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Oplevelser på Vejen. Park- og naturforvalternes vintermöde 2017.
Kortversion.

Disposition
• Grundläggande om stråk och landskap.
• En högst personlig introduktion. Min uppväxt. 
• Speciella upplevelser och referenser inom professionen.
• Projekt som jag deltagit i där stråk varit centralt att utveckla. 

Creative Mangament-projekt i Alnarps landskapslaboratorium,
Filborna naturpark, Helsingborg, Sletten i Holstebro samt förskolor
i Ronneby



Stråk och avsaknad av stråk i Lund. Exempel 1.   Vad gör man om man fått ett bristlandskap?

Tänk er Lund som en frukt som växer i storlek, där årsring läggs till årsring. Varje ny 
årsring ytterst på frukten visar hur generationen planerare klarat av att lägga till en 
grönstruktur med kvalité. Tyvärr visar de yttre fem årsringarna en negativ trend. Det 
yttersta bostadsområdet i nordost, i Brunnshög, ligger där i en extremt standardiserad 
och förenklad ”grön öken”, där gräsmattorna med de enstaka solitärträden dominerar 
helt i en förenklad engelsk landskapsparksstil. Förändringar i sen tid under en sexårs-
period visar hur en ny förskola tillkommit liksom ny lokalgata, utan några förbättringar
alls i grönstrukturen. Exemplet illustrerar dagens behov av en mer artikulerad design
med vegetation.

Återfotograferingsmetoden visar i en jämförelse situationen:

2007                                                                           2013



Stråk och avsaknad av stråk i Lund. 
Exempel 2.

I en vandring utåt stadsranden finns här inga som  
helst strukturer som bromsar vind. Man undrar hur 
många planerare som läst om Frode Olesen, som
den danske pionjären vad det gäller lähägn i
landskapet. Alléer förstärker vindhastigheten där 
människorna rör sig under trädkronorna genom att 
vinden pressas ihop och man får en tunneleffekt. 
Där finns också givna stora problem med balansen 
mellan sol och skugga.

Dessutom: Grunden för uppkomsten av olika typer 
av stråk iskapet saknas nästan fullständigt. Detta
trots att Parkavdelningen vid Lunds kommun för 
cirka 20 år sedan lyckades få till stånd ett enda 
skogsbälte i landskapet som bildar landskapets 
idag enda struktur som kan stödja och bilda en 
grundläggande kvalité som ger platsidentitet och 
möjligheter att anlägga ett helt system av stråk.
Exemplet illustrerar dagens behov av att fokusera
stråk av olika karaktärer, inte bara cykelvägar och
större gångstråk.    



Sankt Hans backar, Lund; The late modernistic period. The million program. The copy 
machine. Compare with the search for sustainable approaches. - Staden som en urban fabrik.



Planering av nya stråk och
grönstrukturer i stadsbyggnad

Hur en stadsdels kvalité är utifrån 
dess kapacitet att ge en god, stimu-
lerande vistelse-, boende och utemiljö 
som upplevs både som trygg och kreativ 
och kan ge inlevelse till lek och äventyr, 
håller i olika slags väder och under
skilda årstider bör bland annat bedömas 
utifrån tillgången av olika stråk från det 
rationella stora och snabba stråket till 
det rekreativa och restorativa, represen-
terat stråket, oftare förverkligade genom 
de små, informella stråken. 

Notera att dessa stråk är tillskapade som del i det rationella 
för att man snabbt ska nå sin arbetsplats eller lämna barnen 
på dagis för att sedan tjäna pengar. Det bygger på tanken om
det uppskruvade samhället som det mest optimala samhället.

Kommunerna har sett som sin uppgift hitintills
att få till stånd de rationella stråken, här mot-
svarande rött. Ibland finns de där som rationella
cykelstråk, ibland finns bara gatorna.

Som en ny och nog så viktig uppgift för framtiden är
att tillskapa de små, informella stråken som ska ha
särskilt höga miljövärden, vara väl integrerade i
landskapet med särskilda platser som del av stråket.
Litet, informellt och långsamt innebär inte låg status 
eller skötsel. Det kan göra det men snarare bör man 
ofta eftersträva både ock; det genombearbetade lilla
exklusiva och bredvid det spontana lilla. 



