tredje punkten som i sin tur 
skapar förutsättningar för att även de övriga ska tillgodoses. Biologisk mångfald ökar upple-
velsevärdet i grönområdena. Detta gäller såväl inhemsk flora och fauna som hortikulturella 
arter och sorter.

Tätortsnära natur är ofta kommunalt ägd och det ställs inte några större krav på avkastning. 
Det medför att man i sådana områden kan ha annorlunda skötsel och på så sätt skapa utrymme 
för växter som hotas i dagens produktionslandskap. Tätorterna kan på så vis bli en fristad för 
arter från ett äldre kulturlandskap.

I tätorterna förekommer också biotoper som inte förekommer naturligt. Det rör sig till exem-
pel om så kallade ruderatmarker. Dessa kan upplevas som tråkiga och kanske övergivna men 
kan innehålla ett stort antal arter som har dessa marker som sitt enda livsrum. Arter som är 
starkt knutna till tätorter är bland annat svart rödstjärt och gråsparv.

Antalet arter i ett område är starkt styrt av områdets storlek. Ju större sammanhängande yta 
desto fler arter rymmer det. Det är alltså viktigt att motverka fragmentering av grönområdena 
eftersom flera små ytor inte innehåller samma artmängd som en stor yta.

Sedan 60-talet har trenden i anläggande av parker, trädgårdar och grönområden varit att efter-
stäva så enhetliga förhållanden som möjligt. Topografiska variationer har jämnats ut, vatten 
har dränerats bort och naturliga variationer i markförhållandena har bytts mot matjord. Detta 
har lett till ensidighet och artfattigdom. Denna trend har på senare år brutits och man ser en 
tydlig tendens i grönbranschen att utnyttja naturliga förutsättningar för att skapa variation och 
hållbara lösningar. Ur biologisk synvinkel är detta mycket positivt.

Miljö
Klimatet i städer skiljer sig från det på den omkringliggande landsbygden. Staden har en 
högre lufttemperatur, ojämna vindförhållanden, lägre luftfuktighet och lägre solinstrålning. 
Alla dessa faktorer påverkas av grönskan i staden. Grönskan bidrar genom sin beskuggning 
till att sänka temperaturen. Luftfuktigheten höjs dels genom beskuggning och dels genom att 
gröna ytor inte behöver dräneras lika effektivt som hårdgjorda. Det är generellt sett mindre 
blåsigt i staden men lokalt kan kraftiga kastvindar bildas som följd av stadens geografiska 
uppbyggnad. En relativt gles grönska är mycket effektiv som vinddämpare. På grund av den 
högre stofthalten i stadsluften minskar solinstrålningen. Antalet dagar med ”vackert” väder är 
därför färre i staden. Grönska absorberar stoft på ett effektivt sätt och bidrar till att öka solin-
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strålningen och förbättra luften. Stoftreningsförmågan hos ett hektar blandad lövskog kan 
uppgå till 15 ton stoft per år.

Att ha grönska i staden ger också möjlighet att lokalt ta hand om till exempel dagvatten och 
på så sätt undvika belastningar på reningsverk och vattendrag.

GRÖNOMRÅDENAS KVALITET

Kvaliteten på ett grönområde kan bedömas med 
utgångspunkt i tre olika aspekter som ger dem 
värde: Upplevelsen, tillgängligheten och den 
biologiska mångfalden. 

Upplevelsen 
Här återkommer de åtta parkkaraktärerna som 
presenteras under ”Rekreation”. Ju fler av dessa 
som finns i ett område desto högre blir upplevel-
sevärdet. Men det kan också röra sig om vardag-
liga saker som att man ska kunna uppfatta års-
tidsväxlingar och höra fågelsång.

Tillgänglighet
Avståndet till grönområden är avgörande för hur 
mycket tid vi spenderar utomhus. Särskilt viktigt 
att ha nära är det för äldre och barn som har be-
gränsad förmåga att förflytta sig. Att i vardagen 
kunna röra sig i eller i anslutning till grönska har 
stor betydelse för vår hälsa. Att ha en ”grön väg” 
till och från arbetet har mätbart positiva effekter 
på stressnivån. Grönskan ska inte bara vara ett 
utflyktsmål utan en del av vardagen.

Genom gröna stråk längs gång- och cykelvägar 
görs större grönområden i tätorternas närhet till-
gängliga. Man ska kunna röra sig från de centrala delarna ut i dessa områden i en tilltalande 
miljö. På så sätt knyts staden och landsbygden samman och kompletterar varandra.

Biologiska värden
Den biologiska mångfalden påverkas av många olika faktorer. Naturliga variationer ska tas 
tillvara. Grönområdenas storlek har en avgörande betydelse för antalet arter det rymmer. Ett 
stort sammanhängande område innehåller fler arter än vad motsvarande areal splittrat på flera 
små områden gör. Formen på området är också avgörande. Gränsområden och brynzoner är 
ofta mycket artrika och områden med ett oregelbundet utseende som har större andel bryn är 
därför artrikare än mer kompakta områden. Kontakten mellan olika områden är också av-
görande. Att bevara gamla och skapa nya ekologiska korridorer är viktigt för att motverka 
biotopfragmentering och genetisk isolering.

3. Höga upplevelsevärden i Rosengården

4. Styvmorsvioler på en stenmur
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GRÖNOMRÅDENAS SKÖTSEL

I stort sett alla tätortsnära grönområden kräver 
regelbunden skötsel. Skötselnivån varierar dock 
mycket beroende på områdenas innehåll. Park-
ytor kräver generellt sett större skötselinsatser 
än naturmark. I de flesta naturområden är röj-
ningar och gallringar med några års intervall 
fullt tillfredställande medan det i vissa parker 
krävs gräsklippning varje vecka och ogräs-
rensning flera gånger under växtsäsongen.

Syftet med och innehållet i ett område är inte 
det enda som avgör hur resurskrävande det är. 
Utformningen kan vara direkt avgörande för hur 
rationellt ett område kan skötas. Större, sammanhängande områden är oftast mer rationella, 
men även mindre områden kan skötas effektivt om de görs tillgängliga för adekvata skötsel-
maskiner och att man på så sätt minskar det manuella arbetet.

Under 70- och 80-talens stora utbyggnader av bostadsområden skapades många skötselinten-
siva ytor med mycket begränsade prydnadsvärden. Med minskade resurser till skötsel har 
dessa områden blivit ett stort problem. Åtgärder för att minska skötselkostnaderna är nödvän-
diga.

Att grönområdena sköts på ett tillfredsställande sätt är avgörande för om och hur de utnyttjas. 
En park måste vara prydlig för att bjuda in till vistelse. Misskötta ytor kan kännas övergivna 
och därmed otrygga och avskräckande. Naturmark måste hållas i ett sådant skick att man utan 
större bekymmer ska kunna röra sig där.

Med minskande resurser för skötsel måste lång-
siktigt hållbara skötselmetoder användas och en 
tydlig riktning i skötselarbetet upprätthållas. Här 
följer några hållpunkter för skötseln av grönområ-
den i Karlshamns kommun:

- I första hand ska de naturliga förutsättningarna 
på platsen följas. Vegetationen ska anpassas till 
den existerande ståndorten. På så sätt skapas 
mer stabila system som kräver mindre skötsel. 
I parker med högre skötselintensitet kan och 
bör mindre ytor med artificiella växtbetingelser 
skapas för att höja upplevelsevärdena.

- Användning av kemiska bekämpningsmedel 
ska undvikas och användning av konstgödsel 
ska minimeras.

- Natur- och rekreationsområdenas skötsel styrs av kommunens skogsbruksplan.

5. Rationell gräsklippning med jordbrukstraktor

6. En ek med kraftiga rötskador har fällts
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- De naturliga variationerna i naturen ska tas tillvara och förstärkas för att skapa en större 
och tydligare diversitet både på art- och systemnivå.

- Skogen ska skötas på ett naturvårdsanpassat sätt, i skogsbruksplanens intentioner. Artsam-
mansättningen ska vara varierad. Skogen ska vara flerskiktad. Grova och äldre träd ska 
prioriteras liksom död ved, hålträd, högstubbar, lågor och dyl.

- Ett socialt anpassat skogsbruk ska tillämpas i områden med särskilt stor betydelse för fri-
luftsliv och rekreation. Detta gäller också utmed gång- och cykelvägar, motionsslingor 
och vid utsiktsplatser. Dessa platser bör göras överskådliga och genomsiktliga för att 
skapa trygghet. I andra områden kan en avskärmande effekt vara önskvärd, t ex utmed 
hårt belastade trafikytor och industriområden. På sådana platser kan istället en mycket tät 
vegetation efterstävas.

- Stadsträd skall regelbundet säkerhetsbesiktigas.

- Våtmarker och vattendrag har en alldeles särskild dragningskraft. De hyser också ofta en 
stor artrikedom. Vattnet ska synliggöras i landskapet.

- Havet är en av Karlshamns största resurser för såväl friluftsliv och rekreation som för 
biologisk mångfald. Många strandområden är mycket känsliga för slitage. Därför måste 
tillräckligt stora arealer reserveras för allmänheten så att slitaget kan minimeras. Skötseln 
måste göras med mycket stor hänsyn till den känsliga naturen.

- Kulturmiljöer ska skötas så att de historiska sammanhangen framhävs och så att slitage 
undviks.

- Barns spontana lek ska uppmuntras. T.ex. ska pulkabackar hållas öppna, möjligheter för 
koj-byggen ska finnas i naturområden etc.

7. Lilla Kroksjön i Långasjönäs naturreservat
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PRESENTATION AV OMRÅDEN OCH STRÅK

Nedan följer en presentation av områden och stråk som är viktiga i tätorternas grönstruktur. 
De är indelade i sex olika kategorier: 

Parker: Anlagda eller kraftigt tillrättalagda områden, oftast med höga prydnadsvärden. 

Begravningsplatser: Innefattar både begravningsplatser som används idag, men även äldre 
pest- och kolerakyrkogårdar. Dessa platser har ofta en symmetri och grönska som ger intryck 
av en parkmiljö. Merparten har annan huvudman än kommunen.

Natur- och rekreationsområden: Ej anlagda grönområden. Viktiga främst för rekreation och 
biologisk mångfald. Flera av områdena omfattas av kommunens skogsbruksplan och ska 
skötas enligt den. Kommunens skogsbruk är certifierat enligt PEFC (Pan European Forest 
Certification) och FSC (Forest Stewardship Council), vilket säkrar ett uthålligt skogsbruk med 
god balans mellan produktion, miljö och sociala/kulturella intressen.

Alléer: Planterade, enkla eller dubbla, trädrader där träden är det huvudsakliga formelement-
et.

Gång- och cykelstråk: De stråk som tagits med erbjuder möjlighet att röra sig i en grön miljö 
från staden ut till grönområden runt tätorterna eller mellan olika stadsdelar. Det rör sig om 
såväl anlagda cykelbanor som spontant uppkomna stigar. Att behålla och förstärka grönskan 
längs dessa stråk ska eftersträvas.

Ekologiska korridorer: Gröna kanaler som leder från landsbygden in i staden och erbjuder 
spridningsvägar för växter och djur.

Parker, begravningsplatser, natur- och rekreationsområden och alléer presenteras i en kortare 
text och på kartan. Gång- och cykelstråk samt ekologiska korridorer finns endast med i kart-
materialet. De tre senare kategorierna sammanfaller relativt ofta även om en allé har stora 
begränsningar som ekologisk korridor. Flera av gång- och cykelvägarna och framförallt de 
ekologiska korridorerna har svaga länkar eller flaskhalsar som kraftigt sätter ner deras funk-
tion. Att förstärka dessa delar är viktigt.
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KARLSHAMN

Naturliga förutsättningar

Karlshamn är anlagd som en örlogsstad av Karl X. Den naturliga hamnen vid 
Mieåns utlopp är förutsättningen för stadens placering. Karlshamn fick aldrig 
den stora betydelsen som örlogsstad som den ursprungliga tanken var, men den 
är och har varit en av landets största handelshamnar. Havet och Mieån är alltså 
de grundläggande förutsättningarna för staden existens. De sätter också sin 
fysiska prägel på staden. 

Geologi
Karlshamn ligger i Blekinges kustbygd. Detta område präglas av mindre dalsänkor omväx-
lande med bredare, plana dalbottnar och kustslätter. Mellan dessa ligger lövskogsklädda 
backar och mer eller mindre kala bergknallar sticker upp. Dalbottnarna är fyllda med lera och 
andra lösa avlagringar och är oftast uppodlade. Högre upp i terrängen där finmaterialet spolats 
bort finns blockrika områden och mer eller mindre kala hällmarker. De naturliga förutsätt-
ningarna i och i anslutning till Karlshamn ser också ut på detta sätt. Det ger kuperade, och för 
vegetationen varierade, förhållanden som i sin tur ger en upplevelserikedom för människorna.

De sura bergarterna gnejs och Karlshamnsgranit är vanligast men ett smalt band med diabas 
skär genom staden från Sternö mot nordväst. En mindre förekomst av kritberggrund finns vid 
Pengabergets sydbrant. 

Vegetation
Karlshamn ligger i lövskogsregionen 
och de dominerande trädslagen är bok 
och ek. Rena bokskogar förkommer 
men lövblandskogar är vanligare. I 
dessa förekommer flera ädla lövträd 
som alm, avenbok, skogslind, skogs-
lönn och fågelbär. Dessutom före-
kommer andra lövträd som hassel, 
björk, hägg m fl. Dessa skogar har 
ofta rika busk- och örtskikt. Lövbarr-
blandskogar förekommer framför allt 
i torrare terräng i anslutning till berg. 
Hällmarkstallskog återfinns på berg-
knallarna men är ovanliga i sin re-
naste form. Ofta är de lätt uppblan-
dade med mindre ekar. Sumpbland-
skogar förekommer i mindre omfatt-
ning i anslutning till Mieån. Den, för Blekinge, så typiska lövskogskusten återfinns i anslut-
ning till Karlshamn. Där går en frodig lövskog, ofta med kraftiga kaprifolsnår, ända ut till 
havet. 

