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Förord
Vi har alla ett ansvar att förvalta naturen och vår miljö med 
ett långsiktigt perspektiv, så att vi bevarar dess värden till 
efterkommande generationer. Här i Blekinge har vi ett särskilt ansvar 
att bevara de unika kustnära ädellövskogarna.

Brunnsparken och den omgivande skogen har ända sedan 
1800-talet varit en viktig del av det vi idag kallar ”Ronneby den 
moderna kurorten”. Brunnsskogen är, tack vare sin väl bevarade 
ädellövskog, en mötesplats i toppklass som stimulerar sinnena 
och inbjuder till såväl aktiv fritid som sociala möten och rofylld 
rekreation. För oss är Brunnsskogen en drivkraft för ett attraktivt 
och växande Ronneby och något som alla invånare i kommunen kan 
vara stolta över. Området är sedan några år ett naturreservat som 
vårdas av Ronneby Kommun och nu är det också pilotområde för 
projektet Attractive Hardwoods.

Att vistas i skog och mark, oavsett om det handlar om ett par 
timmar i en park eller en hel dags vandring längs skogsstigar, får 
oss att må bra, både i kropp och själ. Därför hoppas jag att den här 
guiden inspirerar fler att ge sig ut och uppleva det Blekinges natur 
har att erbjuda. 

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordförande, 
Ronneby Kommun
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Lövskogskusten
• BLEKINGES KUSTNÄRA LÖVSKOGAR

Lövskog ända ut i havsbandet 
Lövskogskusten omfattar en lång sträcka av Blekingekusten, från 
Pukavik i väster till Torhamn i öster, och har sin kärna i området 
mellan Ronneby och Karlskrona. Det är ett av få skärgårdsområden 
i Östersjön där ädellövskogen sätter sin prägel på landskapet. 
Ingen annanstans i landet växer både ek- och bokskog så långt ut 
i skärgården. Det finns också betade ekhagar som når ända ut till 
havet. Ett exempel på hur Lövskogskusten ser ut är Brunnsområdet 
och det gröna stråk som fortsätter mot söder via Ekenäs, ut till 
Karön och andra lummiga skärgårdsöar.

Träd på frammarsch
Det är mycket som är speciellt med 
Lövskogskusten. Här finns stora, 
sammanhängande områden med 
bok- och ekskog. Skogarna har lång 
kontinuitet vilket innebär att det vuxit 
skog på dessa platser sedan lång tid 
tillbaka. Men det rör sig inte om några 
urskogar som stått orörda i hundratals 
år. Här används termen skog för mer 
eller mindre trädklädda marker. Stora 

Lövskogskusten, 
Blekinges kustnära 
lövskogar, innehåller 

landskap och biologiska 
värden av internationell, 
nationell och regional 

betydelse!

Lövskogskust – ett ord att stanna upp vid. Löv skogar 
för tankarna till något grönt, frodigt och vind stilla. 
Kust däremot ger en bild av något blått, kargt 
och vindpinat. I Blekinge förenas de båda. Här 
växer ädellövskogar ända ut till havet och på 
skärgårds öarna. Du kan i princip stå vid en gammal 
bok eller ek och samtidigt doppa tårna ner bland 
frisk blås tång. En del hävdar att detta är unikt. I vart 
fall är det inte många platser i landet där du kan 
uppleva lövskogskust som den här i Blekinge. 

delar av det som idag är lövskog utmed kusten är gamla trädklädda 
och öppna betesmarker och skogsbeten. Här gick blekingeböndernas 
kreatur på sommarbete, så kallat utmarksbete, på behörigt 
avstånd från gårdarnas åkrar och ängar. I takt med att jordbruket 
rationaliserades under 1900-talet övergavs den ena betesmarken 
efter den andra. Det tidigare öppna landskapet började sakta att 
växa igen. 

Ett tränat öga kan läsa landskapet och identifiera marker som 
tidigare använts till annat än det som vi idag kallar skog. I före 
detta betesmarker finns exempelvis ofta äldre grova träd som har 
vida kronor och grova grenar långt ner på stammen. Dessa träd är 
omgivna av jämngamla, yngre träd. De yngre träden spirade när 
markerna inte längre betades och deras ålder avslöjar också på ett 
ungefär när betet upphörde, vilket ofta var för 50–100 år sedan.
Markerna kan dessutom ha använts som både åker och äng under 
andra perioder vilket stenmurar, rösen och hamlade träd vittnar om. 
I gläntor och bryn kan man också finna levande kulturspår i form av 
hagmarksväxter som solvända, mandelblom, backtimjan, prästkrage, 
gullviva och brudbröd.

Lövskogskustens signum är att det växer lövskog ända ner till vattnet, som här i 
natur reservatet Biskopsmåla.
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I Brunnsområdet finns flera exempel på gamla betesmarker där 
nu skog vuxit upp. Den glesa skogen kring Bålebro hemman i 
Brunnsparkens västra del är ett. Ett annat är Rönninge backar vid 
golfbanan, där en rik lundflora som inte vill ha det för skuggigt 
dröjer sig kvar.

Skyddade träd
Lövskogskustens natur har många fina gamla, grova lövträd. Hur 
kommer det sig? Under århundraden var det förbjudet för alla 
utom adeln att hugga ner exempelvis bok och ek. När skyddet 
upphävdes år 1830 blev mycket av den bondeägda skogen 
nedhuggen, men på adelns marker klarade sig träden bättre. Här 
fick ståtliga ekar och bokar stå kvar för att utgöra ett vackert inslag 
i de parkliknande ägorna. Och gods och herrgårdar finns det gott 
om på Blekingekusten! Exempel på gods med många jätteträd är 
naturreservaten Tromtö, Vambåsa hagmarker och Gö.

Under många århundraden ägdes ekarna av 
staten och fick inte avverkas. Bland bönderna 
var träden mycket impopulära eftersom de 
stod i vägen i åkrar och ängar. Uppfinnings-
rikedomen var ibland stor när det gällde att 
skada ekarna utan att fälla dem.

Lövskogskustens mångfald
Lövskogskusten är ett artrikt område. Det gynnsamma klimatet med 
milda vintrar och varma somrar och höstar gör att många sydliga 
och värmekrävande arter av bland annat insekter, lavar och svampar 
trivs. Den rika förekomsten av gamla ädellövträd bidrar också till 
mångfalden. Träden är hett eftertraktade bostäder för skalbaggar, 
fåglar, fladdermöss och många andra organismer. 

Det behagliga klimatet
”Havsluften i den härliga Blekingska skärgården är synnerligen 
mild och fördrages lätt äfven af mer känsliga personer”. Detta går 
att läsa i en skrift om kurorten Ronneby Brunnspark från 1905. 
Det intressanta i sammanhanget är att inte bara människor mår 
bra av det här klimatet! Det milda, kustpräglade klimatet skapar 
unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Även om det 
inte regnar så mycket så är förhållandena ändå fuktiga eftersom 
havet bidrar med fuktig luft. I de lugna förhållanden som råder i 
innerskärgården och i den kraftigt flikiga kustlinjen bibehålls fukten. 
Bidrar gör också alla brynmiljöer, samt ädellövskogarna som dämpar 
de uttorkande vindarna. 

Omväxlande naturmiljöer
Längs Lövskogskusten skiftar skogen karaktär. Ju längre ut i 
skärgården man kommer, desto kargare blir det. Skogen som växer 
ute i skärgården har det därför betydligt tuffare än den som växer 
skyddat på fastlandet. 

Hur mycket näring det finns i marken styr också vilken typ av skog 
som växer upp. Biologer skiljer till exempel på hedbokskog och 
ängsbokskog, där den senare växer på lite rikare mark.

Ytterligare en faktor är markens fuktighet. Om skogen växer på 
fuktig mark kommer vissa trädslag att trivas, andra inte. Jämför till 
exempel en ek som växer på vindpinad hällmark med tunt jordtäcke 
med en bok som spirar i en mullrik dalgång. Dessa träd har mycket 
olika förutsättningar och kommer att utvecklas till en lågväxt, klen 
ek respektive en högrest, rakstammig bok! 

Historisk markanvändning, som avverkningar för bränsle och 
husbehovsvirke samt tamboskapens bete, har också präglat skogen 
och gett upphov till mer eller mindre glesa skogar.
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Den variation som Lövskogskusten uppvisar bäddar för en stor 
artrikedom. Lite förenklat skulle man kunna säga att ju mer mosaik-
artat ett landskap är, desto fler olika typer av livsmiljöer kan det 
erbjuda. Så är fallet med Lövskogskusten. Extra spännande är att 
det också finns utrymme för många sällsynta arter, med mycket 
höga krav på sin livsmiljö. 

Olika trädslag
I Blekinges kustnära lövskogar växer många olika lövträd. Det 
medför att många olika trädlevande arter kan trivas eftersom vissa 
av dessa är strikt knutna till vissa trädslag. Ett exempel som är lite 
speciellt för just Lövskogskusten är att det finns skogar där ek och 
bok växer tillsammans, vilket är ovanligt även internationellt sett. 
I dessa skogar lever arter som är knutna till ek respektive bok sida 
vid sida, vilket inte förekommer på många platser i landet. Dessa 
blandskogar har därför förutsättningar att vara betydligt artrikare 
än med skogar med bara ek eller bok. I skogarna med ek och bok 
finns också arter som vanligen är strikt knutna till det ena eller andra 
trädslaget men som här återfinns på båda, till exempel den sällsynta 
läderbaggen. Andra lövträd som växer i de kustnära skogarna är ask, 
lind, avenbok, al, björk och rönn. 