Stråkplanering i stadsbyggnad och grön-
strukturplanering 
- Exemplet centrala Ronneby med rörelse-
och förbindelsestråken mellan stadscentrum 
och Brunnsparken respektive mellan centrum
och stadsdelen Parkdala – Pålstorp.

Tillskapandet av Kilen som nytt bostadsområde
med start 2016 ger samtidigt en möjlighet att
åtgärda huvudrörelsestråken som gående och
och cyklande längs de angivna stråken, som
idag har otillräckliga miljövärden eller inte
existerar överhuvudtaget. I botten utgår förslag-
et från grundläggande landskapskomponenter
som åmiljöer och floddalar i vid bemärkele med
ån, nya småvatten och nya åsbildningar. Dess-
utom utgår det från de tre olika typerna av
kompletterande stråk med helt skilda grundkarak-
tärer.

Kilen  - Nytt 
bostadsområde

Parkdala - Pålstorp

centrum

Ronneby Brunn

Informellt gångstråk med mycket höga värden. 4, nytt stråk med floddalkaraktär.
Nytillförd åsbildning som naturlig ledstång längs järnvägen (5) i forntida strand-
brink i den floddal som nuvarandre å vuxit fram ur samt längs ån (6).  
i forntida strandbrink som grundläggande ekologisk korridor och rörelsekorridor.
Ledstång i landskapet med vatten. Här tillskapande av nytt mindre vatten  (7).

Stort primärstråk (delat bil-cykel-gångstråk)  1, bef. 
Mindre primärstråk (gång-cykelstråk)  2, förbättr. bef.
3, helt nytt som binder ihop Ronnebys stadsdelar.

1

1

2

2

3

3

4

4

4 5

5
6

7



Vilda stråk.  Oostvaardersplassen, 
Flevoland, Nederländerna
”Vera-landskap”

Stråken hos de vilda djuren 
och vår boskap



Studier av kostigar i stora hagar och i skogsbeten. Som här i Oxhagen, ett referenslandskap i Skåne.



Orienterare!  Stråkfinnare - stråktänkare!
Stigfinnare, stigmännen, skosvandrare… och allt vad de
heter med anknytning till stråk. Många klubbar bildades 
på 1930-talet. Samtidigt som Friluftsfrämjandet växte.

Danska landslaget i orientering
på träningsläger varje påsk på 
Sjöarp på 1950-talet. 











Mina första trevande försök som kartritare. Min
första orienteringskarta blev tryckt då jag var 16 
år. Det var en av mina favorithobbies då. Det gav 
mig en ny känsla för stigars terränganpassning 
och landskapets topografi och vattenföring. 

Underlag    Färdigtryckt orienteringskarta



Bestånd, vegetationstyper, 
biotoper som perspektiv
Ytor snarare än stråk har uppmärksam-
heten. Skogsutbildades men även 
biologens huvudperspektiv.

Stråk i landskapet som 
perspektiv
Större och mindre stigar, lättframkomlig 
terräng, åkerkanter, stup och stränder 
som naturliga ledstänger. Stråk och 
platser huvuduppmärksamheten.

Min doktorsavhandling 1986 om ett
stycke landskap full med stråk. En 
stad är också ett landskap!

Vad är då ett ”stråk”?



Större eller mindre bilväg; asfalterad

Större promenadväg; grusad

Mindre promenadväg; grusad

Mindre promenadväg; naturkaraktär men anlagd 
underbyggnad
Stig, mindre promenadstig, med stark naturkaraktär
Parkeringsplats

Referens: Ronneby stads närskog från Brunnsskogen
Till Ekenässkogen och havet:

Från känslan av välanlagda
promenadvägar till helt naturintegrer-
ade och vildmarkspräglade skogs-
stigar i ett möte med tystnaden



Forskning kring upplevelser av stråk i landskapet, trädgården
och landskapsarkitekturen. 
Några viktiga impulsgivare och 
referenser för mig:
Catherine ’Cato’ Szanto Frankrike 
Cheryl Foster USA
Anna Jakobsson Sverige
Dr. Liddle, Manchester         England

Projektörer i Europa som arbetat med projekt där stråk utvecklats
speciellt:
Flindt och Madelung, Ronneby Brunn 
Sven- Ingvar Andersson, Ronneby Brunn
Franska och holländska exempel
Alnarps landskapslaboratorium
Vindarnas park, Lund  - Filborna, Helsingborg  - Värnamo  - VäxjöBrunnsskogen. Djupintervjuer i NeighbourWood-projektet

under promenader längs stigstråken.