8. Hällmarkstallskog på klipporna vid Kolleviks badplats
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Bebyggelsen och grönskan
Ur ett grönt perspektiv har Karlshamn två ansikten. Omgivningarna och ytterområdena har ett 
stort inslag av grönområden. Där har stadsplanering i kombination med kuperad, bergig och 
därmed svårexploaterad terräng lett till att det finns gott om grönytor. Den innersta stadskär-
nan, den så kallade rutnätsstaden, är däremot en stenstad med ytterst lite grönska i det offent-
liga rummet. Ser man den uppifrån ger den ett relativt grönt intryck men en bebyggelsetradi-
tion med övervägande gathus och trädgårdar placerade inne i kvarteren ger allmänna ytor med 
extremt lite grönska. Detta sätt att planera staden har en lång tradition i Karlshamn och sätter 
sin speciella prägel på stadsbilden. Stadskärnan är av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt och 
att öka grönskan i denna del skulle strida mot de kulturhistoriska intressena. Därför är det i 
Karlshamn extra viktigt att måna om de grönområden som ansluter till rutnätsstaden. Det 
gäller bland annat Surbrunnsparken, Körmölleplan, Mieåparken och även parkkomplexet i 
söder med Rosengården, Hamnparken, Perennagården och Väggaparken. Den enda lungan i 
stadens innersta kärna är kyrkogården runt Carl Gustavs kyrka som därmed har en särställ-
ning.

Grönskan i rutnätsstaden finns alltså inne i kvarteren, på tomtmark, och önskvärt ur klimato-
logisk och biologisk synvinkel vore därför att man ökade andelen grönt på innergårdarna. 

Det kan vara på sin plats att påpeka att grönskan i rutnätstaden har minskat mycket kraftigt 
under de senaste 30 åren. Under denna period har inte strukturen eller grundidén förändrats 
men en stor förtätning har skett genom att obebyggda eller ineffektivt nyttjade kvarter be-
byggts. 

Runt om rutnätstaden har Karlshamn vuxit, framförallt under 1900-talet. I väldigt stor ut-
sträckning har detta rört sig om villabebyggelse. I sådana områden finns en stor andel grönska 
som kommer även det offentliga rummet till del. Det finns relativt få och små flerbostadsom-
råden i Karlshamn. Flera av dem är byggda under epoker då utemiljön prioriterades, t ex 
Gullbergslyckan med sina hus i natur. Mer problematiska är 70- och 80-tals byggnationer som 
Prästslätten och Stenhagen. De ligger dock i anslutning till större naturområden. Ett område 
som Möllebacken har inte den fördelen.

Vad gäller rekreation och kultur har Karlshamn unika förutsättningar. Sydost om staden finns 
ett komplext område som bjuder på ett otal möjligheter, nämligen Väggaområdet. Här finns, 
koncentrerat på ett begränsat område och på promenadavstånd från centrum, finpark, natur-
park, promenadstråk, motionsslingor, idrottsanläggning, gymnasieskola, fiskehamn, fritids-
hamn, camping, restaurang, tempererat bad, havsbad mm. Här kan alla hitta något oavsett 
ålder och bakgrund. Området är en plats för mänskliga möten på lika villkor. Detta är en 
ovärderlig tillgång för hela Karlshamns kommun.
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Parker

Biblioteksparken, Pa 1
Nya Hamnparken började anläggas under 1980-talet. I samband med utbyggnaden på östra 
piren ändrades namnet till Biblioteksparken. Parken står inför flera utvidgningar de 
kommande åren i samband med att piren blir fortsatt exploaterad. Området präglas av sin 
närhet till havet och av de, ur odlingssynpunkt, svåra markförhållandena på piren. 

Den är och kommer att fortsätta vara en park med öppna gräsytor med träd och mindre 
buskage och relativt mycket hårdgjorda ytor. Ett promenadstråk kommer att löpa utmed 
vattnet från Fisktorget till Näsviken och där ansluta till Strandpromenaden. Havet är närmare 
här än någon annanstans i staden. Parken har en viktig funktion att fylla för studenter och 
personal på Piren men även för närboende.

Målsättning: Parken ska ha en öppen och stram karaktär. Havet ska tillåtas att sätta en tydlig 
prägel på området. Parken ska vara prydlig och klara en mycket hög använd-
ningsgrad. Parkens framtid styrs av de exploateringar som planeras på piren, och 
ett helhetstänk kring utformningen i samband med dessa är nödvändigt.

Hamnparken, Pa 2
Hamnparken ingår i det stora parkkomplexet söder om Karlshamns centrum. Den anlades 
under 1950-talet då Axel Olssons staty Utvandrarna restes där. Parken har en mer formell del 
i anslutning till småbåtshamnen i Näsviken. Där finns en festplats som används för olika eve-
nemang och som omgärdas av stora perenn- och rosplanteringar. Den största delen av parken 
har en mer landskaplig karaktär med böljande gräsmattor och bergknallar. Bland träden är det 
främst de flerstammiga almarna som dominerar. I den allra östligaste delen finns ett parti med 
ask. Havet är ständigt närvarande i parken och är en av de största tillgångarna.

9. Skulpturen Mandala av Takashi Naraha står som ett centralt blickfång i Biblioteksparken
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Det finns två hus i Hamnparken. Det ena är den gamla lotsstationen som numera förvaltas av 
Flottans män och det andra är en fiskarstuga som flyttades till platsen under 60-talet och peri-
odvis använts som servering.

Parken används för evenemang, promenader, solbad och informell lek. Utvandrarmonumentet 
har blivit symbol för hela Karlshamn och besöks av många turister, främst sommartid. Under 
vinterhalvåret matas fåglarna vid Näsviken och det lockar många besökare.

Målsättning: Alm- och askbestånden ska successivt bytas ut mot andra arter p.g.a almsjukan
och askskottsjukan. Parken ska hållas i ett prydligt skick och i möjligaste mån 
upplåtas för olika organiserade aktiviteter och evenemang. Skogsbruksplan finns 
för delar av parken.

Körmölleplan, Pa 3
Parken kallades tidigare järnvägsparken, och anlades under början av 1900-talet i anslutning 
till järnvägsstationen. Innan parken anlades användes platsen för torkning av tvätt och upplag 
av virke. Ett klapphus har legat i parken utmed ån. När området gjordes om till park flyttades 
torken något norr ut. 1918 döptes parken om till Körmölleplan, efter Körmöllegården som låg 
i närheten.

Parken innehåller flera äldre träd, där ibland en lindallé utmed Drottninggatan och Stadsports-
gatan. Tre mycket stora skogsalmar med vitvariegerade blad, möjligen Ulmus glabra ’Varie-
gata’, finns i parken. De stora träden gör parken mörk. Parken är i måttligt bra skick men har 
stor potential. Den ursprungliga strukturen är fortfarande tydlig. I norra kanten finns ett vild-
vuxet parti av främst al. I parken finns en pumpstation som är estetiskt problematisk och vissa 

10. Hamnparken och utvandrarmonumentet i vårskrud
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delar svämmas periodvid över. Parkens betydelse har ökat sedan Bryggeritomten bebyggts.
Körmölleplan ingår som en del i grönstråket utmed Mieån.

Målsättning: Parken ska rustas upp och hållas i ett prydligt skick. Den ursprungliga strukturen 
i parken ska bevaras. Fler träd bör planteras för att få en ny generation under 
uppväxt. Parken bör knytas samman med naturområdet på Bryggeritomten och 
med Teaterparken, för att skapa ett sammanhängande grönområde. Det är önsk-
värt att hitta en estetiskt bättre lösning till pumpstationen. 

Mieåparken, Pa 4
Mieåparken är ett grönstråk längs Mieån 
mellan Wienerbron i söder och Teaterbron 
i norr. Området har idag en splittrad ut-
formning. 

Mellan Wienerbron och Kyrkogatan, på 
östra sidan, finns en lindrad med underve-
getation av snöbär, spirea och perenner.
Området är prydligt och genomtänkt i sin 
utformning och anlagt 2001. 2011 bygg-
des delar av anläggningen om, i samband 
med att Citygallerian renoverades. Här 
finns nu trappor som knyter samman ån 
med gårdsgatan ovanför, och vid ån finns 
sittplatser. På västra sidan finns en trappad 
kajkant. 

Mellan Kyrkogatan och Norra Fogde-
lyckegatan finns ytor med gräs, buskage 
och träd.

Norr om Norra Fogdelyckegatan på östra 
sidan finns en liten ”Pocket Park”, fick-
park. Den har en inbjudande utformning med blommande buskar och perenner och flera olika 
trädslag. Den övergår norrut i en gräsyta med en oxelrad. Grönstråket utmed Mieån bryts se-
dan av bebyggelse som når ända ner till vattnet.

Målsättning: Kontakten med vattnet ska ökas; på så sätt får Mieån få en central plats i staden. 
Området ska bli enhetligt i sin utformning. Parken ska bli en naturlig del av det 
gröna promenadstråket längs Mieån och längs med kusten ut mot Vägga. Delar 
av området är i stort behov av upprustning. Eftersom parken är en så viktig del 
av stadsbilden så måste områdets utformning utredas mer innan åtgärder genom-
förs.

11. Bron vid kyrkogatan är en del av Mieåparken
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Perennagården, Pa 5
Anlagd på 30-talet som AK-arbete. En öppen park som i dag domineras av gräsmattor och 
utplanteringsväxter. En successiv utarmning av parken har skett under lång tid. De stora pe-
rennplanteringarna finns inte längre kvar. I parken finns två skulpturer, Dimman och Har-
moni. Ett av Karlshamns vackraste solitärträd, en parklind, står i Perennagården.

Målsättning: En större upprustning av parken behövs. Finparkskaraktären ska behållas och 
perenner återföras.

Rosengården, Pa 6
Rosengården fungerar som Karlshamns stadspark. Den är en del av ett sammanhängande 
parkområde söder om stadens centrum. Övriga delar är Perennagården, Hamnparken och 
Väggaparken.

Parken anlades under 1920-talet för att bland annat ge Väggaskolan ett värdigt entréområde. 
Parken genomgick en stor renovering under 1980-talet men den ursprungliga strukturen är 
fortfarande tydlig. Rosengården är en multifunktionell park med många värden. I parken finns 
utomhusscenen Snäckan som används flitigt under sommarhalvåret och det finns en lekplats.
Parken används för vila, kontemplation och promenader, mindre barn använder lekplatsen. De 
närliggande skolornas elever använder parken flitigt vid inspark och avslutning men även för 
spontana aktiviteter som fotboll, fika och läxläsning. Större delen av parken är tillgänglighets-
anpassad. 

Hela parken är av prydnadskaraktär men den är ändå mycket varierad. Rossortimentet i den 
östra delen är mycket stramt uppbyggt med en tydlig symmetri som understryks av form-

12. Statyn Dimman blickar ut över Perennagården.



16

klippta häckar. Här finns ca 200 olika sorters rosor och plats för utplanteringsväxter under vår 
och sommar. I anslutning till Snäckan finns ett mindre ”woodland” med bland annat olika 
barrväxter, rhododendron, japanska lönnar mm. Gräsytorna är stora och välskötta och 
växtmaterialet varierat. Delar av växtmaterialet är i behov av föryngring.

Målsättning: Parken ska vara kommunens främsta finpark, och skötas som sådan. Ska vara en 
tillgång för alla kommuninvånare. Den stora variationen i såväl växtmaterial och 
funktion ska bibehållas och utvecklas. Gränsområdet mellan parken och Vägga-
skolan ska förädlas. Det äldre trädbeståndet ska successivt föryngras.

Surbrunnsparken, Pa 7
Surbrunnsparken har stora kulturhistoriska och 
biologiska värden. Den är den kvarvarande delen 
av en brunnspark som anlades i slutet av 1700-talet 
och är därmed Karlshamns äldsta bevarade park. 
Brunnsdrickandet avtog i omfattning under slutet 
av 1800-talet, då parken inte kunde mäta sig med 
Ronneby Brunnspark. I början av 1900-talet revs 
byggnaderna som tillhörde parken och det plank 
som omgärdade den. På 1920-talet minskades par-
kens utbredning då ett sjukhus skulle byggas i om-
rådet.

I parken finns flera mycket gamla träd, framför allt 
parklindar (Tilia x europaea) som med stor sanno-
likhet är ursprungliga i anläggningen. Även annat äldre växtmaterial är bevarat, som hästsko-
formade lindhäckar, solitärbuskar av körsbärskornell (Cornus mas) och en mycket vacker, 

13. Östra delen av Rosengården, med rosariet i bakgrunden

14. Vit vårstjärna pryder gräsytorna i
Surbrunnsparken på våren
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flerstammig flikbladig silverlönn (Acer saccharinum ’Laciniatum Wieri’). På grund av hög 
beskuggning från träden finns få blommor, men gräsytorna pryds av mycket lökväxter tidigt 
om våren.

I den norra delen finns kommunens största och mest välbesökta lekplats. Trots det är parken 
formmässigt relativt välbevarad. Parken har en finparkskaraktär med kortklippt gräs och grus-
gångar. Surbrunnsparken är en av stadens mest centrala parker och, trots relativt mycket tra-
fikstörningar, flitigt använd, främst av barnfamiljer. Många av de äldre träden mot Surbrunns-
vägen börjar förlora livskraften.

Målsättning: Parken ska hållas i prydligt skick. Parkens historiska form ska bibehållas. De 
äldre träden ska besiktigas kontinuerligt för att inte utgöra en fara för parkens 
många besökare. Fler träd bör planteras för att få en ny generation under upp-
växt.

Teaterparken, Pa 8
Parken låg tidigare i anslutning till teatern och järnvägsstationen, där den fungerade som träd-
gård. Här har funnits bland annat servering och terrasser ut över ån. Parkens största värde lig-
ger i närheten till ån och den gamla stationsbyggnaden. Rester av äldre växtmaterial finns, 
bland annat en korkalm, pimpernöt och en häck av klockspirea. Parkens betydelse har ökat 
sedan Bryggeritomten bebyggts. Parken rustades upp 2012, med utgångspunkt från gamla 
ritningar och fotografier. Den har nu en finparkskaraktär med böljande gångar som möts i en 
cirkel, där en tapetgrupp av perenner planterats. En brygga finns ut över ån. Även en boule-
bana finns i parken.