Trädklätt sedan länge
En förklaring till Lövskogskustens artrikedom är att det finns 
kontinuitetsskogar. En kontinuitetsskog kan vara en gammal skog, 
men det kan också vara en yngre skog där kontinuiteten av träd 
bevarats tack vara att det finns några gamla träd kvar. För att 
exempelvis mossor och lavar som växer på trädstammar ska kunna 
fortleva i ett område måste det hela tiden finnas tillgång på träd. 
Inga träd, inget hem! Men det räcker inte alltid 
med att det finns träd, träden måste stå i 
rätt miljö också. Vissa arter som växer 
på träd föredrar luckig skog, där solens 
strålar når in till trädens stammar. 
Andra trivs bättre i sluten, skuggig 
skog med hög luftfuktighet. För 
att komplicera det hela ytterligare 
accepterar vissa arter bara gamla 
träd som bostad, eller till och med, 
döda träd!

Skogsstyrelsens 
definition av 

kontinuitets skog: Skog som 
innehåller naturvärdesarter 
vars förekomst förklaras av 

att det under lång tid funnits 
lämpliga skogsmiljöer och 
substrat i just denna skog 

eller i dess närhet.

Ask

Bok

Skogslind

Skogslönn

Avenbok

Skogsek

Klibbal

Rönn

Vårtbjörk

Hur många 
olika lövträd 

känner du igen? 
Och hur många olika 
löv hittar du när du 
ger dig ut i naturen 

nästa gång?
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Pärlor på Lövskogskusten
Vill du besöka en lövskog typisk för Blekingekusten? I Ronneby-
trakten finns naturreservatet Gö med betespräglad gammal 
ädellövskog med grova träd. Även i Brunnsskogen i kulturreservatet 
Ronneby Brunnspark finns många gamla träd som sparats så att 
brunnsgästerna ska kunna njuta av en ”vildvuxen” natur. Ytterligare 
exempel på kustnära lövskogar i Ronnebytrakten är skogen vid 
Fornanäs. 

På en udde vid havet utanför Karlshamn ligger naturreservatet 
Stärnö-Boön med fina strövområden genom ädellövskogar. 
Västerut ligger naturreservatet Eriksberg med Europas största 
vilthägn. Här betar visenter, hjortar och mufflonfår i starkt betes-
präglade ädellövskogar som har få motsvarigheter i Norden. Vid 
Järnaviksfjorden ligger naturreservatet Järnavik, med dramatiska 
bergbranter, hagmarker och ädellövskogar som växer ända ner till 
vattnet. Några kilometer fågelvägen åt sydost ligger naturreservatet 
Biskopsmåla där ek, bok och avenbok vuxit upp till en naturskog. 

Vänder du kosan österut från Ronneby rekommenderas ett besök 
i Vambåsa hagmarker, ett naturreservat med ett tilltalande 
herrgårdslandskap och imponerande ekjättar. Ett stenkast 
österut ligger naturreservatet Tromtö, ett ”skolexempel” på 
Lövskogskustens värdefulla bok- och ekskogar. Ytterligare en bit 
österut har vi naturreservatet Skärva som är som ett koncentrat av 
Lövskogskusten - ädellövskogar och hagmarker med gamla träd. 
Och ja, det ligger också vid havet!

På länsstyrelsens hemsida (se sidan 72) kan du läsa mer om 
reservaten.

Lövskogskustens sällsynta skalbaggar är knepiga 
att få syn på. Men några lämnar spår efter sig! 
Läderbaggens larv livnär sig på murken ved. 
Larvens spillning är upp till 8 mm lång och 
har en mycket karaktäristisk form som 
liknar pellets. Spillningen kan man hitta i 
håligheter nedtill på grova, murkna ekar 
och bokar.

Läderbaggsspillning
Ett av Lövskogskustens finaste områden hittar vi i Tromtös bokskogar, som tillhör Sveriges 
mest värdefulla miljöer för vedinsekter. Här lever skalbaggar med stora krav på sin livsmiljö. 
Ett exempel är bokblombock, vars larver utvecklas i torr, hård bokved, helst i övre delen av 
högstubbar. Läderbaggen föredrar murkna, ihåliga träd. Vanligtvis lever den på ek, men på 
Tromtö hittar man den även på bok, något som den har gemensamt med flera ovanliga arter 
av knäppare. På de gamla träden lever även sällsynta lavar och svampar.

Liten ädellav

Bokblombock

Igelkottaggsvamp

Läderbagge
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Upplev lövskogen
Lövskogskusten är inte bara ett 
kulturhistoriskt och biologiskt intressant 
landskap. Det är också en angenäm plats 
att vistas i! Lövskogarna bjuder på fina 
naturupplevelser året runt. 

Sirlig vår 
När du tidigt på våren vandrar bland prasslande 
fjolårslöv kan du få se vackert violettblå blåsippor. 
Från de ännu kala trädkronorna hörs ivrigt sjungande 
taltrastar, bofinkar, blåmesar, talgoxar, trädkrypare 
och nötväckor. Till skogens vårläten hör också 
skogsduvans tvåstavigt rop ”gå nu, gå nu, gå nu” 
och hackspettars trummande.

Buskstjärn-
blomma

Lungört

Skogsduva

Skogsbingel

Myskmadra

Mindre 
hackspett

Tandrot

I slutet av april till början av maj är det hög tid för lövträden att 
veckla ut sina späda, intensivt gröna blad. Många skulle nog hävda 
att detta är årets högtidsstund, när solens strålar silar ner genom det 
skira lövverket. Och på marken breder hav av vitsippor ut sig. Nu har 
fågelkören utökats med grönsångare, trädgårdssångare, svarthätta, 
härmsångare och många andra småfåglar.

Frodig sommar 
Ju närmare vi kommer sommarmånaderna, desto mer sluter sig 
krontaket och breder ut en behaglig skugga mellan stammarna. 
Det är nu du kan få se växter vilka är typiska för lite rikare lövskog, 
som tandrot och myskmadra. Och buskstjärnblomma, kanske 
lövskogarnas karaktärsart nummer ett. Fåglarna sjunger på sista 
versen, efter midsommar blir det märkbart tyst i skogen.

Sommarbesök i en lövskog? Varför inte! Här finner du svalkan och 
stillheten, i kontrast till de grillosande badplatserna.

Vackra vyer
Hösten är den färgsprakande årstiden i lövskogen. Den nästan 
bedövande paletten från gult till rött är minst lika vacker dimmiga, 
gråa dagar som i eftermiddagarnas glödande solsken. Nu är det 
också hög tid för svampplockning, leta efter trattkantarell och svart 
trumpetsvamp.

Stillsam vinter
På vintern går stora delar av naturen i dvala. Men missa ändå inte 
ett besök i skogen, för det finns små underverk att spana efter. 
På gamla, grova lövstammar växer ett myller av olika lavar, som 
framträder med hjälp av en handlupp. Mossorna tar inte heller 
”vintersemester” utan lyser grönt på block och sten. På senvintern 
kan du också ha turen att få höra ugglors friarrop i skymningen!

Svart trumpetsvamp
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N Artrika skogsmiljöer

Artrika ängs- och betesmarker Utpekad natur
• ARTRIKA, VÄRDEFULLA NATURMILJÖER

Värdefull natur kan skyddas genom lagstiftning 
och olika slags avtal. I Ronneby kommun är cirka 
8 procent av skogen skyddad. Utöver värdefull 
lövskog skyddas också ekhagar, artrika ängs- och 
betesmarker och marina miljöer.

Det är sällan långt till värdefull natur 
i Ronneby. Se kartan här intill!

Naturreservat
Naturreservat bildas för att vårda, återställa eller nyskapa särskilda 
naturmiljöer. På så sätt bevaras biologisk mångfald eller skyddsvärda 
arter. Både kommuner och länsstyrelser kan bilda naturreservat. På 
sidorna 30-32 beskrivs naturreservatet Södra Brunnsskogen.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. 
Nätverkets syfte är att skydda arter och naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Alla länder i EU utser 
Natura 2000-områden. Tanken är att hejda utrotningen av vilda 
djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. I 
Natura 2000-området Ronneby Brunnsskog finns flera värdefulla 
naturtyper, bland annat näringsrik bokskog, näringsfattig ekskog 
och ädellövskog i branter. Arter som ska bevaras i området är ekoxe 
och läderbagge.
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Biotopskyddsområde
Små mark- och vattenområden kan skyddas som biotopskydds-
område. Det handlar om områden som är värdefulla livsmiljöer 
för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga 
för vanligare arter, och bidrar även till variation i landskapet. 
Biotopsskyddsområden finns bland annat i Fornanäs och Angelskog. 
Skyddet gäller för all framtid.

Naturvårdsavtal
Ett naturvårdsavtal är ett frivilligt avtal som tecknas mellan en 
markägare och en länsstyrelse, en kommun eller Skogsstyrelsen. 
Markägaren kan själv bestämma hur länge avtalet ska gälla, men 
avtalstiden får vara som mest 50 år. Syftet med ett naturvårdsavtal 
är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns i ett 
område. Angelskog är exempel på ett område med naturvårdsavtal.

Ängs- och betesmarksinventeringen
Under åren 2002 till 2004 kartlades våra mest värdefulla ängar 
och betesmarker på initiativ av Jordbruksverket. Områden med 
naturvärden och värdefulla kulturmiljöer finns nu samlade i 
en databas kallad TUVA (se länk på sidan 72). Lindö våtmark 
och Funkön är exempel på områden med värdefulla ängs- och 
betesmarker. 

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är områden i skogen 
med mycket höga naturvärden. 
Alltifrån ett skyddsvärt träd till en hel 
skog kan klassas som nyckelbiotop. 
Nyckelbiotoperna har en nyckelroll för 
skogens missgynnade och hotade djur 
och växter. Nyckelbiotopsinventeringen 
påbörjades av Skogsstyrelsen 1993. 
Att ett område registreras som 
nyckelbiotop innebär inte att området 
är skyddat. Nyckelbiotoper finns bland 
annat i Angelskog, Fornanäs och 
Ronneby Brunnsskog.

Nyckelbiotop i kulturreservatet Ronneby Brunnspark.
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Kurorten som blev kulturreservat
• RONNEBY BRUNNSPARK 

Hälsosamt vatten
Ronneby Brunnspark har haft en central roll i Ronneby kommun 
i flera hundra år och det har den fortfarande. Det hela började 
1705 då man fann en källa med järnhaltigt vatten vid 
Ronnebyåns västra strand. Upptäckten ledde till 
kurortens födelse. I slutet av 1800-talet byggdes 
kurorten ut med vackra trävillor, restauranger 
och badhus. Storsatsningen ledde till att 
Ronneby blev landets mest besökta kurort. 