Behovet att finna gröna lösningar börjar
direkt vid husväggen och fortsätter i en
hemmaomgivning och närmiljö













Parkstråk i Amsterdam
med stängt ekosystem
ger speciella karaktärer 
inte minst i stråken.





Koishikawa Korakuva.
Pine tree in the garden, 2016.
Foto: Catherine Cato







Japanska trädgåden, Haag 2005



The reference landscape approach; the linkage of other examples to the landscape laboratory by studies.
Interior rooms, water-fringe landscapes from The Japanese garden of the Hague, The Netherlands











Där det blir alltför blött och oframkom-
ligt så kompletterar man på enklaste och 
mest robusta sätt. Det finns emellertid många
gånger anledning att vilja lyfta ambitionen
och åstadkomma nya byggnadsverk som
lyfter hela platsens och stråkets attraktivitet. 

Inom ramarna för det traditionella uttrycket 
så visar två exempel hur man kan 
arbeta längs ett vatten så att man når 
alldeles speciella värden där byggnadsverken 
medverkar positivt. Det första exemplet är från 
Fulltofta i Skåne med en plattform med en 
utvidgning för en sittplats och en integrering av 
mäktiga bokstammar. Platsanpassat och generöst! 

Det andra exemplet är från Rövarkulan i Skåne, där 
en mästerlig bro byggts och dessutom, intill, en 
kedja av stenar så att man vid lågvatten verkligen 
stimulerar till närkontakt 
med vatten och vattenorganismer.

Platser och stråk som byggnadsverk och 
kulturella mästerverk. Nya vandringsleder 
och gångstråk gör många idag men.. 



Stråk. Något att röra sig längs? Ja, men långt ifrån bara!
Stråket är samtidigt uppbyggt med centrala delar och av-
gränsningar, platser och icke-platser, där de senare är
viktiga för att de definierar status i platserna mm. Här finns
oftast en hel serie av platser att stanna till vid, eller
samlas kring. De kan vara uppbyggda kring naturliga element
som en kulle, en dunge eller ett ensamt träd. Någon plats 
blir huvudplats, andra är sidoplatser. Stråket kan dela upp 
sig för att återigen gå ihop. Oftast har ett stråk flera entréer; 
från huvudentrén till sidoentréerna. 

Stråken kan komma till delvis som ett mer spontant resultat av hur
folket rör sig i sitt område. Material, omsorg om utformning etc. är
något som de flesta uppmärksammar direkt och de säger mycket om
status, identitet mm. Byggarna bör därför ge en bra grund, som man
kan bygga vidare från. Att själv få bli med och utforma stråk, stigar,
platser mm, är ett fantastiskt sätt att integreras med sitt område, att 
känna sig som delaktig i, att förstå det och lära sig älska det. 

Man talar om ”engagemangets estetik”, ”engagement”, ”belonging to”, 
”insiders” och ”meaning”.



Miniatyrrum, bildande av platser och 
nätverk av stråk och korridorer i ett 
naturparti som barn gjort till sitt allra 
mest. (Oakwood, England 1983)

Själva kärnan av Alnarps landskapslaboratorium är upp-
Byggt kring skogsbälten som företeelse. Här olika typer av
skogsbälten. En diskussion om bredder och längder utifrån
hur skogsbältena kan fungera som stråk och interiöra rum.
(Gustavssson och Ingelög 1994)  

60 X 120 m.



Ett av Europas få experiment kring utmiljö.
Gillis housing area, Delft, Nederländerna.