Målsättning: Parken ska skötas som finpark. Det äldre växtmaterialet ska bevaras. Träd-
beståndet ska successivt föryngras. Parken bör knytas samman med natur-
området på Bryggeritomten och med Körmölleplan, för att skapa ett samman-
hängande grönområde.

Vattentorget, Pa 9
Som namnet tyder på har här funnits en av 
Karlshamns offentliga brunnar. Idag fungerar 
den som kvarterspark och är en av få parker
väster om ån. Centralpunkt är ett brunnskar 
från Fernströms park vid Munkahusviken. Här 
finns flera större lindar, rosenhagtorn och 
mindre buskage. Växtmaterialet börjar förlora 
livskraften.

Målsättning: Parken ska hållas i ett prydligt 
skick. Prydnadsvärdet bör ökas
och växtmaterialet successivt by-
tas ut. 15. Vattentorgets brunnskar
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Väggaparken, Pa 10
Hunnemara gård köptes år 1746 in av Karls-
hamns stad. Det som i dag utgör Väggaparken 
ingick i hemmanet. Området fungerade som 
allmänning fram till sekelskiftet 1900. Karls-
hamnsborna kunde här låta sina djur beta. Un-
der 1800-talet fick djuren allt oftare sällskap av 
stadsbor på utflykt. Redan på 1850-talet fanns 
en servering i området. 1893 öppnades Villa 
Utsiktens servering. I området satsades det runt 
sekelskiftet på att skapa en badort. Två stycken 
badhus byggdes, en restaurang och ett turist-
hotell. Saltsjöbadens restaurangbyggnad finns 
kvar liksom hotellet som idag är en bostads-
rättsförening. 

Också ett antal privata villor byggdes. Idag 
finns fortfarande några av dem kvar. Bland 
andra den första villan som uppfördes, Villa 
Gullebo från 1870-talet vid Snittingsviken och 
Villa Amanda vid Väggaviken som 2005 blev 
utsedd till Blekinges vackraste hus av BLT:s 
läsare. Byggnadsstilen är den så kallade 
schweizeristilen. Vid denna tid var det den som gällde inom kurortsarkitekturen. Byggnaderna 
utgör idag en viktig del av parken. De ligger väl inbäddade i grönskan och förhöjer upplevel-
sen med sin lekfulla utformning samtidigt som de är en historisk länk till tidigare satsningar i 
området.

Väggaparken är en naturpark med skogskaraktär. Dominerar gör blandlövskogen men det 
finns områden med rena bok- och ekbestånd liksom områden med kraftigt tallinslag. Under-
vegetationen är delvis frodig med kraftiga bestånd av kaprifol. Här finns den för Blekinge så 
typiska kustlövskogen.

Väggaparken är Karlshamns mest frekventerade grönområde. Genom parken sträcker sig flera 
promenadstråk och motionsslingor, däribland den mycket populära strandpromenaden. Den 
anlades i början av 1990-talet och är en prome-
nadväg som sträcker sig från Hamnparken till 
Vägga fiskehamn. Utmed den finns grillplatser, 
utsiktsplatser samt möjlighet till bad. Den utgör 
också en central del av ett grönstråk som leder 
från staden ut mot Kollevik och Vettekulla.

Öster om parken ligger Vägga IP och parken an-
vänds flitigt för bland annat löpträning. Vägga-
skolan använder parken för undervisning.

I den östra delen av parken finns ett våtmarksom-
råde som hänger ihop med Rosenkällans våt-
mark.

16. Havsnära bokskog i Väggaparken

17. Ejderhonor med ungar
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Målsättning: Parken ska vara ett viktigt rekreationsområde i närheten av staden och en till-
gång för alla kommunens invånare. De stora valmöjligheterna ska bevaras. Par-
ken ska skötas som en naturpark. En ökad biologisk mångfald ska eftersträvas 
genom ett genomtänkt skötselarbete, med mål att skapa större variation i vegeta-
tionen, vilket också leder till ett ökat upplevelsevärde. Skogsbruksplan finns för 
området.

18. Strandpromenaden vid Saltsjöbaden
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Begravningsplatser

Carl Gustavs kyrka, Be 1
Kyrkogården runt Carl Gustavs kyrka har en unik 
position i staden. Den utgör den enda gröna lungan i 
rutnätstadens offentliga rum. Det är därför viktigt att 
måna om dess gröna värden.

Garnisonens begravningsplats, Boön, Be 2
På Boöns västra sida finns en gammal kyrkogård, 
som nämns i handlingar första gången 1693, då det i 
en kunglig resolution, undertecknad av Karl XI, be-
stämdes att mark skulle upplåtas till en begravnings-
plats för garnisonens soldater. Den stenmur som om-
gärdar kyrkogården byggdes 1814. Idag karakteriseras 
kyrkogården av de stora cypresser som växer där. De 
ger skugga, och därmed en lundmiljö i vilken gullvivor 
och violer växer. 

Målsättning: Begravningsplatsens ska hållas i ett vår-
dat skick och nuvarande karaktär ska be-
varas.

Hvilans kyrkogård, Be 3
Viktigt grönområde av flera olika skäl. Läget gör att 
många passerar platsen på väg till och från arbete 
och skola. Utgör en stor del av stadens anlagda 
grönområden. I området finns ett stort antal äldre 
träd. Innehåller ett område med ädellövskog med 
gamla vidkroniga ekar.

Pestkyrkogården, Be 4
Pest/kolerakyrkogård som användes vid epidemierna 
under 1700- och 1800-talen. En glänta med ängska-
raktär i skogen, vackert omgärdad av stenmur och en bergsbrant i norr. Ligger innesluten i ett 
grönområde. Flera gravvårdar finns bevarade. Utmed kanterna finns många storvuxna exem-
plar av ek, ask och lind. Flera exemplar av robinia (Robinia pseudoacacia) och ädelcypress 
(Chamaecyparis lawsoniana) finns också. En mycket avskild, rofylld och kontemplativ plats. 
Relativt okänd.

19. Sorgträd vid Carl Gustavs kyrka

21. Grönmassan är mycket stor på Hvilans kyrkogård

20. Garnisonens begravningsplats på Boön
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Natur- och rekreationsområden

Bellevue, Na 1
Naturområde med hagmarkskaraktär och ett 
stort antal gamla, vidkroniga ekar. Skogslind 
förekommer. Högstubbar av ek. Skyddat en-
ligt Natura 2000 och nyckelbiotop för bland 
annat läderbagge och eklackticka. Alla sköt-
selåtgärder ska därför godkännas av Länssty-
relsen och Skogsstyrelsen. Ett naturvårdsav-
tal finns upprättat med Skogsstyrelsen och 
löper på 50 år.

Stora biologiska värden och ett viktigt närre-
kreationsområde för Nya Staden. Lekområde 
för Bellevue förskola. Fungerar som grön 
länk mellan centrum och skogspartierna i 
Tubbaryd. 

Ett av stadens äldsta rekreationsområden.

Målsättning: Att genom skötselinsatser be-
vara eller förstärka förutsätt-
ningarna för de biologiska vär-
dena, samtidigt som hänsyn tas 
till nyttjarnas säkerhet. Hag-
marksekarna ska gynnas. Skogsbruksplan finns för området.

Bjälkudden, Na 2
Udde mellan Kollevik och Tegelbruksviken där vegetationen är starkt påverkad av det havs-
nära läget. På västra sidan finns Kolleviks havsbad. Södra och östra delen utgör en nyckelbi-
otop. Ett sammansatt område med stora variationer. I nordväst finns ädellövskog med främst 
bok. Nyckelbiotopen utgörs främst av hällmark med senvuxen tall och ek. Relativt mycket 
död ved. Partier av mycket blockrik lövskog. Mindre våtmark centralt placerad med främst 
yngre björk. Mindre parti av gran. Återväxten i området är god. Tyvärr ganska mycket gran-
plantor på väg upp. Undervegetationen är bitvis ganska frodig med blåbär, stensöta, ljung och 
kaprifol som dominerande arter. Fin utsikt över Tegelbruksviken, som är en omtyckt rastplats 
för sjöfågel.

Målsättning: Nyckelbiotopen ska skötas i enlighet med Skogsstyrelsens intentioner. Badplat-
sen ska hållas i ett attraktivt skick. Granen hålls tillbaka. Skogsbruksplan finns 
för området.

Bodetorpsskolan Genvägen / Skolgatan, Na 3
Naturområde i anslutning till Bodestorpskolan. Blandskog med främst tall och ek. Bryn med 
slån och snöbär. Bergigt. Mycket flitigt använd av eleverna på skolan.

Målsättning: Området ska skötas som en blandskog. Viktigt att behålla en lekvänlig miljö.

22. Spännande högstubbe av ek
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Boön, Na 4
Boön ligger utanför Sternö vindhamn, och kan nås 
med en gångbro från fastlandet. Klippig ö med 
vindpinad tallskog och inslag av lövträd. Buskskikt 
av kaprifol, enbuskar och vildrosor. Vacker utsikt 
över öppet hav. Ön har en rik historia, då den hyst 
både försvarsanläggning, lotsstation och skepps-
varv. En mindre begravningsplats finns på ön, lik-
som en vandringsled försedd med informations-
tavlor om kulturella och historiska sevärdheter. Det 
finns planer på att göra Boön till naturreservat.

Målsättning: Öns rika historia ska bevaras och 
vandringsleden underhållas. Karaktä-
ren på vegetationen ska bevaras och tallen gynnas. Gallring är särskilt aktuell 
kring byggnadsruinerna, så att dessa inte förstörs. Skogsbruksplan finns för om-
rådet.

Bryggeritomten, Na 5
I samband med att Bryggeritomten bebyggdes så
iordningställdes 2011 ett naturområde längs Mieån,
nedanför bostäderna. Fastighetsgränsen går precis i 
anslutning till huskroppen. Området har en öppen 
karaktär med stora gräs- och ängsytor. Längst i norr 
finns ett mindre område med björk och al. En lång 
brygga löper längs vattnet, och en gångväg går ge-
nom området. Perenner av ängskaraktär har plante-
rats in, liksom katsuror, Cercidiphyllum japonicum.

Målsättning: Att bevara den öppna karaktären. 
Ängen slås 1 ggr/år och materialet 
bortföres. Gångytorna hålls i ett ordnat 
skick. Naturområdet bör knytas sam-
man med Körmölleplan och Teaterpar-
ken, för att skapa ett sammanhängande 
grönområde.

Drösebo, Na 6
Naturområde vid havet, som karakteriseras av stora ekar med undervegetation av rönn och 
björnbär. Mycket block och klippor. Markfloran består av bland annat vitsippor, blåbärsris, 
ljung, gökärt och ormbunkar. Vissa partier med björk och en. Området gränsar till Stilleryds 
naturreservat, och det finns planer på att det ska ingå i reservatet i framtiden.

Målsättning: Den nuvarande karaktären ska bevaras. Områdets skötsel kan förändras när det 
ingår i Stilleryds naturreservat.

24. Fackelblomster vid Bryggeritomten

23. Klippor och tallar på Boön.
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Frökens källa, Na 7
Område med blandad lövskog och blockrik terräng.
Rikligt buskskikt av bland annat bok. Amelie von 
Braun startade här Sveriges första söndagsskoleverk-
samhet i mitten av 1800-talet. En inskription i en 
sten intill källan minner om detta. Själva källan lig-
ger i en glänta, där gräset klipps för ökad tillgänglig-
het. Genom området går flera stigar som fungerar 
som genvägar till anslutande bostadsområden.

Målsättning: Hålla platsen runt Frökens Källa till-
gänglig och i ett vårdat skick. Lämpliga 
småplantor gallras fram för att bli nya 
träd. Gallringen bör göras försiktigt för 
att undvika mer uppkomst av sly. Skogsbruksplan finns för området.

Hinseberget, Na 8
Bergigt område med främst tall och mindre ekar. I den norra delen finns ett bokbestånd. Bit-
vis kraftig undervegetation av kaprifol. Annars tämligen glest och därmed lätt att promenera i. 
Relativt gott om död ved, framförallt av tall.

Området är mycket frekventerat. Grillplats med en av Karlshamns mest spektakulära utsikts-
punkter där man ser större delen av innerstaden och hamnområdet. Används flitigt av Ster-
nöskolans elever.

Målsättning: Tallen ska gynnas i hela området utom i norr där boken istället prioriteras. 
Utsiktsplasten ska hållas öppen. Grillplatsen och utsiktspunkten ska hållas i ett 
prydligt och inbjudande skick. Skogsbruksplan finns för området.

Karlshamn 6:1 väster om Rörvägen, del av, Na 9
Nyckelbiotop med ett stort antal gamla spärrgreniga ekar och gammal skogslind. Bergsbrant. 
Området gränsar till Vislandabanan och passeras på så sätt av ett stort antal gång- och cykel-
trafikanter. Ingår i ett grönt stråk utmed cykelbanan.

Målsättning: Området ska skötas i enlighet med Skogsstyrelsens intentioner. Skogsbruksplan 
finns för området.

Karlshamn 6:1 norr om Horsarydsvägen, del av, Na 10
Nyckelbiotop med bland annat grova ekar.

Målsättning: Området ska skötas i enlighet med Skogsstyrelsens intentioner. Skogsbruksplan 
finns för området.

25. Plakat vid Frökens källa
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Kiaholmen, Na 11
Liten ö med berghällar. Enstaka björkar, tallar och ekar. Mindre flerstammiga oxlar och 
rönnar. Sparsamt buskskikt med nyponrosor, björnbär och kaprifol. Ett mindre stenbrott finns 
på ön. Mycket trevlig utsikt över Väggahamnen och havet.

Målsättning: Röjning utförs vid behov.

Kofsanabbe, Na 12
Naturområde vid havet. Blandskog med främst ek, 
tall och björk. Buskskikt med slån, björnbär, vildro-
sor, enbuskar och blåbärsris. Flera vackra gamla äp-
pelträd, bevuxna med lavar, finns. Mycket klippigt 
område bestående av så kallade rundhällar med olika 
spår efter isrörelser. De släta klipporna är populära 
platser för att sola på sommartid. Mot öster finns 
vyer mot Stilleryds hamn och Sternö. Rikt fågelliv; i 
havet utanför finns fågelskyddsområden. I området 
finns friluftsbas för kommunens fritidsgårdar.