Nyttiga bad
För den som sökte sig till kurorten för 
behandling väntade inte bara intag av 
järnhaltigt brunnsvatten. Det skulle badas 
också. Vad sägs om stålbad i starkt järnhaltigt 
vatten, gyttjebad eller saltbad? En inblick i 
intendent Oscar Neybers statistik från 1872 gör gällande 
att det skedde 15 695 bad under det året! Det innebar ungefär 
170 bad per dag. Idag är det varmvattenbad och bastubad som 
gäller, i den moderna kurortens spa-anläggning. Eller fartfyllda åk i 
äventyrsbadet. De bad som är gemensamma för såväl dåtidens som 
nutidens besökare till Ronneby är de från sandstränder och klippor!

Ronneby Brunnspark har allt sedan 1700-talet lockat 
besökare till Ronneby. Under 1800-talet växte en 
av Sveriges största kurorter fram här. Från början 
var det nyttiga källvattnet dragplåstret, men med 
tiden kunde Ronneby Brunnspark även erbjuda olika 
kurbehandlingar. Kurortseran gick i graven 1939, 
men promenader, trävillor, brunnshall och badhus 
finns kvar. 2003 blev parken tillsammans med 
Brunnsskogen kulturreservat. 

Det går 
fortfarande 
att smaka på 
vattnet från 

handpumpen vid 
Gamla källan. 

Foto visar Kallvattenkuranstalten där brunnsgästerna förutom kallbad också kunde få 
special behandlingar som elektriska ljusbad och bastubad. 

Träning var en viktig ingrediens vid kurorten. Simning var ett sätt att motionera, antingen 
i Trollsjön (foto) eller i havet. Stärkande promenader i Brunnsskogen var ett annat. Man 
kunde också få hjälp av en professionell gymnastikläkare i byggnaden Gymnastiken, där 
naturum Blekinge ligger idag.
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Välbesökt kurort med flera funktioner
Under sin glansperiod i slutet av 1800-talet var Ronneby Brunnspark 
som ett stadshotell och ett större regionsjukhus under ett och 
samma tak. Hit kom alltifrån grevinnor och professorer till pigor 
och drängar för att ta del av de berömda kurbehandlingarna. Bland 
brunnsgästerna fanns både slitna och sjuka och de som bara var 
i behov av vila och förströelse. Kring sekelskiftet hade Ronneby 
Brunn uppemot 3000 registrerade gäster per år och var då Sveriges 
förnämsta kurort, och den enda som kunde mäta sig med de i 
Europa.

Nära till natur...
Närheten till hav och skog var en viktig anledning till att 
Brunnsparken blev en så populär kurort. Så här beskrevs till exempel 
Ronneby Brunn i en skrift från 1905. 

”Den rika omväxling på härliga naturscenerier trakten kring Ronneby 
Brunn har att erbjuda är icke minst beroende på närheten till hafvet; 
på mindre än en halftimma kan man från brunnen komma ut till 
skärgården, med hvars största ö, Karön, regulier ångslupstrafik 
underhålles”.

På det här fotot från omkring 1910 står brunnsgästerna utanför Brunnshallen. Bland 
gästerna finns såväl kvinnor som män, gamla som unga, rika som fattiga. 

År 1893 byggdes Kafé Skogshyddan ett stenkast från utsiktsberget Östra Kumlet i Ronneby 
Brunnspark. Kafét var en av flera viktiga målpunkter i parken, här fikade man i det gröna! 
Skogshyddan revs troligen 1939. 

Karön blev en del av Brunnsparken på 1870-talet. Hit åkte 
brunnsgästerna med ångbåt för att promenera och bada i 
kallbadhuset. Ön tjänade också som utgångspunkt för kurgästernas 
segelturer. På 1870-talet införlivades också Brunnsskogen till 
Ronneby Brunnspark, alltså den skog som ligger väster om själva 
parkområdet. Gamla brukningsvägar gjordes om till slingrande 
promenadstigar och ledde bland annat besökarna till utsiktsplatser 
och fornlämningar. Skogen blev ett välkommet tillskott till den 
ordnade parken, eftersom motion och frisk luft var ett viktigt inslag i 
brunnskuren. 

... och kultur
En annan anledning till Ronneby Brunns popularitet var att kurorten 
låg centralt, till skillnad från många andra kurorter i Sverige. 
Gästerna kunde bo inne i Ronneby och ta del av nöjesutbudet i 
form av restauranger, teater och butiker. Man kunde också få ett 
välbehövligt avbrott från det stundtals monotona brunnslivet genom 
att ta båten in till centrum och besöka den medeltida kyrkan eller 
titta på Silverforsen.
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1705: Den första brunnen 
öppnas vid Ronnebyåns 
strand.

1751: Brunnslasarett finns vid 
brunnen.

1820: Brunnssalong, lämplig 
för brunnsbaler, samt 
pelarsal och fattiglasarett 
byggs. 

1846: Brunnskällan (Gamla 
källan), parkens äldsta 
byggnad, byggs.

1865: Ronnebyvatten blir 
handelsvara på apoteken. 

1870: Kallbadhus uppförs på 
Karön.

1873: En storsatsning inleds 
och brunnsområdet utökas 
till att omfatta både park 
och skog, trävillor, restau-
ranger och badhus.

1897: Det imponerande 
Brunnshotellet är färdig-
byggt, brunnslivet är omfat-
tande och Ronneby är vida 
känt för sitt hälsosamma 
vatten och sina vackra 
omgivningar.

1939: Sista brunnssäsongen, 
Ronneby Brunn övergår 
till att vara en turist- och 

semesteranläggning.

1959: Brunnshotellet, som 
var den tidens största trä-
byggnad i Europa, brinner 
ner. Ersätts av ett modernt 
hotell 1961.

1969: Swedish Cup i simhopp 
hålls vid Ronnebybrunn och 
cirka 30 år framöver.

1977: Naturum Blekinge 
invigs i Villa Vera.

1985-87: Parken restaure-
ras av professor Sven-Ingvar 
Andersson.

2003: Brunnsparken och 
Brunnsskogen utses till 
kulturreservat.

2005: Brunnsverksamheten 
firar 300-årsjubileum och 
Brunnsparken får utmärkel-
sen Sveriges vackraste park.

2006: Naturum flyttar till 
byggnaden Gymnastiken.

2010: Naturreservatet Södra 
Brunnsskogen, 157 hektar 
stort, invigs. Äventyrsbadet 
Ronneby Brunnsbad öppnar. 

2018: Kronprinses-
san Viktoria gör sin land-
skapsvandring i Blekinge i 
Brunnsskogen.

SVERIGES BÄST BEVARADE BRUNNSMILJÖ – 
NÅGRA HISTORISKA NEDSLAG

Villorna i Ronneby Brunnspark är värda ett besök i sig! Under 1980-talet renoverades byggna-
derna varsamt och sedan 1996 är parken och 17 byggnader förklarade som byggnads minne. 
Idag används de för en mångfald av verksamheter som till exempel vandrarhem, caféer, buti-
ker och kontorslokaler. På Ronneby kommuns hemsida kan du läsa mer om de olika byggnaderna 
(www.ronneby.se).

Brunnshallarna

Gamla källan

Direktörsvillan

Italienska villan

Villa Vera
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I kulturreservatet Ronneby brunnspark finns värdefull bokskog.

Brunnsskogen – kulturreservatets vilda del

Uppskattat sedan länge
”Vägarna äro förträffliga och skogsluften härlig. Hvar-
helst man ströfvar omkring inom detta vidsträckta 
område finner man behagliga hviloplatser, vare sig man 
söker dem vid stranden af den lilla insjön, eller djupt 
in i skogen under trädens lummiga kronor, eller där 
vida utsikter öfver land och haf öppna sig; och öfver 
det hela hvilar en stämning av stillhet och ro som gör 
brunnsskogen till den angenämaste tillflyktsort, på 
samma gång den är ett kurmedel af oskattbart värde.”

Texten ovan är från en skrift från 1905 men beskrivningen passar 
lika bra idag. Brunnsskogen är och har alltid varit en upp skattad 
del av brunnsmiljön, med sin vackra natur och många utflyktsmål 
längs välordnade promenadstråk. Idag är Brunnsskogen också 
uppmärksammad för sitt rika växt- och djurliv. 

Från utmark till park
Brunnsskogen breder ut sig över bergsryggen väster om den 
tuktade parkens öppna gräsytor. Innan marken köptes upp 
av hälsobrunnen 1873 hörde den till Carlstorps gård som låg 
intill Ronnebyån ett stycke norr om brunnen. På höjder och 
skogssluttningar gick gårdens kreatur och åt sig mätta om 
sommaren. 

Den gamla betesskogen var en glest trädbevuxen mark. Betet 
upphörde när Brunnsskogen införlivades i brunnsverksamheten, 
men skogen har sedan dess skötts på ett sätt som till viss del 
bevarat betesskogens ljusa, öppna och luckiga karaktär. Stora och 
särskilt vackra träd längs promenadstråken har noggrant vårdats 
inom ramen för parkens skötsel och kunnat växa sig grova med vida 
kronor. Sly och yngre träd har röjts bort av estetiska skäl. Långt in 
på 1900-talet fortsatte man också att ta ut ved från skogen vilket 
länge hindrade skogen från att sluta sig.
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Blekinges första kulturreservat
Brunnsskogens gamla bokar, ekar och tallar var den främsta 
anledningen till att området år 2003 införlivades i EU:s nätverk 
av särskilt värdefull natur, Natura 2000. Samma år förklarade 
länsstyrelsen Ronneby Brunnspark som Blekinges första 
kulturreservat. Idag vårdas de gamla skogarna inte bara för att de 
är vackra och har ett stort kulturhistoriskt värde, utan också för att 
bevara skogens mångfald av växter och djur. 