Buitenhof, Delft. Nederländerna. Intervjuer, rumsliga registreringar, återfotograferingar. 1980-



Backsippans förskola 2014

Antagande om ut-
veckling av stigar
och användnings-
mönster efter 3-5 år.  
- Redan passerats 
flera gånger om.

Förskolor och natur
- En trilogi baserad
på tre studier i 
Ronneby (pågår)



Creative Management
Att skapa och utveckla

Utomhuspedagogik, fullskalelaboratorium
Mening, symbolik, status
Känsla av omsorg
Tro på framtiden
Det framåtriktade, men 
med rötter.

Stråk- och platskänsla, grundat på 
förståelse av platsens dynamik och
historia i en förlängning av tids-
perspektiv från vår egen generations 
Reducerade till möjligheten att öka
Artikulering, komplexitet och kontrast.



A L N A R P ´ S
LANDSCAPE LABORATORY

MAP OF VÄSTERSKOG

Background
The Creative Management project, taken through as a three years project 2001-2004, was emphasizing three
fundamental issues. It was testing what can happen if design aspects are given a central position in the management 
phase. 
1. Normally design issues are concentrated just to the planning and establishment phases of landscape. 
2. Second, it wanted to  illustrate the results if young people, who have just taken their exams in the academics, 

would be allowed to express themselves and their skills in young landscapes. 
3. Third, the project wanted to test what happens if the creative thinking and the main part of the design process 

are taken place outdoors in a place- and situation-lead context rather than in an indoor, abstract situation in 
which context is reduced. The project was taken through with landscaoe architects, landscape engineers, artists, 
and foresters. As part we also invited children groups to study their behavior, attitudes, preferences, and how they
expressed themselves. 

Creative Management as Design step two - Kreativ management som designsteg två

Roland Gustavsson, Björn Wiström, Anders Busse Nielsen, Dana Hvladikova, Jan Sestak, Erik Svensson.                                                  
Sveriges lantbruksuniversitet, inst. För landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Kreativ management som utvecklingsprojekt 2001 – 2004. Konsekvenser av en mer dynamisk 
landskapsarkitektur!  Nyckelbegrepp: Kreativ management, öppen designprocess, dialogdesign 
med såväl intressenter som specifik landskapsutveckling, dynamisk design



Alnarps landskapslaboratorium - prototyper testas
Tillskapande av goda grundförutsättningar för
Ett landskap med höga estetiska och biologiska
kvalitéer genom att utforma och designa viktiga
grundkomponenter som skogsbälten, småskogar, 
skogsbryn, ängar, småvatten och vattendrag. 
Alnarps Västerskog 1996, 3 år efter plantering.



Alnarps Västerskog i sin ungdomsfas med en dramatisk förändring. I framkanten syns hasseltunneln. Prästkrage-
ängen har här redan nått en blomningsrik pionjärfas. Demonstrationsstigar, klippta gräsgångar mm har ännu inte
introducerats. 

Hur många av oss kan 
verkligen på ett nyanserat 
sätt förutse hur planteringar
etablerar sig?

Kan vi verkligen kontrollera 
uppbyggnaden av nya land-
skap?

Och hur kan vi bättre ta 
tillvara en ungdomsfas och
en tonårsfas?

Eller ta ett långsiktigt, uthålligt
Perspektiv?

…  om vi inte kan få
komma igen med en
designkompetens, justera,
nyansera, artikulera, lägga
till?  - Vi behöver verkligen
något som innebär ett
”kreativ management”



Om utvecklingen av prototyper och
checkningen med referenser

An academic simplification and
generalization takes us to prototypes.
Certain prototypes are tested by
experiments, and are in that way
transformed to become ”living
examples”, which function both in
principle and in certain contexts. Still,
they very much stay with a strong 
simplification. 

To meet or not forget ”true complexity” 
is considered as of great importance. 
Consequently, we, again and again, 
parallel to the experimenting in the 
landscape lab. takes us return to the 
reference areas, and the ”thick
description”  as one of the main working
methods. 

Testning av prototyp
I fullskala i labbet.
Komplexitetsstegar.