Målsättning: Området ska skötas enligt kommunens skogsbruksplan. En mer tillgänglig vand-
ringsled i området är önskvärd. Skogsbruksplan finns för området.

Kollevik, Na 13
Kustnära område med lövskog och en del öppnare ytor. Kolleviks camping och stugby tar upp 
en stor del av ytan. I området finns en badplats och tennisbanor. Värdefullt rekreations-
område.

Norr om Kolleviksvägen, där stugbyn ligger, finns 
en bokdominerad, gles lövskog på mycket blockrik 
mark. Söder om vägen finns främst ädellövskog. 
Trevlig blandning av öppna ytor och skogspartier 
som ger många brynzoner.

I sydöst gränsar campingen till en nyckelbiotop och 
det finns ytterligare en nyckelbiotop på udden mot 
Svaneviks småbåtshamn. I dessa finns bland annat 
senvuxen ek, död ved och en värdefull kryptogam-
flora. 

Målsättning: Områdets variationsrikedom ska bevaras. Nyckelbiotopen ska skötas enligt 
Skogsstyrelsens intentioner. Viss hänsyn måste dock tas till den höga använd-
ningsgraden och besökarnas säkerhet, främst utmed stigar. Området är detaljpla-
nelagt, men man bör ta hänsyn till natur- och rekreationsvärdena i området vid 
eventuella åtgärder. Skogsbruksplan finns för området.

27. Vy mot Kolleviks camping från badplatsen

26. Släta klipphällar är karakteristiskt för Kofsanabbe



25

Lindeborgssjön, Na 14
Större naturområde med Lindeborgssjön som centralpunkt. Sjön är mycket värdefull som en 
av få kustnära sjöar i kommunen. Skogen består till största delen av blandskog men partier av 
ren bokskog förekommer. Även mindre skogskärr finns. Mellan sjön och Tegelbruksviken 
finns en nyckelbiotop. Området är ett mycket frekventerat strövområde.

Målsättning: Nyckelbiotopen ska skötas i enlighet med Skogsstyrelsens intentioner. Övrig 
mark ska skötas med stor naturhänsyn, enligt skogsbruksplanens intentioner.

Lingonbacken, Na 15
Strax intill bostadsområdet i Norra Prästslätten ligger ett starkt kuperat område med skidbacke 
och belyst motionsspår. Här finns olika typer av vegetation, men främst bokskog, häll-
markstallskog samt granplanteringar. Flitigt använt som rekreationsområde.

Målsättning: Området ska skötas med fokus på dess attraktionskraft som rekreationsområde
samt enligt skogsbruksplanens intentioner.

Markastugölen med omnejd, Na 16
Området är till största delen bevuxet med ädellövskog. Hällmarkstallskog finns på bergen och 
det förekommer också mindre parti av gran. Markastugölen är en av ytterst få sjöar i anslut-
ning till Karlshamn. I direkt anslutning till området ligger Prästslättskolan med låg- och mel-
lanstadie samt Prästslättens förskola som har en stark utomhusprofil. Starkt frekventerat 
strövområde.

Målsättning: Områdets varierande karaktär ska tas till vara och det ska skötas enligt 
skogsbruksplanen.

Mieån
Från Prinsgatan till Janneberg har Mieån kvar sitt naturliga lopp. Hela sträckan är mycket 
intressant och bjuder på en både vacker och artrik natur. Det finns en fiskevårdförening i om-
rådet. Mieån är en fantastisk tillgång som tyvärr inte tagits tillvara i tidigare stadsplanering. 
Längs med ån har många verksamheter etablerats utan att hänsyn tagits till naturvärdena. 
Dessa är störande idag rent estetiskt och ur natursynpunkt. Dock har ån så stora naturvärden 
att den fortfarande utgör ett attraktivt område. Öppet vatten är ovärderligt i rekreationsområ-
den. På grund av ett kraftigt örtskikt är ån ofta mycket svårtillgänglig. Det skulle vara oerhört 
värdefullt att göra en enklare gångstig utmed ån från Vekerumsvägen och norrut. Kommunens 
viljeriktning är att ta ett helhetsgrepp kring ytorna vid Mieån och utreda deras framtida an-
vändning och uformning. 

Mieån mellan Prinsgatan och Vekerumsvägen, Na 17
Utmed Mieån finns här en smal remsa naturmark på båda sidor. Den vidgas något på västra 
sidan efter järnvägsbron. Remsan är bevuxen med främst al och ett frodigt örtskikt. Längs 
med den västra stranden löper Vislandabanan, en G/C-väg som i sin förlängning löper upp till 
Smålandsgränsen och vidare mot nordväst. Det är den västra stranden som är mest lättill-
gänglig. Här växer träd, främst al, och gräsytan under slås 1 gång per år. Den östra sidan har 
en vildare karaktär med inslag av större buskage och sly. 
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Målsättning: De naturliga förutsättningarna för fågel- och fiskfauna ska förstärkas genom att 
skapa en större diversitet i floran. Andelen täta buskage ska ökas något på västra 
sidan, och området öppnas upp något på den östra stranden. Tyskemöllebron vid 
Sven Jeppssons ska framhävas och göras till ett blickfång i området.

Mieån norr om Vekerumsvägen till bron vid Tubba torg, Na 18
Gles alskog med flera storvuxna exemplar med kraftiga socklar. Mindre förekomst av alm. 
Buskskiktet är väldigt sparsamt. Enstaka exemplar av benved och hägg. Frodigt örtskikt med 
främst älgört. Träjon och strutbräken förekommer. En del kraftiga bestånd av parkslide, 
främst på den östra stranden. Nära Vekerumsvägen i ett öppet läge finns vildtulpan, Tulipa
sylvestris. Almsjukan finns i området.

Målsättning: Öka buskskiktet något för att gynna fågellivet. Beskuggning av vattenytan ska 
finnas för att gynna fiskbeståndet.

Mieån från bron vid Tubba torg till Nye Mölle, Na 19
Flacka områden är bevuxna med främst al. Hassel och benved finns i buskskiktet. Där åbrin-
ken är brant växer istället ädla lövträd som lind, bok och ek. Kraftigt örtskikt i låglänta områ-
den med älgört, träjon och strutbräken. Här finns relativt många trädgårdsrymlingar som ka-
nadensiskt gullris, smällspirea, gullregn och vildtulpan. Döda almar finns i området. En låga 
av kraftiga stammar.

Målsättning: Bevara nuvarande karaktär. Skogsbruksplan finns för området.

28. Tyskemöllebron med sina vackra valv
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Mieån från Nye Mölle till Janneberg, Na 20
Endast östra sidan, och en smal remsa på västra sidan, är kommunalt ägd. Den västra sidan 
har till största delen ganska tät vegetation med ädellöv och stora inslag av hägg. Den östra 
sidan är öppnare. Främst al i sankare delar. Ett mindre bestånd av ask. Kraftigt örtskikt med 
älgört, nejlikerot mm. Trädgårdsrymlingar förekommer, t ex ett stort bestånd av snödroppe.

Målsättning: Öka buskskiktet något på östra sidan. Området ska skötas som ädellövskog med 
stor naturvårdshänsyn.

Munkahusviken, Na 21
Havsvik och större våtmarksområde väster om Karlshamn. Stora områden av bladvass. Orni-
tologiskt intressant område. Fågeltorn finns. G/C-väg mot Sternö tangerar området. 

Målsättning: Kombinationen av öppet vatten och vassområden ska bevaras.

Ortholmen, Na 22
Hällmark delvis bevuxen med tallskog med mindre lövinslag av bland annat ek och asp.
Vacker utsikt över havet. På ön finns flera byggnader, där ibland kustbevakningen och segel-
sällskapets klubbstuga.

Målsättning: Naturpark, området röjs vid behov. 

Pengaberget, Na 23
I området ligger gamla och nya vattentornet. Det gamla är byggnadsminnesmärkt. I södra 
kanten av berget finns kommunens enda förekomst av fast kalkberg.

Blandlövskog med mest ek och bok. I vissa partier inslag av lärk. I anslutning till kalkberget 
finns ett större inslag av ask. På bergsryggen, utmed Pengabergsvägen, finns ett större bestånd 
av bergtall, Pinus mugo, troligen planterat på 60-talet. Tallarna ger en mycket speciell karak-
tär åt platsen. Små, väl skyddade, rum bildas med klipphällar som golv. 

Populärt område för solbad. Flera spontana promenadstigar finns liksom en utsiktspunkt vid
gamla vattentornet. I anslutning till området ligger två förskolor.

Målsättning: Området närmast gamla vattentornet hålls öppet och i ett vårdat skick. Berg-
tallen gynnas liksom asken i anslutning till kalkberget. I övrigt sköts området 
som ädellövskog. Skogsbruksplan finns för området.

Pestbacken, Na 24
Bergigt område med ädellövskog, främst ek. I området ligger Pestkyrkogården (se under ’Be-
gravningsplatser’). Bildar barriär mot det stora ställverket som ligger högst upp i området. 
Möjliggör att ta sig nästan oavbrutet genom gröna områden från centrum ut till området vid 
vattentornen och vidare mot Markastugölen.
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Målsättning: Ska skötas som en ädellövskog. Skulpturala träd ska prioriteras framför rakstam-
miga produktionsträd. Buskage av fruktbärande arter ska gynnas. Skogsbruks-
plan finns för området.

Rackarbacken, Na 25
Karlshamns mest centrala naturområde, och 
det enda naturområde som finns kvar inom 
rutnätsstaden. Har en mycket bergig terräng 
med ädellövskog. Tämligen frodigt fältskikt 
med bland annat skogsbingel. Rester från 
äldre trädgårdar finns, t ex syren och iris. 
Mycket flitigt använt av hundägare och barn.

Fungerar som genväg mellan Hantverkar-
gatan och Stadsportsgatan. Ingår på så sätt i 
ett grönt gångstråk mellan Hantverkaregatan 
och Bellevue. Namnet härstammar från när 
området användes som hästslaktplats. 

Målsättning: Rackarbacken ska skötas som 
ädellövskog med ek och bok som dominerande arter. Skulpturala och formstarka 
trädindivider premieras framför virkesproduktion. Buskage av främst frukt-
bärande arter ska gynnas liksom de trädgårdsrelikter som finns. Skogsbruksplan 
finns för området.

Rosenkällan, Na 26
Naturområden som ligger i anslutning till Rosenkällans villaområde. Flera delar är svårtill-
gängliga på grund av höjdskillnader. Det gäller den bokskog som skiljer villaområdet från 
sommarstaden. Skogen har en rik undervegetation av småbokar, och flera vackra stenmurar 
finns. 

Norr om villaområdet finns en mer lättillgänglig blandskog, med ett flitigt använt promenad-
stråk. Skogen är förhållandevis ung.

Målsättning: I bokskogen ska en föryngring ske genom att en ny generation av bokar tillåts bli 
stora. Övrig skog gallras för att träden ska utvecklas ordentligt. Skogsbruksplan 
finns för området.

Rosenkällans skogsöar, Na 27
Mindre skogspartier insprängda i villabebyggelse. Domineras av stora, vidkroniga ekar och 
hasselbuskage. Marken är mycket blockig. 

Målsättning: De stora ekarna ska bevaras och hållas friställda. Fruktbärande buskar gynnas.
Skogsbruksplan finns för området.

29. Frukter av benved
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Rosenkällans våtmark, Na 28
En av få våtmarker i närheten av Karlshamn. 
Den domineras av bladvass och har ett visst 
inslag av björk, tall och al i kanterna. Skulle 
med viss restaurering öka i attraktivitet. 

Målsättning: Bevara den öppna karaktären 
och den stora volymen av blad-
vass. Begränsa igenväxningen 
av träd.

Skogsborg, Na 29
Grönt område som binder samman Dal-
gången med Skogsborg, genom en prome-
nadstig. Ädellövskog med främst bok och ek.
Berg i dagen med tallar och enar. Dramatisk terräng, som vintertid fungerar som pulkabacke.
Öppnare ytor slås regelbundet. 

Målsättning: Pulkabacken ska hållas öppen. Skogen sköts som ädellövskog. Skogsbruksplan 
finns för området.

Stationsbacken, Na 30
Mindre berg med mycket fin utsikt. På ber-
get växer småvuxna oxlar, rönn mm i skre-
vorna. Runt berget finns ett smalt parti med 
ask och enstaka exemplar av ek, äpple och 
päron som överståndare. I norr och söder 
finns utpräglade bryn; i söder främst slån 
medan det i norr finns flera trädgårdsrelik-
ter, främst bondsyren men även gullregn, 
apel och päron. Kaprifol finns i bottenskik-
tet. Svårtillgängligt område, men ändå en 
riktig pärla.

Målsättning: Kranszonen med ask, slån och 
trädgårdsrelikter ska sparas.
Utsikten ska bevaras genom 
att träden ska stå glest för att 
inte luras i höjden. Gynna de 
karaktärsstarka oxlarna högre 
upp i terrängen och i övrigt 
hålla berget öppet.

Stenhagen, Na 31
Viktigt närrekreationsområde för Nya Sta-
den. Används flitigt av Sternöskolans ele-
ver. Området är mycket varierat och därför 

30. Bladvassvippa

31. Vitsippor i bokskogen vid Stenhagen
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uppskattat som strövområde. 

I den södra och västra delen finns ett av Karlshamns bästa bestånd av bok, buskskiktet består 
till övervägande del av bok. Örtskiktet varierar från ganska sparsamt, dominerat av vitsippor, 
till rikt med bl. a. tandrot och lundslok.

På berghällarna dominerar tallen med vissa inslag av ek. I buskskiktet återfinns där främst ek 
och en. Fältskiktet domineras av mossor och lavar och såväl blåbär som lingon förekommer.

I området finns två nyckelbiotoper. I den norra finns grov ek och skogslind. I nyckelbiotopen 
väster om Stenhagens bostadsområde finns blockrik terräng med gammal ek och bok och re-
lativt mycket död ved. Bokskogen i södra delen ingår inte i biotopskyddet men är ändå 
mycket intressant eftersom skogar av detta slag är relativt ovanliga i Karlshamns närhet.