Artrik ädellövskog
Många förknippar Brunnsskogen med bokskog. På våren är marken 
mellan träden översållad av tandrot, skogsbingel, myskmadra och 
vitsippa. Under den här tiden är också fågellivet som livligast. Du har 
också chans att få träffa på alla Blekinges fyra hackspettsarter. 

En stor andel av områdets allra mest sällsynta organismer är knutna 
till de äldsta bokarna. Många arter är också beroende av de grova 
högstubbarna och kullfallna trädstammarna för sin överlevnad. Lika 
värdefulla är områdets månghundraåriga jätteekar. Brunnsskogens 
värdefullaste lövskogsmiljöer är utpekade som nyckelbiotoper. 
Tillsammans utgör de närmare 20 procent av kulturreservatets areal. 

Nyckelbiotoperna med sina gammelträd och murkna ved är hem för 
en lång rad kräsna skalbaggar, lavar, mossor och svampar. Många av 
dem hittar man bara om man är artspecialist. Men några arter är lite 
lättare att känna igen, i alla fall om man vet var man ska leta och är 
utrustad med lupp!

Exempel på mossor och lavar du kan hitta i nyckelbiotoperna: 

1. Bokkantlav 2. Trubbfjädermossa 3. Gulpudrad spiklav 
4. Fällmossa 5. Bokvårtlav 6. Guldlockmossa

Karta över nyckelbiotoper (gula linjer) i kulturreservatet Ronneby Brunnspark.

Trollsjön

Ronneby 
Brunnspark

Ronneby 
Brunn Hotell

Ronnebyån

1 32

4 5 6
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Idegranskog
I Brunnsskogen finns också ett ovanligt stort bestånd av den 
fridlysta idegranen kallad Idegranskogen. Redan 1873 noterades att 
idegran förekom naturligt på denna plats. På väg dit ser man först 
bara enstaka exemplar av idegran. Väl framme uppenbarar sig den 
påtagligt mörka skogen, som står i kontrast till omgivande lövskog. 
Tänk på att idegranen är giftig för oss människor, med undantag 
för bärens fruktkött! Trastar och andra fåglar gillar fruktköttet, det 
giftiga fröet inuti passerar deras magar utan att de påverkas.

Idegranens huvudutbredning i parken idag stämmer i stort 
överens med 1873 års utbredning. Ronneby Brunns huvudsakliga 
landskapsarkitekt under Brunnens storhetstid, Henry August Flindt, 
markerade speciellt ut området med idegran i en inventering han 
gjorde 1872-1873. Idegransskogen passade antagligen bra in i det 
parkideal han eftersträvade, som handlade om sinnlighet och 
variation av olika intryck längs vandringen.  

Trampa i brunnsgästernas fotspår
Redan 1874, ett år efter att utmarken införlivats i parken, fanns 
ett stigsystem på plats och markerat på kartor (se kartan på 
motstående sida). Brunnsskogen blev nu en viktig del av kurortens 
verksamhet. Promenadvägarna följde de befintliga bruksvägarna i 
Carlstorps utmark. Nätet av gångvägar och stigar har bevarats ända 
fram till våra dagar. 

Längs promenadstråken finns många spännande platser att 
upptäcka. På sid 36-55 beskrivs en mängd sevärdheter och 
besöksvärda platser i kulturreservatet. 

Idegran

Kartan från 1905 visar Ronneby Brunnspark och Brunnsskogen, parkens ”vilda” granne. 
Skogen var ett värdefullt inslag i kurortsmiljön då den erbjöd möjlighet till lite längre prome-
nader i en ”naturskön” miljö. Promenadstråken har i stort sett bevarats fram till våra dagar. 
Så vi trampar i de forna brunnsgästernas fotspår!
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Lav- och mossmattor breder ut sig på marken i naturreservatet Södra Brunnsskogen.

Strövtåg i vild natur
• NATURRESERVATET SÖDRA BRUNNSSKOGEN

Omväxlande natur
Naturen i Södra Brunnsskogen är kuperad och omväxlande. Här 
finns bergiga hällmarksområden med gamla tallar och knotiga, 
lågvuxna ekar. Däremellan tar granskogen vid, inte sällan 
uppblandad med tall, ek och bok. I dalgångarna runt golfbanan och 
i västra utkanten av reservatet växer lummiga ek- och bokskogar 
med vidkroniga ekar i brynen. I nordväst ligger den lilla våtmarken 
Fågelsjön och de öppna markerna kring Bålebro hemman. I öster 
ligger en golfbana inom reservatets gränser.  

Växter och djur 
I naturreservatet finns ett rikt växt- och djurliv, inte minst i 
lövskogarna. På ekarna växer sällsynta lavar och svampar, och i 
den rika myllan mellan lövträden kan du hitta örter som blåsippa, 
desmeknopp, storrams och myskmadra. I området finns även ett rikt 
fågelliv och våtmarker där långbensgrodor leker tidigt på våren.

Naturreservatet Södra Brunnsskogen ligger granne 
med kulturreservatet och bjuder på blåbärsrik 
barrskog, lavklädda hällar och skvattramdoftande 
små myrar. Den kuperade skogen genomkorsas 
av stigar som använts alltsedan brunnsepoken. 
Den markerade ”Gula stigen” slingrar runt 
genom hela området och passerar rastplatser, 
fornlämningar och konstverk. Söderut går stigar 
som vägleder besökaren den korta vägen ner mot 
havet och vidare mot Karön – precis som under 
brunnsepokens glansdagar. 
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Spåren från förr
Naturreservatet ligger på marker som förr i tiden tillhörde Bustorp 
och Rönning. I skogen gick djur och betade långt in på 1900-talet 
och sannolikt var ved- och virkesuttaget stort vilket gjorde att 
skogen tidigare var betydligt mer öppen än i dag. 

Dalgången vid golfbanan har en historia som åkermark och 
slåtteräng. Här finns brunnsområdets bäst bevarade rester från ett 
äldre odlingslandskap med öppna, betespräglade marker som har 
ett stort inslag av avenbok, hassel och lind och en rik flora. Mellan 
träden syns stenrösen som vittnar om böndernas slit med att röja 
sten från åkrar och ängar.

Hela området genomkorsas av stenmurar som markerar gamla 
gränser mellan ägor och markslag. Andra historiska lämningar är 
Antonatorpet och gravar från forntiden. I skogen kan man också få 
syn på gamla stentrappor och rester efter uppmurade grogg- och 
saftbord som användes under brunnsepoken.  

Läs mer om naturreservatets fornlämningar på sidan 36-39.

Ta dig runt
Skogsområdet söder om Trollsjön uppskattades redan under 
brunnsepoken för sin otämjda natur. I stenmuren mellan kultur- 
och naturreservatet finns fler genomgångar som vittnar om att 
människor under lång tid sökt sig även till de här delarna för 
promenader och vandring. Dagens stigar går härs och tvärs genom 
skogen och lämpar sig för vandring, löpning och cykling. Du kan ta 
dig in i reservatet från kulturreservatet i norr samt från entréerna vid 
golfbanan, Rustorp och Bustorp.  

Naturreservatet bildades 2010 av Ronneby kommun. Det är också 
kommunen som äger och förvaltar reservatet. 

Det är tillåtet att rida och cykla på markerade leder i Ronneby Brunnspark och Södra Brunns-
skogen. Men tänk på att visa hänsyn till övriga som är ute och rör sig på lederna!

I Sverige har alla rätt att röra sig fritt i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Den är en unik förmån som innebär stor frihet 
men också vissa skyldigheter. Vi får inte skada natur och djurliv 
och måste visa hänsyn mot markägare och andra människor 
ute i naturen. Alltså inte störa – inte förstöra. Läs mer på 
www.naturligtvisblekinge.se.

I skyddad natur, till exempel naturreservat, gäller inte allemansrätten 
utan särskilda regler – föreskrifter – som du som besökare behöver 
ta hänsyn till. Vilka föreskrifter som gäller i naturreservatet Södra 
Brunnsskogen framgår av skyltar i reservatet. De handlar bland 
annat om att man måste ha sin hund kopplad, att man bara får 
cykla och rida på vägar och markerade stigar, grilla endast på 
grillplatserna och att det inte är tillåtet att campa. Föreskrifter 
för kulturreservatet Ronneby Brunnspark finns på länsstyrelsen i 
Blekinges webbplats (www.lansstyrelsen.se/blekinge).

Koll på läget
• ALLEMANSRÄTTEN OCH SKYDDAD NATUR
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Historiska lämningar och landskap (sid 36-39)

Rast- och grillplatser (sid 40-43)

Utsiktsberg (sid 44-45)

Vattenmiljöer (sid 46-49)

Trädgårdar (sid 50-53)

Skulpturer (sid 54-55)

På följande sidor kan du läsa om vad du kan se och uppleva i 
kulturreservatet Ronneby Brunnspark och naturreservatet Södra 
Brunnsskogen. Besöksvärda platser och sevärdheter presenteras 
så att du lätt kan orientera dig beroende på vad du vill uppleva vid 
ditt besök. Var kan jag fika, vad kan jag få se om jag bara tar en kort 
promenad, var finns det historiskt intressanta platser? Fortsätt läsa 
så får du svar. Kartan på nästa sida visar var allt ligger!

Välkommen dygnet runt, året runt!
• NATUR ELLER KULTUR ELLER BÅDE OCH

Parkering

Information

WC

Fågeltorn

Rastplats

Grillplats

Utsiktsplats

Naturreservatet Södra Brunnsskogen 

Kulturreservatet Ronneby Brunnspark

Ekorrestigen 1,3 km

Elljusspåret 2,5 km

Trollsjöslingan 2 km (omarkerad)

Gula stigen 5 km

Barnvagnsstigen 3,5 (omarkerad)

Blekingeleden

Övriga stigar

15

1 9

10

22

16 18

19

36

23 27

28

Fornlämning

Kafé

Restaurang

Golfbana

Bad

Fotboll

Husbilsparkering

Ronnebyån

Bålebro 
hemman

Bustorp

Rustorp

Bussemåla

Cirkus-
platsen

Ronneby 
Brunnspark

Ronneby 
Brunn Hotell

Silverberget

Fågelsjön

mot Ekenäs 
och havet

N

0                                            400 m

RONNEBY BRUNNSPARK 
och SÖDRA 
BRUNNSSKOGEN

Bålebro 
skuta

Idegran-
skogen 

Västra utkiken

Rävahiet

Östra utkiken/
Uvberget

Ravinen

Kartan 
finns också 

i större format i 
vädertåligt material. 