Äldre skogsbälte utanför Dalby som referens



Varje trädparcell består
av en yta på minst 50 x 50
meter för att kunna följa
upp beståndsegenskaper, 
interiör med rumsverkan 
och skiktning. Dessutom
passerar genom alla par-
celler ett gångstråk (en
demonstrationsstig), vilket 
medför diskussioner om 
utveckling av stråk i relation 
till bestånd.

27 januari 2011.



Björkskog med gångstråk. Notera att gången genom kräver sin egen skötsel i raderna längs sidorna av
gången. Notera ljusgluggen längst bort; som man går mot som ”lockbete”. Alnarps västerskog, Okt. -08



The leaning ceiling. Larix x ash



The hazel woodland belt as
an example of a mosaic and 
an edge effect. The dynamics 
from 1996 to 2006.

Woodland belt as a mosaic system, related
to wooded meadows



Vegetation structure: dense to half-open tunnel of hazel; 
sub type of woodland belt.



Woodland belt of Carpinus betulus. 10-12 metre wide. Planted 1985. Photo from May 2010. Tor Nitzelius park. A. lab.

Vegetation structure: Half dark
woodland belt



10 meter brett skogsbälte med avenbok (Carpinus betulus). Framgallring av gångstråk efter 6 år. 



Beech. Alnarps Västerskog, the landscape laboratory 12 years after planting. In the future strict pillard hall.



Två stigar som korsar varandra. Liten, slingrande stig med lysande material. V. Nordamerikanska 
kvarteret i Alnarps landskapslaboratorium. De små, informella stigarna har haft mycket svårt att 
överleva genom alltför låg prioritering i skötselplaneringen.



The Bridge in Alnarps Västerskog. 
Leo.
27 Jan. 2011



The birch woodland belt, Tor N. park. Lena Bergene 2009



Danas torg (Dana´s square). Alnarps västerskog, september 2009.



Creative Management in Young Landscapes

A L N A R P ´ S
LANDSCAPE LABORATORY… AND GENERATIONS

Glöm inte bort stigen där man pratar med varandra: Variationer
i bredd!      Små barn = mindre storlek på stig, upplever i en annan skala.     
Liten stig kan ha lika hög status som en stor, rationell cykelväg!



Två bilder från Alnarps landskapslaboratorium. Denna del anlades 1993 och bilden är tagen 17 år efter det den omvandlats
från ett stort, homogent odlingsfält. Visar på studier i rumsupplevelsen när man rör sig längs gångvägar och leder.

Ett stråk passerar genom en kedja  
av rum och hur portalerna är
uppbyggda. Ibland står träden tätt 
Inpå och skapar en midja, ibland
blir djupet stort. 

Nedre bilden visar
hur en bro specialdesignats för 
att också klara en liten backe 
och ge ett bekvämt ställe att
sätta sig ner på och fika.  Här 
diskuteras också hur man design-
ar krökar. 

Att fånga den speciella kunskapen om att utforma stråk & platser



Teachers and students from the Film School of the University of Stockholm and the Musical Art School of Malmö found the 
landscape laboratory to train outdoor performances. This have till today grown to a European matser program, as a cooperation
with Porto, Portugal, Sheffield, England, and Malmö-Alnarp-Stockholm in Sweden.



The students from the different outdoor performance schools found each other. They also selected there own places in
The landscape laboratory. The landscape architect students had prepared, illustrating the sun beams and the shift in 
between light and shaow along the walks in the laboratory, also to bring attention to the precise work that was done in the
forest interior rooms and in the edge rooms. 



The edge context and the hybride in between the Canadian and the Scandinavian aspen (Populus tremuloides x Populus tremula)
are giving their characters to this special place, always used by the musicians. The yearly university day of SLU-Alnarp in Maj 2010.







Indigenous to exotic species.  Magolia in the Magnolia- glade in  Tor Nitzelius park, Alnarps landskapslaboratorium April 2012. 
In the background you can imagine the Betula woodland belt, and other white-flowering Magnolia at the edge zone. 