Målsättning: Att förstärka områdets variationsrikedom. Att gynna och utöka bokskogsområ-
det. Att göra en successiv föryngring i bokbeståndet. Att sköta nyckelbiotoperna 
i enlighet med Skogsstyrelsens intentioner. Skogsbruksplan finns för området.

Sternö, Na 32
Området ligger inte i direkt anslutning till staden men tillräckligt nära för att ha en mycket 
stor betydelse för friluftslivet. Större delen av området är klassat som Natura 2000 och har 
med andra ord även mycket höga biologiska värden. Även de kulturhistoriska värdena är stora 
då Sternö spelat en central roll inom stenindustrin. Badplats och naturslinga finns i området.
Det finns separata utredningar gjorda angående Sternös framtid.

Målsättning: Se separata utredningar för området. Utredning pågår om bildande av naturreser-
vat. Skogsbruksplan finns för området.

32. Ny naturslinga anläggs i bokskogen i Sternö
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Väggaberg, Na 33
Udde vid Solskensviken, som främst består av block 
och klippor. En upptrampad stig leder från småbåts-
hamnen och ut till klipporna, som sommartid är popu-
lära för solbad. Utsikt mot Vägga och Vägga udde.
Vegetationen består av blandskog med främst ek, björk 
och enbuskar, med inslag av bok, tall och rönn. Un-
dervegetation med blåbärsris, ljung och kaprifol. 

Målsättning: Kontrasten mellan släta klippor och skog 
ska bevaras. Viss gallring av sly är dock 
önskvärd, för att området ska kännas mer 
inbjudande. 

Vägga udde, Na 34
Svårtillgängligt naturområde vid havet, bortom ett sommarstugeområde. Vindpinade ekar, 
enbuskar och tallar står för den högre vegetationen, medan buskskiktet består av vildrosor och 
ljung. Vegetationen har ett säreget uttryck. Klippor, stenskärv och block, tillsammans med tät 
vegetation, gör det svårt att ta sig ner till vattnet. 

Målsättning: Bevara och utveckla den säregna naturen. Gynna enbuskar och ek, genom att 
gallra fram dem. Varken en eller ek tycker om att trängas med annan vegetation. 
En ny generation ska tillåtas växa upp. Om möjligt ska en mindre stig eller upp-
markerad led göras vid vattnet, så att området blir mer lättillgängligt.

34. Att ta sig ner till havet vid Vägga udde är svårt, på grund av den täta vegetationen och den blockiga terrängen

33. Utsikt mot Vägga från Väggaberg
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Alléer

Bellevuevägen, A 1
Äldre allé av hästkastanj, Aesculus hippocastanum. I den södra delen övergår den i en enkel-
rad med parklind, Tilia x europaea, som planterades 1985. Leder upp till Bellevueparken från 
staden. Del av ett grönt stråk mellan Hantverkaregatan och Bellevueparken. 

Målsättning: Träden ska kontinuerligt besiktigas. Den äldre delen kan komma att bytas ut 
inom en 20-års-period på grund av sin ålder.

Biblioteksgatan, A 2
Enkelsidig rad med jättevitoxel, Sorbus aria ’Gigantea’ E, planterade 2007. Träden har ut-
vecklats väl sedan planteringen.

Målsättning: Friväxande träd.

Bodekullsvägen, A 3
Hörsholmsalmar, Ulmus carpinifolia ’Hörsholmii’, planterade 1985. Träden håller samman 
ett, i övrigt, svårdefinierat gaturum. 

Målsättning: Gaturummet ska även fortsättningsvis ha trädplantering.

Borgmästargatan/Rosenvägen, A 4
Äldre trädrad av hängbjörk, Betula pen-
dula. Är delvis i tämligen dålig kondition 
och flera träd har redan avverkats.

Enkelsidig trädrad av lind, planterad i mit-
ten av cykelbanan i Borgmästargatans för-
längning. Träden har stannat av i växten. 

En arkadklippt rad av lind längs Rosen-
vägen formar en inramning till Rosengår-
den.

Målsättning: Intentionen är att knyta sam-
man området med Hamngatan 
när sista etappen på piren bebyggs. Det innebär att björkarna kommer att bytas 
ut. Lindarna i mitten av cykelbanan behöver jordförbättrande åtgärder för att 
komma igång med tillväxten. De arkadklippta lindarna ska hållas klippta.

35. De arkadklippta lindarna, som syns i bakgrunden, ramar in 
Rosengården.
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Drottinggatan vid Rådhuset, A 5
Rad av naverlönn, Acer campestre ’Green Column’, plan-
terade 2009. Planteringen är starkt avvikande i stenstaden. 
Att den endast sträcker sig längs med ett kvarter medför 
att Drottninggatan splittras. 

Målsättning: Eftersträvas en strikt hållning till grundtan-
ken i stenstaden bör trädraden avlägsnas. Är 
målet att mjuka upp stadens strama utform-
ning ska träden lämnas friväxande. 

Drottninggatan, Lilla Torg, A 6
Rad av silveroxel, Sorbus incana, som planterades i slutet 
på 1990-talet. Planteringen är avvikande i stenstaden. Pla-
ceringen gör att den dock fungerar mycket bättre än de två 
övriga planteringarna på Drottninggatan. Till följd av att 
gatan vidgas till ett mindre torg har träden kunnat placeras 
i linje med husliven i övriga kvarter. Gaturummet lämnas 
på så sätt intakt. 

Målsättning: Träden bör skäras tillbaka försiktigt, för att minska kronans utbredning, med ca 
10 års intervall.

Drottninggatan, Stroset, A 7
Rad av silveroxel, Sorbus incana, som planterades 2001.  Planteringen bryter mot intentionen 
att bibehålla karaktären av stenstad. Raden sträcker sig endast längs med ett kvarter och det 
bidrar till att ge Drottninggatan ett splittrat intryck. Träden börjar bli för breda för platsen.

Målsättning: Eftersträvas en strikt hållning till grundtanken i stenstaden bör trädraden avlägs-
nas. Är målet att mjuka upp stadens strama utformning ska träden lämnas friväx-
ande. Träden bör skäras tillbaka försiktigt, för att minska kronans utbredning,
med ca 10 års intervall.

Erik Dahlbergsvägen, A 8
Trädrad av parklind, Tilia x eupopaea, troligen 
planterad under 1900-talets första årtionde. 
Träden står i mittrefugen, som är gräsbevuxen. 
Markutrymmet är mycket begränsat. Träden är 
i dålig kondition, främst mellan Kyrkogatan 
och Bodestorpsvägen.

Målsättning: Träden ska regelbundet säkerhets-
besiktigas. Markförutsättningarna 
ska förbättras. Träden ska bevaras 
så länge det är möjligt. Torra gre-
nar avlägsnas regelbundet och 
farliga träd fälls.

37. Lindar på Erik Dahlbergsvägen

36. Naverlönn längs Drottninggatan
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Gustavsborg/Prinsgatan, A 9
Trädrader med parklind, Tilia x europaea som planterades 1985. 

Målsättning: Friväxande träd som ska förgylla entrén till staden.

Hamngatan, A 10
Trädrad av parklind Tilia x europaea. Planterad 1990 och kompletterad 2003. 

Målsättning: Friväxande träd. När sista etappen av piren bebyggs så är intentionen att knyta 
samman Hamngatan med Borgmästargatan/Rosenvägen genom en enhetlig 
plantering.

Hellerströmska torget, A 11
Rad av plataner, Platanus acerifolia ’Stockholm’, planterad 2003, samt 2006.

Målsättning: Formklippta träd.

Holländareplan, A 12
Enkelsidig, äldre rad av parklind, Tilia x 
europaea. Träden har en mycket vacker 
kronform. Enkelsidig rad av freemanlönn, 
Acer x freemanii ’Autumn Blaze’ plante-
rades 2011 mot parkeringen vid Ös-
terslättskolan.

Målsättning: Friväxande träd.

Kyrkogatan, A 13
En rad med skogslind, Tilia cordata, mel-
lan Kyrkogatan och kyrkogården. Funge-
rar som den norra sidan på kyrkogårdens 
trädkrans. Planterades 2007 och har en 
mycket god utveckling.

Målsättning: Friväxande träd

Långakärrvägen, A 14
Enkel rad med kärrek, Quercus palustris,
planterad 1990. Träd med mycket fin 
utveckling. Del av grön länk ut mot 
Svarte Mosse.

Målsättning: Friväxande träd.

38. Lindar med vacker kronform på Holländareplan

39. Fint utvecklade kärrekar på Långakärrvägen
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Meyers plan, A 15
Parklind, Tilia x europaea, som planterades 1985.

Målsättning: Friväxande träd.

Meyers plan/Teaterparken, A 16
En äldre rad av parklind längs Teaterparken. Träden är lutar kraftigt, men är vid god vigör. 
Två av träden har fällts, och man har låtit stubbskott gå upp till nya träd, som idag är ganska 
stora.

Målsättning: Träden bevaras så länge det är möjligt. Nya träd ska växa upp från stubbskott, 
den dag då de gamla fälls.  

Parkgatan, A 17
Rad med hästkastanj, Aesculus hippocastanum. Träd i dålig kondition; kronan har av säker-
hetsskäl kapats. Står i en gräsyta mellan Parkgatan och Hamngatan.

Målsättning: Trädraden kommer att bytas ut. Intentionen är att få en sammanhängande träd-
rad från Hamngatan till Rosengården.

Perennagården, A 18
Dubbelsidig allé av dubbelblommande sur-
körsbär, Prunus cerasus ’Rhexii’, som går rakt 
genom parken. Träden planterades 2010.

Målsättning: Friväxande träd.

Regeringsgatan, A 19
Rad av rönn, Sorbus aucuparia, som är i 
mycket dåligt skick. Markförhållandena är 
mycket svåra med starkt kompakterat material 
och näraliggande ledningsgropar. Träden står 
utmed en av stadens mest brutala fasader och 
har därför ett stort värde för att göra gaturum-
met mer mänskligt att vistas i. Flera träd i raden 
har redan fällts.

Målsättning: I samband med renovering av fastigheterna kommer trädraden att bytas. Stora 
markarbeten krävs för att nya träd ska få en bra utveckling.

Ronnebygatan, A 20
Rad av skogslind, Tilia cordata ’Rancho’, planterad 1997-98, kompletterad 2008. Form-
klippta, till följd av att utrymmet är mycket begränsat. Planteringen kommer i konflikt med 
ambitionen att behålla innerstadens karaktär av stenstad. Planteringen har dock ett mycket 

40. Dubbelblommande surkörsbär i Perennagården
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konsekvent och enhetligt utförande och understryker därför det strama gaturummet. Några av 
träden börjar må dåligt på grund av dålig växtbädd.

Målsättning: Träden ska klippas med täta intervaller. Markförhållandena ska förbättras för de 
träd som mår dåligt.

Rosengården, A 21
Allé av lind som går genom Rosengården upp mot Väggaskolan. Träden är planterade på 
1980-talet. Grova rötter ligger ytligt och skapar problem för markbeläggningen.

Målsättning: Träden bevaras som friväxande. Vid åtgärder i markbeläggningen måste hänsyn 
tas till rötternas utbredning.

Rosenkällevägen, A 22
Rad av oxel, Sorbus intermedia.

Målsättning: Friväxande träd

Stadsportsgatan/Drottninggatan, A 23
Rad med äldre parklindar, Tilia x europaea. Har tidigare markerat infarten till staden vid den 
norra stadsporten. Längs Stadsportsgatan var trädraden tidigare dubbel. Väster om Drottning-
gatan fungerar lindarna som inramning till Körmölleplan. I östra delen konkurrerar de med 
nyare bebyggelse. Utgör idag en del av ett grönt stråk mellan Hantverkaregatan och Bellevue. 
Träden är i relativt god kondition.

Målsättning: Trädraden ska regelbundet ses över ur säkerhetssynpunkt. 

Sternövägen, A 24
Rad av parklind, Tilia x europaea, klonen är okänd. Planterad under 1960-talet. Mycket en-
hetlig klon som ger planteringen ett stramt och elegant utseende. Låg stamhöjd.

Målsättning: Regelbunden beskärning för att säkerställa frihöjden för trafiken.

Sölvesborgsvägen/Korpadalsrondellen, A 25
Delvis enkel- och delvis dubbelsidig allé. Tilia cordata ’Rancho’  står i Korpadalsrondellen 
och dess refuger och Tilia cordata ’Greenspire’ är planterad längs Sölvesborgsvägen söderut.
Planterad under 1990-talet och i början av 2000-talet. Träden binder samman en utform-
ningsmässigt ganska splittrad infart. Karlshamn och Asarum är på väg att växa ihop och vik-
ten av en tilltalande länk mellan samhällena ökar. Flera av träden är idag i mycket dålig kon-
dition på grund av avsaknad av växtbädd.

Målsättning: Träden ska vara friväxande. Kompletteringar kan behövas för att öka den 
sammanlänkande funktionen. Dåliga träd bör bytas ut, och växtbädd göras i ord-
ning. Vissa träd tas helt bort.
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Torget, A 26
Utmed Christoffer Schrödersgatan finns en rad med äldre parklind, Tilia x europaea. Träden
är i relativt dålig kondition, men har ett imponerande stamomfång. Det tyder på att träden stått 
mycket länge på platsen. Längs med Drottninggatan finns en nyare rad av parklind, planterad 
under 1980-talet. Man har använt sig av fröförökat material som tillsammans med varierande 
markförhållanden har gett en stor variation i utvecklingen hos de olika trädindividerna. När 
delar av torget byggdes om i slutet av 2000-talet så byttes raden av parklind längs Kungsgatan 
ut mot en sort vid namn ’Öveds Kloster’. Träden, som planterades 2008, visar redan en god 
utveckling.

Målsättning: Träden längs Kungsgatan ska bevaras. Raden längs Drottninggatan ska så långt 
möjligt hållas enhetlig genom beskärning. Det finns långtgående planer på 
ombyggnad av torget. Om lindar ska planteras ska det vara av sorten ’Öveds 
Kloster’ för att få ett mer enhetligt och elegant utseende på hela torget.