Du hittar den i 
platsfickan på insidan 

av framsidan!

Trollsjön
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Silvergrottans öppning.

FORNBORG 
Ronnebyån var en viktig farled 
under forntiden, en slags dåti-
dens E22. För Ronnebyborna 
gällde det att övervaka far-
leden, så att ingen obehö-
rig tog sig uppströms. Det 
gjorde man från borgen uppe 
på Silver berget. Av borgen 
återstår endast låga stenvallar 

utmed bergets norra och 
södra sluttningar. I öster och 
väster stupar berget brant så 
här behövdes inga skyddande 
vallar. Arkeologer uppskat-
tar att fornborgen på Silver-
berget är från yngre järn-
åldern (400 f.Kr-1050 e.Kr.). 

SILVERGROTTAN
I början av 1600-talet hade 
borgaren Elias Schlichting 
stora planer på gruvdrift i Ron-
neby-trakten. Han började 
bland annat att bryta silver 
vid foten av Halware berg, 
som Silverberget kallades 
vid denna tid. Men när man 

sprängt sig en bit in i berget 
gick något snett. Mängder av 
vatten sprutade ut och höll på 
att dränka delar av bygden. 
Så slutade drömmen om 
silvret. Men spåren finns kvar i 
form av gruvöppningen, som 
fått namnet Silvergrottan.

ANTONATORPET
Antonatorpet ligger i Södra Brunns-
skogen. Här bodde Anton med sin 
familj i början av 1900-talet. Sten-
grunderna efter torparnas hus och 
lada finns kvar än idag. Nedanför 
husen kan man ana var torparna 
hade sina odlingar, då marken 
fortfarande är ganska öppen.

2

3

Vad hade våra förfäder för sig?
• HISTORISKA LÄMNINGAR OCH LANDSKAP

Husgrund vid Antonatorpet.

1



Trägärdesgårdar, hasselbuketter och ståtliga ekar – allt detta finns vid Bålebro hemman.

BÅLEBRO HEMMAN
Här låg 1600-talsgården 
Bålebro. Vid gården fanns en 
kalvhage, åkrar och ängar. 
Ruiner efter gårdens hus finns 
fort farande kvar. De forna 
ängarna och åkrarna omgärdas 
idag av vackra trägärdesgårdar 

och hålls öppna av betes-
djur. Det ålderdomliga odlings-
landskapet med enstaka träd 
och buskar är inte bara kultur-
historiskt värdefullt, det är 
också en fröjd för ögat!

GRAVRÖSET ÖSTRA KUMLET
På Uvberget finns ett mäktigt 
gravröse som är över 20 meter 
i diameter. Någon gång under 
bronsåldern (1700-500 f.Kr.)
bestämde sig då tidens Ronne-
bybor för att det här var en 
bra plats att begrava sina 
döda på. Tanken var att graven 
skulle ses vida omkring. Röset 

har sedan kurortseran kallats 
för Östra Kumlet. På den 
tiden var det ett självklart 
besöksmål. Så gör som forna 
besökare till Brunnsparken – 
bestig ett berg och beundra 
den imponerande graven 
som våra förfäder byggt!

4
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PAVILJONG OCH KAFÉ
Inne i skogen uppe på Uvber-
get står sju resta stenar. Ste-
narna är det enda som åter-
står av den musikpaviljong 
som låg här under kurort-
seran. Här låg också ett 

kafé kallat Skogshyddan. 
På sidan 21 i den här guiden 
kan du se hur det såg ut när 
de välklädda brunnsgäs-
terna fikade bland tallarna.

GRAVRÖSET VÄSTRA KUMLET
Det andra gravröset i Brunns-
parken ligger också på en 
höjd och kallas för Västra 
Kumlet. Den utsikt som brons-
åldersmänniskorna, liksom 
besökarna under brunns-
epoken, hade från berget 
är inte densamma som vi 

har idag. Skog har vuxit upp 
kring röset och bäddat in det 
i grönska. Men lämningen 
är relativt fri från växtlighet 
och går därför att se i hela 
sin prakt. Du hittar röset 
genom att göra en kort 
avstickare från gula leden.

GRAVRÖSE
Gravröset i Södra Brunns-
skogen ligger lite mer undan-
skymt jämfört med de i 
Brunnsparken. Men om du 
följer de små djurstigarna 
österut från den gula leden 
så hittar du det. Det är inte 

riktigt lika storslaget som grav-
rösena i Brunnsparken. Likt 
de andra gravarna ligger det 
på en höjd. Numera skymmer 
skogen sikten, men när det 
uppfördes syntes det för-
modligen på långt håll.

STENSÄTTNING
Väster om den gula leden 
finns en annan typ av forn-
tida grav, en stensättning. Den 
är också uppbyggd av stenar, 
men är inte så hög som rösena. 
Stensättningen är dessutom 

klädd av ett gräs- och moss-
täcke. Sly och små träd har 
röjts bort runt graven så att 
du lättare ska få syn på den!

6
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Trollsjön en stilla sommarkväll.

Bästa stunden på utflykten?
• FIKA- OCH GRILLPLATSER

Rastplats vid Antonatorpet.

TROLLSJÖN
Visst är det härligt att sitta 
och grilla vid en liten sjö? 
Vid Trollsjön kan du göra just 
detta! Kaffe på maten intas 
med fördel ute på bryggan. 
Det här en fikaplats att åter-
vända till då Trollsjön och dess 
omgivningar byter skepnad i 

takt med årstiderna. En solig 
vinterdag, då isen ligger på 
sjön och markerna färgats 
vita av snö, värmer elden 
extra skönt. Stilla sommar-
kvällar kan du från bryggan 
blicka ut över ett spegelblankt 
vatten, prytt av näckrosor.

BÅLEBRO HEMMAN
Rastplatsen vid Bålebro 
hemman har en vacker 
in  ramning. Den lilla öppna 
platsen omgärdas av skogs-
klädda slänter och från rast-
bordet blickar du ut över 
Bålebros vackra betes marker. 
Lägg märke till att vissa träd 
i hagmarken har ett speciellt 

utseende; grenarna utgår 
från ett och samma ställe på 
stammen. Träden har hamlats 
av forna bönder på Bålebro 
gård. Vid hamling tog man 
till vara på grenar och löv 
som torkades och blev till 
vinterfoder åt kreaturen.

ANTONATORPET
Längst i söder i Södra Brunnskogen bodde 
torparen Anton med sin familj i början 
av 1900-talet. När du sitter på den här 
fika platsen blickar du ut över sten-
grunderna efter Antons hus och lada. 
Och med lite fantasi kan man också 
skönja var de öppna markerna, 
som torparna odlade, låg.

10
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Grillplatsen vid Bussemåla.

RASTPLATS VID BÄCKAHÄSTEN
I Brunnsparkens nordöstra del 
finns en rastplats med flera 
fikabord. Rastplatsen ligger 
vid norra Spegeldammarna. 
Här finns bryggor för den som 

vill undersöka vattnet på lite 
närmare håll. Och vid bäcken 
som rinner ut i dammarna står 
Bäckahästen, en av Brunns-
parkens många skulpturer.

RAST- OCH GRILLPLATS VID LEKPLATSEN 
Mitt i parken vid villa Vera 
finns en fikaplats där du 
också kan grilla. Fikaplatsen 
är granne med parkens lek-
plats – en suverän kombination 
för barnfamiljen! Vill du ha 

de magnifikt blommande 
rhododendron buskarna som 
fond till utflykten? De blommar 
ömsom sista veckan i maj eller 
första i juni, passa på då!

GRILLPLATS BUSSEMÅLA
Vid Bussemåla finns en 
ombonad större grillplats. 
Här sitter du i lä och kan låta 
blicken vila i eldens flammor. 
Grillplatsen ligger ett stenkast 
från parkeringen, så hit kan du 

åka med vänner och bekanta 
som inte har möjlighet att 
gå några längre sträckor. För 
dem som har spring i benen 
finns skogen nära till hands!

13
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Picknick i det gröna i Brunnsparken.
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Silverberget i vinterskrud.

Triss i vackra vyer
• UTSIKTSBERG

SILVERBERGET
Upp på Silverberget kan du 
faktiskt ta trapporna. I alla 
fall om du går upp längs 
bergets västra sida. Trapporna 
byggdes i slutet av 1800-talet 
för att underlätta för brunns-
gästerna att komma upp på 
berget. Utsiktsplatsen var då 
en av målpunkterna på den 

vandring som brunnsläka-
ren rekommenderade kuror-
tens besökare. Så gör som de 
forna gästerna – ta dig upp på 
berget och njut av ut sikten. 
Om det är någon som är klätter -
sugen så finns det finfina 
klätter träd uppe på toppen!

UVBERGET
Uvberget, eller Östra Utsik-
ten, var också ett populärt 
utflykts mål för brunnsgäs-
terna. Inte bara på grund av 
gravröset från bronsåldern 
utan också för den fina utsik-
ten. Idag har man fin utblick 
över Brunnsparken och i norr 
ser man Ronneby centrum och 

det gamla vattentornet. Varför 
heter det Uvberget? Det är ett 
sentida namn som kommer sig 
av att man under en period 
släppt ut berguvsungar från 
toppen. Ungarna, som fötts 
upp i fångenskap, har släppts 
ut med syftet att stärka 
berguvsstammen.