Filter and wind shelter plantations, Alnarp
Klaus Vollbrecht park, north of Tor Nitzelius park 

Vindskydds- och filterplantering. Klimatanpassad uppbyggnad
och testning av olika amträd till lågbeståndsblandning

An abrupt, open edge
+
A multi-layered, species-rich
low woodland type, dominated by hazel
with some few standard trees,
+
Nurse trees (pioneer trees with small
or slender crowns)
Alder (Alnus), Salix, Larix, Populus, or
pioneer shrubs
(One repetition)

2014



Referenser till intressanta
stråk finns inte minst i över-
gångslandskap och i mosaik-
landskap



Vindens hantering vid skogsbryn, 
häckar, skogsbälten och mindre 
trädbestånd



SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA, VINDARNAS PARK AND 
THE PLANNED FIRST PHASE OF EXPANSION, “THE HEART”

Science Centre and 
Business Centre 

Research facilities,
Premises for 
laboratories, 
administration and 
service

Premises for meetings, 
seminars, conferences, 
incubators and start-up 
activities 

Research residential, 
hotels, restaurants, 
cafes, shops, gyms

COBE

Roland Gustavsson. Klimatplanteringar
för Science village Scandinavia, Lund.
Integrerade basplanteringar som 
”advance planting”





B1. Bokskog

B2. Linddominerad låg 
skog
B3. Linnebjärblandningen
ek-hassel-dominerad , artrik
B4.  Artrik skogsbryn, 
buskage
B5. Rönn-oxel-bryn. Halv-
öppet bryn eller stråk
B6. Tall-björk-dominerat 
bryn eller stråk
B7.  Halvöppet stråk med 
olika fruktträd.

P1. Gles, glasbjörk

P2. Normaltätt björkbestånd

P3.  Tät glasbjörkdunge

P4. Gles talldunge

P5.  Gles lärkdunge

P6.  Björk-gran med vild-
markskaraktär
P7.  Asp-bok med vild-
markskaraktär
P8.  Tall-hassel-bok med 
vildmarkskaraktär
P9.  Artrik magnolialund

P10.  Gles björkgrupp med 
asiatisk björk

P11.  Magnoliaglänta

P12.  Ädelgrandunge

P13. Glest skogsbälte
med rödek
P14. Dunge med päron

BB1. Homogen glas-
björk-päron stomme
BB2.  Homogen Meta-
sequoiaplantering
BB3.  Homogen lärk-
plantering
BB4.  Smal, artrik ridå 
mot byggnaders fasader
mm.

Inspelsplanteringar:
In1. Avenboksridå, växl.
5 till 10 m. bred.
In2. Betula ermanii, tätt
draperi
In3. Dito, glest draperi
In4. Trädmagnolia med
små lönnar och Meta-
sequoia.
In5. Dubbelridå med 
hassel, rönn, lind
In6. Trädhassel, valnöt,
kärrek
In7. Dubbelridå med  ek,
vildkörs, rönn, hägg 
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Science Village Scandinavia
Förslag till klimatplantering och inspel 
till basplantering i  bebyggelseområdet
Roland Gustavsson, 2013-10-23 

Figur 1. Underlag till klimatplanteringar 
samt inspel till basplanteringar i 
Science Village Scandinavia och dess
gc-stråk till Max IV. En översikt. 



0        50       100 meter

A municipality is too often reducing
their responsibility to the realization
of the speedy and rational-looking
bicycle roads. ”The informal, slow
walks” is a new request.  Here, different 
basic characters and sizes are meant to
be complementary. Each one is meant
to have its own character; due to material
and function. 

• bicycle. Robust nature park character
• major walking & jogging route. More open, safe.

walk with natural character, with meadows
but also place for urban agriculture.

• wilderness and adventures track.
• informal, spontaneous-looking path.
- Only the first two characters are meant to be 

made after the first 3-5 years. The others should
be integrated in the stage of 10-15 years. 

Cykelstråk
Centralt gångstråk
Naturpräglat gångstråk
Informellt rörelsestråk över gräs och äng
eller som stråk genom odling

Informellt gångstråk 
under krontak. ”Pelarsal” eller 
”hassel-lund-stråk”



Filborna naturpark 
i Helsingborg
Design: Roland Gustavsson 1988

Design, Barnens skog-delen: Park-
avdelningen, Helsingborgs kommun
1995-2005.