Varvsgatan, A 27
Parklind, Tilia x europaea. Resterna av en tidigare allé från Ågatan mot Harmsbacke. Träden 
är på grund av en våldsam beskärning i ganska dåligt skick. De har sedan 70-talet hamlats 
med varierande intervall. 

Målsätting: Träden ska ersättas framöver.

41. Lindar och sommarblommor på torget, längs Kungsgatan
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Ågatan, Mieåparken A 28
På Ågatan, mellan Christoffer Schrödersgatan och Kyrkogatan, står en enkelsidig rad av 
bohuslind, Tilia platyphyllos ’Fastigiata’ (ev. ’Örebro’) som planterades 2001. Träden har ut-
vecklats mycket väl, och sorten har en sammanhållen kronform som ger ett stramt uttryck,
vilket passar väl på platsen.

Mellan Kyrkogatan och Södra Fogdelyckegatan står en enkelsidig rad med björkar, Betula 
pendula, planterade under 1970-talet. Björkarnas form skiljer sig väsentlig mot de andra 
träden längs Ågatan.

Mellan Södra Fogdelyckegatan och kv. Norrköping står en enkelsidig rad med vitoxel, Sorbus 
aria. Träden planterades under 1980-talet. Dessvärre har de inte utvecklats sedan dess, på 
grund av bristfällig växtbädd. Träden är idag i dåligt skick.

Mellan kv. Norrköping och kv. Räkan står en enkelsidig rad med vitoxel, Sorbus aria. Träden 
planterades under 1980-talet och har en fin utveckling.  

Målsättning: Eftersträvansvärt är en trädplantering längs Ågatan som är sammanhängande. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara samma sort, men uttrycket bör vara det-
samma. I samband med att Mieåparkens utformning utreds så bör även trädra-
dernas framtid diskuteras.

42. Bohuslindar längs Ågatan.
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ASARUM

Naturliga förutsättningar

Asarum är en mycket gammal by med anor från förkristen tid. Den ligger i 
en ganska rik jordbruksbygd och flera stora gårdar har utgjort stommen i 
den stora socknen. Asarums by har vuxit kraftigt under främst andra hal-
van av 1900-talet. Byns centrum med Storgatan har kvar sin ålderdomliga 
karaktär med en genomgående bygata kantad med gårdar och servicefunk-
tioner. Asarum präglas starkt av att framförallt vara en bostadsort. Invå-
narna har vanligtvis sin utkomst på annat håll.

Geologi
Asarum ligger i den blekingska mellanbygden, som är ett dallandskap. Området är starkt ku-
perat med sprickdalar och platåområden.

Asarum ligger under högsta kustlinjen och har därför utsatts för havets eroderande effekter,
vilket gett blockterräng på höjderna och rikligt med finkorniga material i dalsänkorna. Berg-
grunden består av gnejs och granit vilket ger relativt sura grundförutsättningar. 

Vegetation
Asarum ligger i lövskogsregionen och dominerande trädslag är ek och bok. Lövblandskogar 
är vanligast och i dessa förekommer flera ädla lövträd som avenbok, skogslind, skogslönn och 
fågelbär. De är ofta starkt uppblandade med andra arter som hassel, björk, al och hägg. Löv-
barrblandskogar förekommer också relativt frekvent och det är tallen som är det vanligaste 
barrträdet. Gran förekommer endast mycket sparsamt. Hällmarkstallskog finns på enstaka 
platser i de södra delarna. Alsumpskog finns utmed Mieån.

Jordbrukslandskapet sträcker sig in i byn, bland annat i Asarumsdalen där det fortfarande fö-
rekommer bete.

Bebyggelsen och grönskan
Asarum domineras av villabebyggelse. En del äldre villor förekommer, men en kraftig ökning 
märks från 40-talet och fortfarande idag byggs villor i Asarum. Under 60-, 70- och 80-talet 
var produktionen mycket hög. Större delen av Korpadalen kom till exempel till under denna 
period.

Mindre områden med flerbostadshus finns i centrum av byn liksom vid Frälsegårdsvägen och 
Ekbacken.

I byn finns fortfarande rester av äldre gårdar kvar, som Stenbackagården och Rosendal.

Asarum har, på grund av den stora andelen villabebyggelse, en stor mängd grönska. Mycket 
av den ligger dock på privat mark. Det finns god tillgång på naturmark i nära anslutning till 
byn. I planeringen är det viktigt att värna om kontakten mellan bebyggda delar och naturmark.
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Parker

Badhusparken, Pa 11
Finpark i centrala Asarum i anslutning till det gamla badhuset. Byggdes om i mitten på 1990-
talet, och tillgänglighetsanpassades i slutet av 2000-talet. Den är i dag en vacker, stämnings-
full park med många värden. Vattentrappan och dammen är mycket uppskattade av barn. I 
parken finns en flitigt använd boulebana. Artdiversiteten är stor. Här finns såväl perenner, 
vattenväxter, buskar, rosor, träd, klätterväxter som lökväxter. Ett stort antal flerstammiga ja-
panska magnolior fungerar som karaktärsträd. Parkens perennrabatter skulle behöva göras 
om, eftersom växtmaterialet börjar bli åldersstiget.

Målsättning: Parken ska hållas i ett prydligt skick och ha finparkskaraktär. Den stora 
artdiversiteten i växtmaterialet ska bevaras och utvecklas. Parkens användnings-
område diskuteras i samband med den utredning som görs kring Asarums cent-
rums framtida utformning.

Dyks väg, Pa 12
Central lekplats med fotbollsplan i Asarum. Lummig och parklik, med många olika slags 
växter. Växtmaterialet är i stort behov av uppdatering. Tillgänglighetsanpassades 2005. Fun-
gerar som huvudlekplats i Asarums centrum.

Målsättning: Lekplatsen skall behålla sin parklika karaktär och hållas prydlig och säker.

43. Dammen med skulpturen Luring och frodiga perenner finns i Badhusparken
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Korpadalens stora lekplats, Pa 13
Central lekplats i Korpadalen. Har en öppen karaktär med stora gräsmattor omkring. Mot 
Korpadalsvägen finns en skyddande plantering med oxel och olika buskar. Mycket frekvente-
rad.

Målsättning: Lekplatsen ska ha kvar sin öppna karaktär och hållas prydlig och säker.

Offerkällan, Pa 14
Sägs vara en hednisk offerplats där källans vatten har helande krafter. Den förlorade sin status 
vid reformationen, men efter att Karl XI druckit där blev den åter populär och platsen använ-
des för bland annat midsommarfirande under en tid. Idag finns en mindre parkanläggning på 
platsen. Brunnskaret minner om källan, fast där idag inte finns något vatten. Torarpsbäcken 
rinner genom parken. Flera stora skulpturala alar finns, liksom rhododendron och ett ginko-
träd. 

Målsättning: Parken skall hållas i prydligt skick och ha en finparkskaraktär. Alarna är gamla 
och behöver successivt bytas ut.

44. Torarpsbäcken rinner genom Offerkällan
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Rosendals trädgård, Pa 15
En rest av en parkanläggning som tillhört Rosen-
dals gård, ägd av bland andra familjen Dahl.

Idag återstår en höjd med ett sexkantigt lusthus 
högst upp. Flera olika växter finns kvar, bland annat 
syrener, rhododendron och snöbär. Området har 
förvildats genom åren och spontanuppslag av björk, 
rönn och ek har blivit resultatet. Fin utsikt. Mindre 
pulkabacke.

Målsättning: Parken är i starkt behov av upprust-
ning. Den ska hållas i ett ordnat skick.

Storgatan, fickpark, Pa 16
Fickpark, mitt emot kyrkogården, längs Storgatan.
Innehåller ett stort antal träd och buskar, men även 
perenner och sommarblommor. Buskagen är i be-
hov av gallring.

Målsättning: Parken sköts som finpark. Försiktig gallring genomförs för att lyfta fram utvalda 
växter.

45. Lusthuset i Rosendals trädgård

46. Ormöga blommar på våren i Storgatans fickpark. Kyrkogården syns på andra sidan vägen.
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Begravningsplatser

Asarums kyrkogård, Be 5
Den, med god marginal, största anlagda grönytan i Asarum. Många äldre träd, främst lind och 
ek. Utgör en bred grön länk mellan naturmarkerna i öster och Asarums centrum. Promenad-
vägar åt öster liksom Vislandabanan passerar genom området.

Kolerakyrkogård, Mönsterslätten, Be 6
Kyrkogården användes vid koleraepedemier på 1800-talet. Då låg kyrkogården vid den så 
kallade Mönsterslätten, där det idag är ett villaområde. Området är omgärdat med stenstolpar 
med järnkedjor emellan. Platsen består främst av gräs, och enstaka syrenbuskage och en stor 
alm pryder området. En minnessten finns rest på platsen, som talar om att här finns 90 offer 
för koleran begravda.

47. Kolerakyrkogården ligger idag mitt i ett bostadsområde.
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Natur- och rekreationsområden

Björket, Na 35
Har tidigare fungerat som festplats. Ett äldre 
gångsystem kan fortfarande anas. Sammansatt 
område med hagmarkskaraktär. Omväxlande 
öppna ytor och tätare lundpartier. Stora, vidkro-
niga ekar och bokar. Mycket apel, hagtorn, hassel 
och slån. Centralt finns en yta som slås och har 
ett glest björkbestånd som fått ge området dess 
namn. I norr finns resterna av en plantskoleod-
ling med inslag av flera olika trädkultivarer,
planterade i rader.

Mycket populärt närrekreationsområde som ge-
nomkorsas av ett flertal stigar. Gränsar till kyr-
kogården i öster och gamla skjutfältet, som idag används av olika idrottsföreningar mm, i 
väster. En detaljplan har tagits fram, som innebär bostäder på delar av området.

Målsättning: Områdets hagmarkskaraktär ska bevaras. Äldre träd ska gynnas samtidigt som 
en successiv föryngring är nödvändig. I plantskoledelen ska i första hand kulti-
varerna gynnas men samtidigt måste raderna arbetas bort. Området ses över och 
gallras i samband med att det nya bostadsområdet tar form. Skogsbruksplan 
finns för området.

Froarp/Björkliden, Na 36
Område med främst tallskog med stora uppslag av ek i 
mellanskiktet. Mindre partier av ek. 

Viktigt rekreationsområde i anslutning till Asarums id-
rottsplats. Elljusspår finns. Området ligger delvis på pri-
vat mark.

Målsättning: Skapa större variation i området genom att 
tall prioriteras i den östra delen och löv i den 
västra. Skogsbruksplan finns för området.

Iglagölen, Na 37
Blandskog med främst tall, bok och ek. I sankare områ-
den finns mest björk. Längs sankmarksstranden utmed 
sjön finns dvärgvuxna tallar, skvattram, odon och pors.
Närrekreationsområde för norra Korpadalen.

Målsättning: Området ska skötas som blandskog. Skogsbruksplan finns för området.

48. Björket

49. Froarp/Björkliden
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Klinkaberget, Na 38
Två mindre skogsöar i Ekebergslund. Själva Klinkaberget är en bergsknalle med branta stup. 
Den östra ön är flackare och saknar berg i dagen. Bevuxna med ädellövskog med mycket ek, 
hassel och fågelbär. Mellan öarna finns klippta gräsytor.

Målsättning: Ska skötas som ädellövskog. Brynen ska variera mellan öppnare partier för in-
syn och mer slutna för att gynna flora och fauna. Skogsbruksplan finns för om-
rådet.

Korpadalsvägens bäckravin, Na 39
Bäckravin med al i de lägre partierna och främst bok högre upp i terrängen. Nedre delen av 
bäcken ligger på privat mark.

Målsättning: Bäcken ska rinna fritt, ej kulverteras eller regleras på annat sätt. 

Långasjönäs, Na 40
Området ligger till största del i ett naturreservat. Naturreservatet är cirka 537 ha stort och är 
en viktig del av det rörliga friluftslivet i kommunen. Naturen är väldigt varierande, från gran-
och lövskog till betesmarker och spår av tidigare bebyggelse. Här finns sjöar, varav den 
största, Långasjön, används som vattentäkt åt kommunen. Stora och Lilla Kroksjön är 
populära fiskesjöar. Från Kroksjöarna utgår också populära motions- och skidspår, och här 
finns Nytorpet, drivet av friluftsfrämjandet, där det finns möjlighet att bada bastu. En 
tillgänglighetsanpassad naturslinga finns i området. Blekingeleden går till viss del genom 
naturreservatet. En camping samt två kommunala badplatser ligger i området.

Målsättning: Området ska vara till för det rörliga friluftslivet. Naturreservatet ska skötas 
enligt den skötselplan som finns för området. Campingen ska tillåtas att 
utvecklas, dock med hänsyn till natur- och rekreationsvärdena i området.
Skogsbruksplan finns för området.

Mieån uppströms Janneberg, Na 41
Ådalen är kantad av lövskog. I sumpigare delar är det alen som dominerar medan det i högre 
terräng är ädellöv. En stor andel lind finns.

50. Den tillgänglighetsanpassade naturslingan i Långanäs invigdes av landshövding Gunvor Engström sommaren 2011. Längs 
slingan finns även en tillgänglig grillplats
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G/C-väg utmed en lång sträcka av detta mycket vackra och 
intressanta område gör det tillgängligt trots att naturen på 
många ställen är svårforcerad. Området har en intressant 
historia som industriområde. Här har funnits textilindustri, 
kvarn, tegelbruk, garveri mm. Idag ligger Kreativum i områ-
det. Området ligger i stort sett helt på privat mark.

Offerkällevägen, Na 42
Mindre skogsparti med ädellövskog. Eken dominerar. Rester 
av en äldre allé av bok.

Målsättning: Området ska skötas som ädellövskog. Allén ska 
gynnas.

Stenbacka strövområde, Korpaberget, Storelid, Na 43
Stort sammansatt grönområde mellan Asarum och Korpa-
dalen. Starkt kuperat med bergsryggar och dalar. På bergen 
dominerar tallen och i lägre partier finns blandlövskog. De 
ädla lövträden bok och ek dominerar men det finns också 
ganska stora inslag av bland annat björk och asp framförallt 
i fuktigare partier och i tidigare öppna områden som håller 
på att växa igen.