BERG VID BUSSEMÅLA
Söder om Södra Brunnskogen finns 
en utsiktsplats från vilken man 
ser ut över Busseviken och Inre 
Stekön. Hit får du ta dig på egen 
hand längs omarkerade små 
stigar. Sista biten får du leta dig 
fram över berghällarna. Men 
gör ett försök, det är det värt!

16
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Utsiktsplats vid Bussemåla.
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Trollsjön

Naturens speglar
• VATTENMILJÖER

SPEGELDAMMARNA
Spegeldammarna är verkligen 
ett passande namn på de 
småvatten som ligger på rad 
i Brunnsparken. När det är 
vindstilla speglar sig villor, 
träd och buskar i vattnet. 
Dammarna anlades i mitten 
av 1980-talet i samband med 
parkens förnyelse. Förutom 

att de är vackra att se på 
är de också populära till-
håll för olika fåglar. Vanli-
gast är gräsänder men du 
kan även få se jagande fisk-
tärna, skrattmås och fiskmås. 
Har du riktigt tur kan även 
den vackert turkos skimrande 
kungsfiskaren dra förbi.

TROLLSJÖN
Trollsjön är Brunnsparkens 
egen pärla, ett trolskt vatten 
kantat av frodiga strand-
kärr. Den lilla sjön bjuder på 
naturupplevelser året om. På 
våren kan du få se paddor och 
snokar vid sjön. Under försom-
maren blommar skvattram i de 
fuktiga markerna och avger då 

sin angenäma, aromatiska doft. 
Stilla högsommardagar kryssar 
sländor över de vita och röda 
näckrosorna. På hösten kan 
det dyka upp rastande fåglar 
i sjön. Och om vintern bjuder 
sjön på stillhet som bara en 
frusen skogssjö kan göra!

FÅGELSJÖN
I Brunnsparkens nordvästra hörn finns 
en våtmark med öppen vatten-
spegel. Här kan du spana efter fåglar 
från ett fågeltorn. Små dopping, 
vigg, skrattmås och sothöna 
är fåglar du kan få se. Glöm 
inte kikaren, fågel skådningen 
blir så mycket roligare då!

20
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Spegeldammarna



51

Ronnebyån med landskap i vinterskrud.

några av  
RONNEBYÅNS FISKAR Abborre

Öring Regnbåge

Gädda
Mört

RONNEBYÅN
Utan Ronnebyån – inget 
Ronneby. Så skulle man lite 
förenklat kunna uttrycka det. 
Ronnebyån är den ur  åldriga 
handelsstadens livsnerv. Ån 
var under århundraden en 
central transportled som 
länkade samman havet med 
bygden. Under brunnsepoken 
var ån kurortens entré och 

framsida och en viktigt anled-
ning till att Brunnen fick 
ett sådant genomslag som 
kurort. En promenad utmed 
åns stränder bjuder på vackra 
vyer med ståtliga träd som 
speglar sig i det glittrande 
vattnet. Med havs kajak går 
det från hamnen att ta sig 
upp till centrum och torget!

22
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Klarblå mosaikslända

Fackelblomster

Gråhäger

Kungsfiskare

Gul svärdsliljaStorskrake

Gräsand
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Skvattram

Gullregn och rhododendron ger färg åt Ronneby Brunnspark.

Bedövande dofter och färger
• PARKENS TRÄDGÅRDAR

Rhododendron i blom.

VÅRTRÄDGÅRDEN
Vårlök, krokus, snödroppar 
– i vårträdgården har du 
många av vårens budbärare 
samlade på en och samma 
plats. När körsbärs- och mag-
noliaträd blommar är vår-
trädgården en ljuvlig syn! 
Bland alla tidigt bommande 

örter flyger hungriga humlor 
och bin yrvaket omkring 
och förser sig av vårens 
första nektarshot. Jämte 
mat finns det också bostä-
der till insekterna. Honungs-
bina har två bikupor och för 
vildbina finns ett bihotell.

DOFTTRÄDGÅRDEN
Det här är en trädgård för flera 
sinnen. Vandra långsamt och ta 
in örternas dofter och njut av 
alla färger. Doftfesten börjar i 
mars med blommande tibast, 
som efterträds av liljekonvaljer. 
Stilla, varma sommar dagar 
kommer du sanno likt att få 
sällskap av fjärilar, humlor och 

bin på din promenad. De upp-
skattar också blommorna men 
inte för deras fägring utan 
för att de bjuder på nektar 
och pollen. För finalen står 
höstflox som framåt höst-
kanten blommar i en palett 
av rosa och violetta toner.

RHODODENDRONBERGET
Scarlet Wonder, Queen Mary och Lord 
Roberts – vackra blommor kräver 
tjusiga namn! I sluttningarna ner mot 
parken och kring dammarna växer 
ett 25-tal rhododendronsorter med 
skiftande färger. De violetta sorterna 
är vanligast men här finns också 
buskar med vita, gula, rosa, lila, blå 
och röda blommor. När buskarna 
står i full blom i juni vandrar du 
genom en färgkavalkad! En av 
årets höjdpunkter i parken.

23
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ROSENTRÄDGÅRDEN
”Tusen rosors trädgård”, som 
trädgården egentligen heter, 
är en fröjd att vandra i. Man 
behöver inte vara special-
intresserad av rosor, det är 
bara att njuta av variationen 
av färger och dofter. Men 

för den som kan sina rosor 
finns här gamla, numera 
nästan bortglömda sorter 
i trädgården. Vad sägs om 
till exempel ”Duchesse de 
Montebello”, ”York and Lan-
caster” och ”Sissinghurst”.

JAPANSKA TRÄDGÅRDEN
Mitt i Brunnsskogen finns en 
speciell plats. En trädgård 
som inbjuder till lugn. Här 
vandrar du på krattade gångar 
med doften av våt mossa 
som följe slagare. I träd-
gårdens öppna paviljong är du 
både ute och inne samtidigt, 
omgiven av skogens grönska. 
Trädgården skapades 1987 
av landskapsarkitekten och 
professorn Sven-Ingvar 
Andersson och hans japanska 

med hjälpare Akira Mochizuki 
och har influenser från zen-
buddhistiska trädgårdar. 
En tanke är exempelvis att 
icke levande material som 
stenar och krattade gångar 
ska utgöra metaforer som för 
tankarna till brusande hav 
och härliga paradisöar. Träd-
gården sköts året runt, ett 
hantverk som kräver kunnande 
och goda färdigheter.

Japanska trädgården.

26
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Rosenträdgården.

Vårträdgården.
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Lodjuret hittar du i södra delen av naturreservatet Södra Brunnsskogen.

Utomhuskonst
• SKULPTURER OCH ANDRA KONSTVERK

Tidens spegel.

BÄCKAHÄSTEN
Lekskulptur installerad 
1987, skapad av Esse 
Adolfsson. Förvaras inomhus 
under vinterhalvåret.

TIDENS GÅNG 
OCH TIDENS SPEGEL 
Konstverk i röd och gråsvart 
granit installerat 1987, skapade 
av Fukiko Nakabayashi. 

TROLLEN
Träskulptur skapad av 
Sören Niklasson. 

RÄVEN OCH 
GRÄVLINGEN 
Träskulptur installerad 2019, 
skapad av Caspar S. Teglbjaerg.

LODJURET
Skulptur installerad 2019, 
skapad av Vesa Jussila.

28
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VÅG
Skulptur skapad av 
Wive Larsson.

GRODAN
Bronsskulptur från 1888, 
skapad av Per Hasselberg.

GUBBAKVINNAN
Plåtskulptur installerad 1987, 
skapad av Kjell Hobjer.

Å-KRÖK
Skulptur installerad 1989, 
skapad av Jonny Martinsson.

Läs mer om skulpturerna 
på www.ronneby.se
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EKORRESTIGEN
LÄNGD: 1,3 km
TILLGÄNGLIGHET: bitvis 
kuperad

Lärande stig för barn. Längs 
stigen finns djurmodeller 
och skyltar som berättar 
om områdets natur. Stigen 
passerar den spännande 
”bergsgången” Rävahiet. 

ELLJUSSPÅRET
LÄNGD: 2,5 km
TILLGÄNGLIGHET: bitvis 
kuperad

Funkar lika bra för motionärer 
som för söndagspromenaden.

TROLLSJÖSLINGAN
LÄNGD: 2 km
TILLGÄNGLIGHET: bitvis 
kuperad
En av huvudstigarna som 
anlades under brunns epoken. 
Passerar Trollsjön, Spegel-
dammarna och Ravinen. Det 
sistnämnda är ett område 
med mycket fin bokskog och 
många gamla träd.

Något för alla
• LEDER I RONNEBY BRUNNSPARK, 
BRUNNSSKOGEN OCH SÖDRA 
BRUNNSSKOGEN

GULA STIGEN
LÄNGD: 5 km
TILLGÄNGLIGHET: bitvis 
kuperad
Längsta slingan i området, tar 
dig både genom parken och 
skogen i söder. 

BARNVAGNSSTIGEN
LÄNGD: 3,5 km (omarkerad)
TILLGÄNGLIGHET: merparten 
på grusade gångvägar, några 
partier är mer stigartade.

TRÄDRUNDAN
LÄNGD: 0,5 km
TILLGÄNGLIGHET: lätt-
gången, kort slinga i anslut-
ning till naturum Blekinge.

BLEKINGELEDEN 
Passerar genom Brunns-
området. Är totalt 258 km 
lång och sträcker sig genom 
Blekinge län från Sölvesborg i 
väster till Bröms i öster.

58
I Brunnsområdet finns fina möjligheter till motionsrundor på mjukt underlag.
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Mer att upptäcka
• VÄRDEFULL NATUR I RONNEBYTRAKTEN

Även bortom Brunnsområdet 
finns natur som är väl värd 
ett besök. På kommande 
sidor presenteras besöksmål 
på cykelavstånd från Ronne-
bys centrala delar. Här finns 
idylliska badsjöar, artrika 

lövskogar och fågelskådar-
platser av rang. Leder för 
vandring, cykel och kanot 
binder ihop de besöksmål 
som presenteras. 

Risanäshalvön.