Kreativ management-projekt, som 
periodvis löpt som partnerskapsprojekt 
med SLU-Alnarp; 2000-2016: 
SLU, Alnarp med Roland Gustavsson,
Allan Gunnarsson, Kenneth Lorentzon,
Anders Busse Nielsen, Björn Wiström,
Petra Thorpert – Gunnarsson, Magnus
Svensson, SLU-studenter i samverkan 
med  Helsingborgs kommun.  

Filborna naturpark, baskarta för 
anläggning avseende östra delen, 
Roland Gustavsson för Parkavdel-
ningen, Helsingborgs kommun.



Silverskogen 
Vildmarksartad, artrik
ädellövskog med lek

Filbornaängen

Filbornahagen, fårbetad, öppna betes-
stråk växelvis med bete under krontak

Barnens skog

Barnens
skog

Entrén

Filborna
Arboretum

Svessedammen

Silverdammen

Björkpromenaden

Naturparken med lökbågen, 
trollhasseln och magnolialunden

Lek
Lek

Äventyrslek

Pilbåge-
banan

Hässlet    Tallet

Körsbärs-
backen

Bostadsområdet 
Vasatorps trädgårdar

Sally
Bauers
skola

Stenviken

Lundsbäcks koloniförening

Lindstigen

Rhododendronkärret

Sockelkärret

Cirkeln



Silverdammen

Stenviken

Björkpromenaden

Filborna arboretum



Träd- och buskrik betesmark som ges helt skilda karaktärer genom a. stark gruppinriktning
respektive b. jämn utglesning mellan träden eller stammarna.

Utglesning eller underröjning och gallring i underbeståndet så att man kan se stängslet-djuren-
betesområdet genom kantbeståndet.



Gata. Bilväg, asfalterad
Streckad: Bussväg.
Större cykelväg, asfalterad
Promenadväg, grus

Informell stig, större, mindre

Gångstråk, terräng,
Pelarsal mm
Gångstråk, öppen äng, gräsmark
Stängsel till betesmark (öppna siktstråk: ljusare yta)

Strand till vatten, damm, bäck 



Filborna, Helsingborg, is an example of a planting in beforehand. Today it opens up, twenty years
after the establishment phase at the time of the new housing area Vasatorps trädgårdar. 







Magnoliaskogen, Filborna. Underplantering av magnolia och öar med kraftigväxande perenner och 
ormbunkar







Värnamo, Teleborgs-
Området intill Folkets 
park, samprojekt med 
Parkavdelningen, 
Värnamo kommun

Omformning av 
naturstråk i sam-
band med uppför-
ande av nya 
Bostadsområden.

Avverkning av träd
Gallringar
Röjningar
Stråkanläggning med
Platsdesign
Dammanläggning och 
-restaurering
Punktvisa planteringar
av exoter; Träd och 
buskar, perenner, orm-
bunkar, starr, gräs





Värnamo 
Det sista naturområdet inuti
Värnamo stad som nu exploateras
för bebyggelse intill Folkets park

Kenneth Lorentzon
Ansvarig för växtleveranser
Växtval

Roland Gustavsson
Ansvarig för grönstrukturfrågor
Vegetationsbyggnad, växtval
Skötselprinciper

Samverkan med Värnamo kommun.
Fortsättning på partnerskapsprojekt
Med SLU-Alnarp.
Linus Enochsson, t f parkchef



















• The landscape laboratory concept spread to other countries. Sletten is a landscape laboratory where 
innovative concepts for urban forestry are being developed, tested and demonstrated. The first of its kind in 
Denmark!

• Sletten is an example of an urbanization in a flat landscape dominated with agrculture. With the question 
raised of how the cultures of the countryside and the city can meet, in a kind of seamless urban fringe society. 

Sletten landskapslaboratorium
Holstebro,  Jylland



Sletten, Hostebro
Jylland
Stråkprojektet 2012



Behovet av insiders, local connaisseurs, och outsiders i kombination! Carl-Aage och Anders



Anders och Martin, skötselansvarig vid Holstebro kommun
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