I den södra delen finns ett gravfält med resta stenar från sen 
järnålder. Detta sköts i samråd med länsstyrelsens kultur-
miljöenhet. Idag finns där en gles björkskog av ganska hög 
ålder. På östra sidan mot Korpadalens förskola ligger res-
terna av en fornborg på en bergstopp. Här finns fortfarande 
en vid utsikt. 

Området genomkorsas av ett otal stigar och är ett mycket 
viktigt rekreationsområde. Flera skolor och förskolor ligger 
i anslutning till området. En belyst motionsslinga och en 
tillgänglighetsanpassad slinga planeras i området.

Målsättning: De naturliga variationerna ska tas till vara, i 
enlighet med skogsbruksplanens intentioner.
Tall, en och ek gynnas på högre höjder medan 
den lägre terrängen sköts som ädellövskog. 
Fornminnena ska förvaltas i samråd med läns-
styrelsen. Området ska ha kvar sin funktion 
som strövområde.

Strömma, Na 44
Ädellövskogsområde som är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Blockrik terräng. 
Grova vidkroniga träd och lundartad markflora. Relativt mycket lind och avenbok. Även en 
intressant kryptogamflora. Delar av området ligger på privat mark.

51. Mieån uppströms från Jannebergs 
kvarn

52. Resta stenar vid gravfältet vid 
Storelid

53. Berghällar med grov tall och en på 
Korpaberget
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Närmare det bostadsområde som exploaterades i mitten av 2000-talet ligger ett skogsparti i 
blockig terräng, med främst ek och bok.

Målsättning: Nyckelbiotopen ska skötas i enlighet med Skogsstyrelsens intentioner. Skogs-
bruksplan finns för området.

Torarpsbäcken mellan Offerkällan och Fräslegårdsvägen, Na 45
Torarpsbäcken rinner öppet och är bara kulverterad under vägar. Området är bitvis mycket 
smalt men öppnar sig i vissa delar. En skogsö med bl.a. grov vidkronig ek, hassel och hägg 
finns i östra delen. 

Målsättning: Bäcken ska rinna öppet. Den naturliga floran ska gynnas. Viss hänsyn till närhe-
ten till bebyggelse måste tas. 



48

Alléer

Långasjönäsvägen, A 29
Gammal allé av bland annat ask, Fraxinus excelsior, och klibbal, Alnus glutinosa, som står 
mitt i vägen och längs sjön. Träden är i dålig kondition. Askskottsjuka finns i området. Träden
är skyddade av biotopskydd.

Målsättning: Byta ut träden mot annan art om de drabbas av askskottsjuka. Tillstånd vid fäll-
ning krävs från länsstyrelsen, pga. biotopskyddet.

Offerkällevägen, A 30
Allé av oxel, Sorbus intermedia, som planterades 1993. Träden ersatte en äldre oxelallé och 
markarbetet var inte tillfredsställande vid anläggandet och träden lider därför av jordtrötthet. 
Utvecklingen är således mycket dålig. Flera träd har dött, och fått bytas ut.

Målsättning: Träden bör bytas ut mot annan art eller samma med byte av hela växtbädden. 
Alternativt kan jordförbättrande åtgärder genomföras, genom att träden lyfts och 
jorden under byts ut.

Prästgårdsalléen, A 31
Allé av parklind, Tilia x europaea. Träden har jämn och 
bra kvalitet. Kulturhistoriskt viktig. Allén går från Stor-
gatan till prästgården. Endast den första etappen står på
kommunal mark, resten tillhör Asarums församling. Ingår 
i ett grönt stråk i öst-västlig riktning genom Asarum.

Målsättning: Allén ska bevaras.

Skalbaggevägen, A 32
Enkelsidig rad av oxel, Sorbus intermedia, som sträcker 
sig längs Skalbaggevägen från korsningen Nyckelpigevä-
gen till korsningen Bäcksländevägen. Träden är i dålig 
tillväxt. Enstaka träd saknas.

Målsättning: Jordförbättrande åtgärder är önskvärda, för att se om träden kan återfå vitalitet.

Storgatan, A 33
Längs med Storgatan, mellan Stenbackavägen och Of-
ferkällevägen planterades kärrek, Quercus palustris, 
1990. Träden har en mycket god utveckling. Planter-
ingen kompletterades med fler träd på sträckningen 
längst söder ut 2006, i gräsytan mellan Storgatan och 
Ägovägen.

Målsättning: Friväxande träd. 
55. Kärrek i sprakande höstfärg på Storgatan

54. Oxelrad längs Skalbaggevägen
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MÖRRUM

Naturliga förutsättningar

Det vi idag kallar Mörrum är egentligen två byar, Mörrum och Hästaryd,
som delas åt av Mörrumsån. Lämningar från järnåldern på åsen nordväst 
om järnvägsstationen visar att bygden länge varit använd som bosättning. 
Laxfisket i ån har historiskt sett varit betydelsefullt, och än idag är det 
just laxfisket som gör byn känd. Ett centrum växte fram runt kyrkan un-
der slutet av 1800-talet. Idag sträcker sig centrum från bageriet längs 
Karlshamnsvägen, till bensinstationen i korsningen Sölvesborgsvägen/
Kungsvägen. Några större industrier finns i byn och dess närhet, vilket 
gör att många som bor i byn även har sitt arbete där.

Geologi
Mörrum ligger i det område som klassas som kustland. Det kännetecknas av att området är 
flackt med mindre dalsänkor omväxlande med bredare plana dalbottnar och kustslätter. Mel-
lan dessa ligger lövskogsklädda backar och uppstickande bergknallar. Dalbottnarna är fyllda 
med lera och andra lösa avlagringar och är oftast uppodlade.

Den dominerande bergarten i Mörrum är kustgnejsen, som klassas som en sur bergart. Mör-
rumsån rinner genom byn och i anslutning till den finns åsar med grovkorniga isälvsavlag-
ringar. Övriga jordarter i och kring Mörrum är sand och lera.

Vegetation
Mörrum tillhör lövskogsregionen, med dominerande trädslag av ek och bok. Ren bokskog 
finns, men vanligare är lövblandskogar med flera ädla lövslag och andra lövträd. Buskskiktet i 
lövblandskogarna är ofta mycket rikt. Längs Mörrumsån förekommer också klibbalstrandsko-
gar och sumpblandskogar, som ofta är rika på högvuxna örter, gräs, starr och ormbunkar.

Bebyggelsen och grönskan
Före enskiftet, i början av 1800-talet, så låg gårdarna samlade. Efter skiftet tvingades flera 
gårdar flytta ut från byn, och landskapsbilden blev nu en helt annan, med gårdar glest ut-
spridda. Ofta byggdes också nya mangårdsbyggnader i samband med skiftet, vilket också för-
ändrade bebyggelsens utseende. Flera gårdar och mangårdsbyggnader, liksom andra gamla 
historiska byggnader, finns kvar i de centrala delarna än idag, vilket gör att byns historia 
känns levande.

En stor andel av bebyggelsen i Mörrum består av villaområden, byggda i största del från 
1950-1990-talen. Områdena varierar i utformning, från små till stora tomter. I anslutning till 
villaområdena finns väl tilltagna grönområden. Några flerbostadshusområden finns också, 
vilka har en stor andel grönska runtomkring. 

Flera skogspartier finns i utkanterna av byn. Totalt sett upplevs Mörrum som ett grönt om-
råde, där villatomterna står för en stor del av grönskan i de centrala delarna.
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Parker

Kungsgårdsbersån, Pa 17
Bersån är en rest från Kungsgården som tidigare låg på 
platsen. Bersån består av lind, som idag vuxit till stora 
träd och är i dålig kondition. Intill bersån står två pä-
ronträd, som också kan vara en rest från gården. I öv-
rigt består området av klippt gräsyta.

Målsättning: Bersån ska bevaras och eventuellt föryng-
ras om det är möjligt.

Kungsparken, Pa 18
Kungsparken, som ligger i centrala Mörrum, stod klar 1992. I mitten av parken finns statyn 
Treklang av Jonny Martinsson, som representerar bygdens tre huvudnäringar: jordbruk, fiske 
och stenhuggeri. Runt statyn finns rabatter med sommarblommor. På området där parken idag 
ligger betade kor så sent som på 1980-talet. Parken omgärdades tidigare av stora buskage, 
men har öppnats upp 
mot Kungsvägen. En 
flitigt använd boulebana 
finns i parkens västra 
del. Tanken var att par-
ken skulle fungera som 
ett torg och en mötes-
plats, vilket den tyvärr 
inte gör. Kvällstid är den
en populär träffpunkt för 
byns ungdomar, vilket 
tyvärr resulterat i en del 
skadegörelse. Växtmate-
rialet, främst träden, bö-
rjar bli ålderstigna.  

Målsättning: Parken ska 
skötas som 
finpark. Delar av växtmaterialet bör bytas ut. Parkens framtid bör utredas, för att 
få en park som används av alla åldrar och som är en naturlig mötesplats. Delar 
av parken kan användas till annat ändamål.

Stålagården, Pa 19
Kulturmiljöpark som drivs av Mörrums hembygds- och fornminnesförening sedan 1963. Här 
finns ett hembygdsmuseum i den gamla mangårdsbyggnaden från 1823. Flera uthus är dit-
flyttade från andra gårdar runt om i Mörrum. Stålagården är en viktig knutpunkt för mör-
rumsborna, här anordnas t.ex. den mycket populära höstmarknaden varje år i september. 

57. Statyn Treklang står centralt placerad i Kungsparken

56. Bersån av lind är idag förvuxen
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Begravningsplatser

Kolerakyrkogården, Be 7
Kolerakyrkogården ligger intill ett bostadsområde, i närheten av Mörrumsån vid Åkroksvä-
gen. Kyrkogården, som kom till i samband med koleraepidemin 1857, är omgärdad av sten-
murar och ligger i en vacker skogsglänta, där marken på våren täcks av vitsippor. Stora ekar 
omgärdar kyrkogården. En minnessten finns rest på platsen.

Målsättning: Platsen hålls i ett vårdat skick. De stora ekarna friställs från sly. Skogsbruksplan 
finns för området.

Mörrums kyrkogård, Be 8
Kyrkogården, som omgärdar Mörrums kyrka, ligger på östra sidan om Mörrumsån. Kyrko-
gården består av tre delar, den äldsta närmast kyrkan, den näst äldsta öster om kyrkan och den 
nyaste delen som ligger nere vid Mörrumsån. Stora lindar är planterade som inramning mot 
Karlshamnsvägen och kring delen öster om kyrkan. Planterade träd i den storleken på mark 
som inte är privat ägd är ovanligt i Mörrum, varför dessa lindar är mycket betydelsefulla.
Kyrkogården är parklik med sin stora del grönska. Kyrkogården används som passage, från 
naturområdet vid Prästaladan till Mörrums centrum.

58. Stenmurar omgärdar kolerakyrkogården.
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Natur- och rekreationsområden

Bolsberget, Na 46
Två bergsknallar i centrala Mörrum, intill Bolsgården. Det 
östra berget används vid valborgsfirande. Där består ve-
getationen främst av ek och lönn, som finns vid bergsfo-
ten; uppe på krönet finns ingen högre vegetation. Det 
västra berget har betydligt mer varierad vegetation med 
främst ask som överståndare, men även inslag av ek och 
körsbär finns. Buskvegetationen består främst av slån, 
men också enbuskar, hagtorn, hägg, vildrosor och 
vildapel. En del trädgårdsrelikter finns också, så som 
syrener och snödroppar. Utsikten från de båda 
bergsknallarna är enastående.

Målsättning: Det östra berget ska hållas öppet. Det västra
berget är i behov av en röjning. Flera askar 
har drabbats av askskottsjuka, och andra träd 
är skadade av andra anledningar. Den varie-
rade karaktären ska bevaras, och trädgårdsre-
likterna gynnas, liksom slånbuskagen. 

Folkets park, Na 47
Område nära Mörrumsån, som sträcker sig över Parkvägen upp på en bergsknalle bakom Fol-
kets park. Närmast ån består vegetationen främst av klibbal och sälg. Längs Parkvägen finns 
ett område med stora ekar, al, hassel, och björk. På bergsknallen finns främst ek och hassel,
med undervegetation av kaprifol. Laxaleden går genom området.

Målsättning: Områdets nuvarande karaktär bevaras, vil-
ket innebär att röjningar genomförs när så 
nödvändigt. Laxaledens skyltar underhålls 
vid behov.

Jössa, Na 48
Ett populärt område för rekreation med flera motions-
spår och närhet till kommunens ishall. Området består av 
varierad vegetation. Vissa partier består av bok, med 
inslag av tall. Partier med gran finns. Flera kalhyggen 
efter stormen Gudrun, där det idag kommit upp rönn, 
hassel och sälg. Ett dike rinner genom området, och 
längs det växer al, björk och asp. På bergsknallar finns 
tall och en med undervegetation av blåbärsris och ljung.

Målsättning: Bevara skogen som en del i det rörliga fri-
luftslivet i Mörrum. I bokpartierna bör 
småbokar väljas ut, för att skogen ska 
föryngras. Skogsbruksplan finns för området.

59. Utsikt från Bolsberget

60. Motionsslinga i Jössa



53

Lindegården, Na 49
Vackert naturområde i en djup dal längs Hästarydsbäcken, som 
rinner ut i Mörrumsån. Lundmiljö, med al som överståndare och 
hassel i buskskiktet. Partier med ask finns. Marken är täckt av 
gulplister, och även vitsippor på våren. Området är bitvis 
svårtillgängligt, på grund av höjdskillnaden och slyuppslag.

Målsättning: Området görs mer tillgängligt genom gallring av 
sly i täta partier. Grov hassel sparas och gynnas.

Mörrumsån, Na 50
Vackert naturområde längs Mörrumsån i centrala Mörrum, med 
åns dramatiska forsar som huvudattraktion. Viktigt område för 
sportfiske. Vegetationen består mestadels av al och ek. Ett flitigt 
använt promenadstråk går genom området, liksom Laxaleden. 
Ån är utpekad som Natura 2000-område och området är skyddat 
enligt miljöbalken, MB 7 kap 13-18§ samt MB 4 kap 6§. Området ligger på privat mark.