EKOXE
• Europas största skalbagge, 

tillika Blekinges landskaps
insekt.

• Förekommer i ekhagar 
inom guidens utbred
ningsområde.

Plats för många
• MÅNGFALD AV ARTER

OXTUNGSSVAMP
• Ettårig ticka som växer på 

gamla ekar.
• Kan vissa år ses i Angelskog.

ROSA LUNDLAV
• Skorplav som växer på 

gamla trädstammar, 
helst bok.

• Finns bland annat i 
Angelskog.

HAGTORNS- 
 FJÄRIL

SMALSTÄKRA
• Specialitet för Ronneby, enda 

lokalerna i hela Sverige!
• Kan ses på Risanäshalvön 

och vid Ekenäs badplats.

BLÅSIPPA
• En av vårens budbärare, 

trivs på kalkrik mark.
• Växer bland annat i Angel

skog och Fornanäs.

KORALLTICKA
• Dyker upp vid basen hos   

gamla ekar.
• Kan vissa år ses i Angelskog.

Här är ett axplock av de växter, 
djur och svampar som hittats i 
de besöksmål som presenteras 
i guiden. Om du vill ha aktuella 
fynddata för områdena, gå 
in på Artportalens hemsida 

(www.artportalen.se) och 
sök upp området där. Där 
kan du också rapportera in 
dina egna fynd. Vanlig eller 
ovanlig art spelar ingen roll, alla 
fyndrapporter är värdefulla.
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10. ANGELSKOG

8. FLISBERGET

9. FORNANÄS

7. KARÖN

12. BREDASUND

13. LINDÖ VÅTMARK

14. LINDÖ

15. GÖ

5. FUNKÖN

4. RISANÄSHALVÖN

3. PERSBORGSGÖLEN

2. HÄRSTORPSSJÖN

1. PISKABACKEN

N

0                                                  2 km

6. EKENÄS

11. ASPAN

Den här kartan finns 
också i större format i 
vädertåligt material. Du 
hittar den i platsfickan 
på insidan av framsidan!

Vandring 
(innebär att det finns 
markerade leder)

Bad

Paddling 

Fågelskådning

Artrik natur

Område med intressant flora

Fornlämningar/
kulturhistoriska lämningar

Besöksmål som 
beskrivs på sidan 62-67

Artrika skogsmiljöer

Artrika ängs- och 
betesmarker

P-plats* 

Naturreservatsgräns

Fågelskyddsområden

Blekingeleden

Övriga leder**

Cykelled**

Paddelled**

1–15

*Om det inte finns någon 
parkerings plats vid det ut  pekade 
besöksmålet rekommenderas 
alternativt färdsätt, som cykel, eller 
vandring. Vissa av besöks målen, 
som till exempel natur reservatet 
Gö, kan man ta sig till med 
kollektiv trafik. För mer information, 
se www.blekingetrafiken.se. 

**del av ARK56, läs mer på sidan 74

Vad är vad på kartan?
• TECKENFÖRKLARING

För varje område som beskrivs på de kommande sidorna finns 
det symboler som tipsar om vad du kan se och göra:
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Idyllisk göl. Persborgsgölen är en 
liten trolsk sjö, ett stenkast från Ronneby 
tätort. Här kan du ta ett dopp från en bryg-
ga eller från klippor. Och på vintern kan du 
åka skridskor. Missa inte att promenera 
på den fina strandstigen runt sjön. Den 
lågvuxna busken pors bjuder på vild-
marksdoft precis som den vitblommande 
rhododendronsläktingen skvattram.

PISKABACKEN1

Dopp och skådning. Härstorpssjön 
är kanske mest känd för sin populära 
badplats. Men här finns mer än så att 
upptäcka, till exempel ett varierat fågelliv. 
Väster om badplatsen kantas sjön av 
sumpskogar. Det låter kanske inte så 
inbjudande för oss människor, men för 
fåglar som mindre hackspett och stjärt-
mes är den fuktiga skogen en toppenmiljö. 
Under höst och vinter gästas sjön av stora 
flockar med rastande sjöfågel. Har du tur 
kanske du får se den stiliga salskraken 
bland alla viggar och knipor!

Natur och kultur. Piskabackens 
omväxlande natur är hem för ovanligheter 
som stortimjan, större vattensalamander 
och ekoxe. Dessa och många andra 
av Piskabackens invånare är ljus- och 
värmeälskande arter som trivs i det gamla 
kulturlandskapet. Bönderna som hållit 
landskapet öppet i generationer har flyttat 
härifrån, men rester efter husruiner, 
fägator och hägnader finns fortfarande 
kvar. Och varje år släpps nötkreatur ut 
i Piskabackens hagmarker, vilket är en 
förutsättning för att områdets mångfald av 
växter och djur inte ska försvinna.

HÄRSTORPSSJÖN2

PERSBORGSGÖLEN3
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Havsnära skog och öppna 
marker. På Risanäshalvön finns inga 
markerade leder. Här får du finna dina 
egna vägar. Naturen växlar mellan öppen 
betesmark och frodig lövskog. Skogen 
växer ända ner till vattnet, vilket är typiskt 
för Blekingekusten. Det finns också 
blom rika strandängar där bland annat 
den mycket sällsynta smalstäkran växer. 
Glöm inte att ta med kikaren, fågel spaning 
funkar året om såväl i skogen som ut mot 
havet.

Porten till skärgården. På som-
maren sjuder det av liv i Ekenäs. Med sin 
camping, gästhamn och restaurang är det 
lite av en turistmagnet. Ekenäs är också 
porten ut mot skärgården, då färjor till 
öarna i kustbandet utgår härifrån. Sand 
mellan tårna? Det får du om du tar dig till 
Ekenäs badplats.

Strövvänliga marker. På Funkön 
vandrar du över havsstrandängar och 
genom hagar med vidkroniga ekar. Ständigt 
med havet som följeslagare. Markerna är 
öppna tack vare betande nötdjur. Alla de 
gäss som gästar halvön hjälper också till, 
så att jungfrulin och andra betesgynnade 
blommor ska trivas! Lyfter du blicken från 
de blommande markerna kanske du får se 
skrattmåsar och tärnor i skyn, de häckar 
på småöarna i närheten. En annan fågel 
som är typisk för området är näktergalen, 
som sjunger i försommarnatten.

RISANÄSHALVÖN4

FUNKÖN5

EKENÄS6
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Ståtliga gammelträd. Vid 
Fornanäs kan du uppleva en lövskog som 
funnits här i över hundra år. Men det är 
ingen urskog, en del träd har plockats 
ut av traktens bönder och så har kreatur 
betat i skogen. Men några träd har undgått 
yxor och mular och har fått växa sig riktigt 
höga. Här finns också en fin vårflora med 
bland annat blåsippor. Är du dessutom 
intresserad av ovanliga lavar, mossor 
och svampar så är Fornanäs ett givet 
exkursions mål.

Gravar och fjärilar. Flisberget är en 
liten pärla, knappt 20 minuters cykelväg 
från Ronneby centrum. Någon gång under 
bronsåldern stod människor uppe på den 
lilla höjden och spanade ut över trakten. 
Och konstaterade att det här var en bra, 
upphöjd plats att begrava sina döda på. 
De rösen som markerar gravarna finns 
kvar än idag. Men Flisberget bjuder inte 
bara på kulturhistoria. De öppna markerna 
är rika på blommor och fjärilar. Välj en 
stilla, soliga sommardag för din utflykt, då 
flyger fjärilarna som mest!

I brunnsgästers spår. Till Karön 
åker du för att bada och promenera på 
några av de många stigarna runt ön. Färja 
går från Ronneby centrum och Ekenäs 
hela sommaren. Jämte härlig natur finns 
här också överdådiga sommarvillor från 
1800-talet och Schweizeriet, Blekinges 
äldsta restaurang som fortfarande är 
i bruk. Byggnaderna uppfördes under 
kurorts epokens storhetstid, då Karön var 
ett utflyktsmål man inte fick missa.

KARÖN7

FLISBERGET8

FORNANÄS9
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Natur- och kulturhistorisk 
vandring. Aspan bjuder på en fin 
utflyktsplats där du kan bada, sola, fiska 
och ta en liten picknick. Här finns också 
en markerad och varierad promenadstig 
på 2 kilometer som startar vid Aspan kurs-
gård. Halva rundan går längs med havet 
på en slingrande väg kantad av många 
grova träd. En mängd spår i terrängen 
vittnar om den stenbrytning som pågick 
från 1890 och fram till 1950 -talet. Stigen 
passerar också genom hagar och en 
större våtmark.

Sagoskog. Igelkottagg svamp och 
oxtungssvamp – i Angelskog växer märkliga 
ting. På de senvuxna träden trivs sällsynta 
lavar som ädelkronlav och gammelekslav 
och på marken ses stora kuddar av blå-
mossa. I skogens mosaik av bokskog och 
hällmarker med tall lever tofsmes, rödstjärt, 
grå flugsnappare, mindre hackspett och 
spillkråka. Lägg märke till de gamla, sen-
vuxna ekar som växer likt buketter. Ekarna 
har tuktats av bete och bönders stubb-
skottsbruk. Trots sin anspråkslöshet, låga 
höjd och ringa grovlek kan dessa ekar vara 
bland de äldsta i länet!

Natur i toppklass. Naturreservatet 
Gö bjuder på ett smörgåsbord av upplevel-
ser. Bada på en sandstrand, snorkla bland 
blåstång, grilla med havsutsikt eller ta en 
långpromenad. Reservatets natur är något 
utöver det vanliga. Lummig lövskog med 
gamla, grova ekar växer i en stor del av 
reservatet. Men det finns också tallmossar 
med hjortron, blöta sumpskogar och kilo-
meterlånga havsstränder. Många hotade 
arter har Gö som sitt hem, bland annat 
exklusiva lavar, svampar och insekter som 
är knutna till de gamla ekarna.

ANGELSKOG10

ASPAN11

GÖ12
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Fåglar på väg. Betade strandängar 
brukar vara bra platser att skåda fågel på. 
Lindö våtmark är inget undantag. På våren 
stannar många flyttfåglar till här för att 
vila och äta. Då kan du få se olika vadare 
som tofsvipa, grönbena och skogssnäppa. 
Glöm inte att blicka upp i skyn. Där seglar 
rovfåglar som röd glada och havsörn 
förbi. Eller spana ut över vassbältena, som 
ibland patrulleras av brun kärrhök.

Spana från ett fågeltorn. 
Bredasund är en toppenmiljö för såväl 
fågel som fisk. På sommaren trippar 
rödbena och andra vadare över de fuktiga 
stränderna. Vår och höst rastar trastar i de 
omgivande betesmarkerna. Har du riktigt 
tur kanske sällsyntheter som småfläckig 
sumphöna eller ägretthäger dyker upp. 
Sillar och gäddor leker (parar sig) i vikens 
bräckta vatten och för uppväxande ål 
och skrubbskädda är viken så gott som 
perfekt. 

Välkänd fågellokal. Lindö udde är 
en av de sydligaste utposterna i Blekinge. 
Här kan du ströva längs steniga stränder 
och njuta av havsutsikten. Det är också en 
av de bästa platserna i länet för att skåda 
flyttfåglar. Under mars och april sträcker 
mängder med ejder förbi udden, en 
fågelupplevelse utöver det vanliga. Du kan 
också få se sträckande lommar, skarvar, 
gäss och vadare. På hösten flyttar många 
rovfåglar och småfåglar över Lindö. Längst 
i söder finns en raststuga med skådar-
plattform. Här kan du sitta inomhus och 
skåda!

BREDASUND13

LINDÖ VÅTMARK14

LINDÖ UDDE15

Rödbena

Gravand

Ejder Skrattmås

Tofsvipa

Havsörn

Skaffa en ny hobby
Funderar du på att börja skåda fågel? Här följer några tips:

• Skaffa en handkikare (går att hitta begagnat, eller låna av en bekant), en bra fälthandbok och 
ladda ner appar med fågelsång.

• Börja med att lära dig de vanligaste fåglarna i din närhet; hur de ser ut och hur de låter. En 
trevlig introduktion är populära ”Fågelfestivalen” på Naturskyddsföreningens hemsida.

• Gå med i en förening där du får tips, råd och sällskap. Böcker och appar i all ära, men det finns 
inget som slår att få hjälp av en kunnig fågelskådare! Surfa in på www.birdlife.se för att hitta din 
regionalförening.

Några av de fåglar du kan få se vid kusten
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Värda ett besök
• TRÄD MED KARAKTÄR

AL 
Omkrets: 4,25 m

Koordinater: N 6229151, E 516325

Frisk, stor al som står vid källan i 
Espedalen.

EK
Omkrets: 7,40 m

Koordinater: N 6228078, E 515067

Naturminne. Ett av Blekinges 
grövsta och största träd.

IDEGRAN
Omkrets: 3,20 m

Koordinater: N 6224148, E 516466

Kanske Sveriges grövsta vildväx-
ande idegran.

SVARTPOPPLAR
Omkrets: den största mäter 7,6 m

Koordinater: N 6226405, E 516870

Sticklingar från ”Flug trädet” som 
sprängdes bort 1884 när järnvä-
gen kom till Ronneby.

DOUGLASGRAN
Omkrets: 2,80 m

Koordinater: N 6227165, E 517137

Vital, stor, nordamerikansk  gran 
som troligen planterades här för 
över 100 år sedan.

I Lövskogskustens natur finns många 
gamla och grova träd. De ålderstigna 
träden är livsmiljö för många hotade 
arter av bland annat insekter och lavar, 

som läderbagge och gammelekslav. 
De är också fantastiska uppenbarelser 
i sig själva. Ta gärna en tur och låt 
dig imponeras av ett jätteträd!

2

3

4

1

5

TALL
Omkrets: 1,65 m

Koordinater: N 6227662, E 517449

Hem för den ovanliga skalbaggen 
reliktbock, vars angrepp gör att 
stammen blir gulfärgad.

BOK
Omkrets: 6,20 m

Koordinater: N 6228229, E 517394

Var Blekinges grövsta bok fram till 
den dog 2012.

PIL
Omkrets: 5,80 m

Koordinater: N6228239, E 517773

Blekinges förmodligen grövsta pil.

LÖNN
Omkrets: 4,60 m

Koordinater: N 6228202, E 517886

Blekinges förmodligen grövsta 
lönn.

EK
Omkrets: 4,60 m

Koordinater: N 6227704, E 518139

Naturminne. Känd under brunns-
epoken som ”Friareken”.

6

7

8

9

EK
Omkrets: 7,32 m

Koordinater: N 6226120, E 519755

Gammal, mycket grov ek som 
växer mellan vägen och havet.

TALL
Omkrets: 3,36 m
Koordinater: N 6221996, E 517878
En av Blekinges grövsta tallar.

EK
Omkrets: Över 6 m

Koordinater: N 6221970, E 517967

Naturminne. Gammal, grov och 
mycket vacker ek.

EK
Omkrets: 6,38 m

Koordinater: N 6221230, E 519565

Kallas för ”Säteseken”.

10

11

12

13

14

N

7
2
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9
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6

5

4

3

1

11

12

13

14
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Siffrorna hänvisar till beskrivningar på sidan 68.

12 4

13

10 3

11

Fyll på med kunskap
• NATURUM BLEKINGE

Möt havets varelser och lär dig mer om 
djurlivet i Ronnebys magiska vattendrag. 
För den nyfikne och naturintresserade är 
ett besök på naturum ett måste. Utställ-
ningen finns i den byggnad som under 
brunnsepoken kallades för Gymnastiken, 
ett vackert trähus värt ett besök i sig.

Naturum ordnar en lång rad olika före-
läsningar, guidningar och exkursioner. 
På www.naturumblekinge.se hittar 
du aktuell information, öppettider, 
kontakt information med mera. 
Du kan också följa naturum på 
www.facebook.se/naturumblekinge.

Fri entré! 
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Hemsidor
www.lansstyrelsen.se/blekinge
www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/djur-och-natur/skyddad-natur.html
www.ronneby.se/brunnsparken
www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods 
www.visitronneby.se
https://ark56.se
www.blekingesflora.se
www.vbof.se
www.fsoe.se
www.blekingetrafiken.se
www.blekingearkipelag.se
www.artportalen.se 
https://ronneby.naturskyddsforeningen.se
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/ronneby
http://biosfaromrade.org/biosfaromrade-blekinge-arkipelag
www.naturligtvisblekinge.se.
www.skogsgruppronneby.se
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
http://www.jordbruksverket.se/tuva

Vill du veta mer?

Låt inte din upptäcktsfärd i den blekingska 
naturen stanna vid Ronnebytrakten. Det 
finns så mycket mer fin natur att upptäcka 
i länet: vildmarksdoftande skogar, vackra 
odlingslandskap, pastorala ekhagmarker 
och kalspolade skär längst ut i havsbandet. 
För att bara nämna några exempel! Ett tips är att ladda ner 
”Blekinge Utflyktsguide” från länsstyrelsens hemsida eller hämta ett 
exemplar på naturum eller någon av Blekinges turistbyråer. I guiden 
kan du få inspiration till nästa utflykt!

Vill du läsa mer om Ronneby brunn och kurortseran är ”Ronneby 
Brunn under trehundra år” (Byggförlaget) en bra början.

• LÄS- OCH WEBBTIPS

Besök en lövskog

Den här guiden har tagits fram 
inom ramen för EU-projektet 
Attractive Hardwoods.

Syftet med projektet är att 
öka populariteten och antalet 
besökare till ädellövskogar som 
destinationer för gränsöver-
skridande ekoturism.

Projektets mål är att förbättra 
och stärka samarbetet mellan 
olika nationella och internatio-
nella aktörer som är verksamma 
inom turismsektorn. I projektet 
har myndigheter, organisationer, 
entreprenörer, privata företag 
och turistoperatörer sam arbetat 
för att utveckla produkter och 
tjänster. Projektets samlade 
erfarenheter ska samman-
ställas i en gemensam strategi 
som syftar till att öka den 

gränsöverskridande turismen 
i ädellövskogarna runt södra 
Östersjön.

Projektets aktiviteter sker i 
särskilt utvalda pilotområden 
fördelade mellan de deltagande 
länderna Sverige, Litauen 
och Polen. I Sverige är 
pilotområdena Blekinge leden 
och Brunns skogen.

Projektägare: Skogsstyrelsen. 

Finansiering: Projektet 
delfinansieras av Europeiska 
unionen genom Södra 
Östersjöprogrammet, samt av 
partner från de deltagande 
länderna.

Projektets längd: Från juli 2016 
till juni 2019.

• PROJEKTET ATTRACTIVE HARDWOODS
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Varumärket och outdoordestinationen ARK56 ska fungera som 
en vägvisare och leda både blekingebor och besökare till saker, 
platser och områden värda att se och uppleva. ARK56 drar nya leder 
och kopplar ihop med befintliga, för att man ska kunna uppleva 
skärgården till fots, på cykel, i kajak eller med segelbåt.

Ett biosfärområde utses av 
UNESCO som modellområde 
för hållbar utveckling av unika 
natur- och kulturvärden i 
samspel. 

Ett biosfärområde har tre 
huvudsyften:

• Bevara biologisk och kulturell 
mångfald, ekosystem och 
landskap.

• Utveckla samhället på ett 
långsiktigt hållbart sätt.

• Stödja demonstrationsprojekt, 
forskning och kunskaps-
utveckling.

Blekinge Arkipelag är ett av 
fem biosfärområde i Sverige, 
det första med fokus på 
Östersjöfrågor. Biosfärområdet, 
som drivs som en ideell 
förening, omfattar merparten 
av Blekinges skärgårds- och 
kustlandskap. 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

ARK56 – länkar samman 
kustleder i biosfärområdet
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Den här guiden har tagits fram inom projektet Attractive Hardwoods, 
på uppdrag av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Blekinge län.
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