Prästladan, Na 51
Öppet strövområde i kuperad terräng i anslutning till den gamla Prästladan längs Mörrumsån. 
Gamla hagmarksekar växer ihop med hassel och sälg på de öppna ytorna. Gräset slås under 
sommaren. Ner mot ån är vegetationen tätare, med ek, bok, al och björk, med buskvegetation 
av hassel, fläder, sälg och vildapel. Bäcken från naturområdet i Lindegården rinner genom 
området och ut i Mörrumsån. 

Målsättning: Den öppna karaktären bevaras och hagmarksekarna gynnas och friställs från sly.
Trädridån mot ån behålls.

Åkroken, Na 52
Naturområde längs Mörrumsån. Områdets vegeta-
tion varierar, från bokskog med inslag av tall, till 
ekskog med rik undervegetation. Även sump-
marksområden med al finns närmast ån liksom 
enstaka partier med björk. Bland ekskogens rika 
undervegetation kan nämnas kaprifol, hägg, hag-
torn, rönn, hassel och fågelbär, samt sly av lönn 
och ask. På våren täcks detta område med vitsippor 
och liljekonvaljer. Terrängen i området sluttar 
kraftigt ner mot ån. Laxaleden går genom området.

Målsättning: De gamla ekarna ska hållas fria från 
sly, samtidigt som det rika buskskik-
tet bevaras. De andra områdenas karaktär bevaras, sly röjs vid behov. Laxale-
den, och dess skyltar, underhålls vid behov. Skogsbruksplan finns för området.

61. Bäcken rinner genom 
naturområdet vid Lindegården

62. Bokskog vid Åkroken
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Alléer

Forsbackavägen, A 34
Enkelsidig trädrad med björk, Betula pendula, planterad under 
1970-talet. Träden kapades olovligen i sin ungdom och är där-
för idag flerstammiga, med en låg stamhöjd. 

Målsättning: Friväxande träd.

Valhallavägen, A 35
Äldre, enkelsidig rad med parklind, Tilia x europaea. Allén har 
tidigare hamlats på låg höjd, men åtgärden har inte upprätthål-
lits. På senare tid har man då istället hamlat träden på en högre 
höjd.

Målsättning: Träden ska regelbundet hamlas på den högre 
höjden.

63. Björkar längs Forsbackavägen

64. Lindarna på Valhallavägen har hamlats på två olika höjder.
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SVÄNGSTA

Naturliga förutsättningar

Svängsta började växa fram som samhälle först när järnvägen drogs fram, i 
slutet på 1800-talet. Vid sekelskiftet 1800-1900 började Svängsta sin resa 
mot ett blomstrande industrisamhälle, med flera framstående industrier. Mör-
rumsån rinner mitt genom samhället och delar det i två delar. Centrum ligger
på den östra sidan av ån. Tidigare arbetade många av invånarna på de indu-
strier som fanns, men efter hand som de lagts ner har de flesta sitt arbete på 
annat håll. 

Geologi
Svängsta ligger i det område som klassas som inre dallandskap. Det inre dallandskapet kän-
netecknas av att det är starkt kuperat med djupa sprickdalar, vilket är en bra beskrivning på 
terrängen i Svängsta.

Tre olika bergarter möts i Svängsta; kustgnejs, gnejs-granit och Spinkamåla-granit. I anslut-
ning till Mörrumsån finns åsar med grovkorniga isälvsavlagringar. Övrig jordart i Svängsta är 
morän.

Vegetation
Svängsta tillhör barrskogsregionen, med dominerande trädslag av gran och tall. Även barr-
blandskogar finns med rikt fältskikt. 

Bebyggelsen och grönskan
Kännetecknande för Svängsta är de stora industribyggnaderna som fortfarande finns kvar 
längs Mörrumsån. Dessa har en tilltalande arkitektur och ger ett unikt utseende åt samhället. 

Flera villaområden har växt fram på de kuperade områdena båda sidor om ån. Några flerbo-
stadsområden finns också i Svängsta.

Den största delen grönska i samhället kommer från skogen. Skogen finns alltid nära var man 
än befinner sig, vilket utmärker boendet i Svängsta och skiljer det från de andra samhällena 
som beskrivs i grönstrukturplanen. Även den kuperade terrängen gör Svängsta unikt som bo-
stadsort i kommunen. 
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Parker

Svängstaparken, Pa 20
Parken anlades på 1980-talet utmed Mörrumsån i centrala Svängsta. Platsens ursprungliga 
natur förstärktes med exotiska sorter av exempelvis tall, ek, björk och al. På våren lyser ja-
panska körsbär upp parken med sin rosa blomning. Mitt i parken ligger en utomhusscen, om-
gärdad av perenner och klematis. Vislandabanan och Laxaleden går genom parken.

Målsättning: De centrala delarna av parken ska skötas som finpark, resterande delar som na-
tur. Sly hålls nere längs ån. Skyltarna längs Laxaleden underhålls vid behov.

65. Japanska körsbär i full blom i Svängstaparken. I bakgrunden syns Mörrumsån.
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Natur- och rekreationsområden

Abborresjön, Na 53
Fridfullt naturområde med belyst motionsslinga,
intill en av kommunens fiskesjöar. Tallskog med 
inslag av bok och ek. Undervegetation av blåbärsris 
och ljung. Närmast sjön finns partier med björk och 
asp; längre in i skogen finns partier med gran. Vyn 
över sjön är öppen. Vissa partier har mycket sly. 
Grillplats finns. 

Målsättning: Bevara den öppna karaktären mot 
sjön, och underhålla motionsspåret. 

Brandstationen, Na 54
Smalt naturparti längs Mörrumsån med blandad lövskog av främst al och lönn. Buskskikt av 
hassel, spirea och sälg. Vass närmast ån. Svårtillgängligt och brant område, men vegetationen 
är viktigt för naturlivet i ån. En pelarek finns i områdets södra del, närmast brandstationen.

Målsättning: Områdets variation ska bevaras.

Hundsjön, Na 55
Vackert och lättillgängligt naturområde vid Hundsjön, i ut-
kanten av ett villaområde. Blandad lövskog med bland annat 
ek, bok, björk, avenbok och hassel. Även inslag av gran och 
tall. På vissa delar blockrik terräng med bland annat ljung som 
undervegetation. Närmast sjön finns rikligt med vass. Gallring 
har genomförts, med slyuppslag som följd. Resultatet är en 
ljus, öppen skog, främst mot sjön. Ett flitigt använt område, 
med upptrampad stig, och ett rikt fågelliv. Tidigare fanns en 
kommunal badplats i sjön.

Målsättning: Den öppna karaktären ska bevaras. Viss ny ve-
getation tillåts att växa upp. Övriga partier behö-
ver en lättare gallring. Skogsbruksplan finns för 
området.

Promenadstigen, Na 56
Hela området ligger inom naturreservatet ”Mörrumsåns dalgång”. I söder löper området som 
en smal remsa närmast ån. Där är vegetationen varierad och består t.ex. av al, ek, björk, asp, 
ask, sälg och hassel. Längre norrut breddas området och delas åt av Vislandabanan. I slänten 
väster om Vislandabanan är terrängen dramatisk med en brant, bergig backe beklädd med 
bokskog med inslag av ek och tall. Även enstaka granar finns i området. Laxaleden följer 
Vislandabanan, och längs sträckan finns skyltar som berättar historiken kring området.

67. Vy mot Hundsjön.

66. Tallskog vid Abborresjön
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Målsättning: Området sköts av länsstyrelsen enligt naturreservatets skötselplan. Laxaleden 
och Vislandabanan sköts av kommunen. Skyltarna längs Laxaleden ska under-
hållas vid behov.

Skyttevägen, Na 57
Ett centralt beläget naturområde, i blockig terräng. Tallskog, med blåbärsris och ljung övergår 
gradvis till ren bokskog. En upplyst gångstig finns genom området. Närmast centrum ligger 
”brända tomten”, idag ett parkliknande område med klippta gräsytor och bänkar.

Målsättning: Områdets karaktär av tall- respektive bokskog ska bevaras. 

Öjavad Skogsfalken, Na 58
Stort naturområde där OK Skogsfalken har sin klubbstuga. Föreningen ansvarar också för två 
motionsspår i området, varav spåret på 2,5 km är belyst. Vegetationen är varierad, från gran-
skog utan undervegetation till blandskog med tall, ek, bok björk och al, och även partier med 
lärk. Undervegetationen består av blåbärs- och lingonris. Många små granar finns under upp-
växt i lövpartierna, vilket skapar en intressant dynamik vintertid. Bitvis är skogen mycket tät, 
men området närmast slingorna hålls öppet. Kalhyggen, med ny vegetation på väg upp, finns. 
Tre sjöar finns i området. 

Målsättning: Området ska fortsätta vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Sly röjs när-
mast slingorna. Önskvärt att öppna upp mer mot Hjortasjön, för att få fina ut-
blickar från motionsslingorna. I övrigt ska området skötas enligt kommunens 
skogsbruksplan. 

68. Små granplantor i björkskog skapar intressant blickfång i natur- och rekreationsområdet Öjavad Skogsfalken.
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Alléer

Holländarevägen, A 36
Enkelsidig rad med himalajabjörk, Betula utilis var. jacquemontii, planterade i början av 
1990-talet. Med sina vita stammar skapar träden en fin entré till Svängsta från söder. Dess-
värre mår träden dåligt, och utvecklas inte som de borde. Enstaka träd har dött.

Målsättning: Markförbättrande åtgärder bör genomföras för att träden ska må bättre. Döda 
träd ska ersättas. Träden tillåts vara friväxande.

69. Himalajabjörkar skapar en fin entré till Svängsta.
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BETECKNINGAR PÅ OMRÅDEN 

PARKER

Pa 1 Biblioteksparken
Pa 2 Hamnparken
Pa 3 Körmölleplan
Pa 4 Mieåparken
Pa 5 Perennagården
Pa 6 Rosengården
Pa 7 Surbrunnsparken
Pa 8 Teaterparken
Pa 9 Vattentorget
Pa 10 Väggaparken
Pa 11 Badhusparken
Pa 12 Dyks väg
Pa 13 Korpadalens stora lekplats
Pa 14 Offerkällan
Pa 15 Rosendals trädgård
Pa 16 Storgatan, fickpark
Pa 17 Kungsgårdsbersån
Pa 18 Kungsparken
Pa 19 Stålagården
Pa 20 Svängstaparken

BEGRAVNINGSPLATSER

Be 1 Carl Gustavs kyrka
Be 2 Garnisonens begravningsplats, Boön
Be 3 Hvilans kyrkogård
Be 4 Pestkyrkogården
Be 5 Asarums kyrkogård
Be 6 Kolerakyrkogård, Mönsterslätten
Be 7 Kolerakyrkogården
Be 8 Mörrums kyrkogård

NATUROMRÅDEN

Na 1 Bellevue
Na 2 Bjälkudden
Na 3 Bodetorpskolan Genvägen/Skolgatan
Na 4 Boön
Na 5 Bryggeritomten
Na 6 Drösebo
Na 7 Frökens källa
Na 8 Hinseberget
Na 9 Karlshamn 6:1, väster om Rörvägen, del av
Na 10 Karlshamn 6:1, norr om Horsarydsvägen, del av
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Na 11 Kiaholmen
Na 12 Kofsanabbe
Na 13 Kollevik
Na 14 Lindeborgssjön 
Na 15 Lingonbacken
Na 16 Markastugölen med omnejd
Na 17 Mieån mellan Prinsgatan och Vekerumsvägen
Na 18 Mieån norr om Vekerumsvägen till bron vid Tubba torg
Na 19 Mieån från bron vid Tubba torg till Nye Mölle
Na 20 Mieån från Nye Mölle till Janneberg
Na 21 Munkahusviken
Na 22 Ortholmen
Na 23 Pengaberget
Na 24 Pestbacken
Na 25 Rackarbacken
Na 26 Rosenkällan
Na 27 Rosenkällans skogsöar
Na 28 Rosenkällans våtmark
Na 29 Skogsborg
Na 30 Stationsbacken
Na 31 Stenhagen
Na 32 Sternö
Na 33 Väggaberg
Na 34 Vägga udde
Na 35 Björket
Na 36 Froarp/Björkliden
Na 37 Iglagölen
Na 38 Klinkaberget
Na 39 Korpadalsvägens bäckravin
Na 40 Långasjönäs
Na 41 Mieån, uppströms Janneberg
Na 42 Offerkällevägen
Na 43 Stenbacka strövområde, Korpaberget, Storelid
Na 44 Strömma
Na 45 Torarpsbäcken mellan Offerkällan och Frälsegårdsvägen
Na 46 Bolsberget
Na 47 Folkets park
Na 48 Jössa
Na 49 Lindegården
Na 50 Mörrumsån
Na 51 Prästladan
Na 52 Åkroken
Na 53 Abborresjön
Na 54 Brandstationen
Na 55 Hundsjön
Na 56 Promenadstigen
Na 57 Skyttevägen
Na 58 Öjavad Skogsfalken
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ALLÉER

A 1 Bellevuevägen
A 2 Biblioteksgatan
A 3 Bodekullsvägen
A 4 Borgmästaregatan/Rosenvägen
A 5 Drottninggatan vid Rådhuset
A 6 Drottninggatan, Lilla Torg
A 7 Drottninggatan, Stroset
A 8 Erik Dahlbergsvägen
A 9 Gustavsborg/Prinsgatan
A 10 Hamngatan
A 11 Hellerströmska torget
A 12 Holländareplan
A 13 Kyrkogatan
A 14 Långakärrvägen
A 15 Meyers plan
A 16 Meyers plan/Teaterparken
A 17 Parkgatan
A 18 Perennagården
A 19 Regeringsgatan
A 20 Ronnebygatan
A 21 Rosengården
A 22 Rosenkällevägen
A 23 Stadsportsgatan/Drottninggatan
A 24 Sternövägen
A 25 Sölvesborgsvägen/Korpadalsrondellen
A 26 Torget
A 27 Varvsgatan
A 28 Ågatan, Mieåparken
A 29 Långasjönäsvägen
A 30 Offerkällevägen
A 31 Prästgårdsallén
A 32 Skalbaggevägen
A 33 Storgatan
A 34 Forsbackavägen
A 35 Valhallavägen
A 36 Holländarevägen
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