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Sammanfattning/Abstract
Examensarbetet Skärva - historiska spår och framtida möjligheter, inleds 
med en diskussion om vad ett hållbart stadsbyggande är och vad det kan 
innebära för landskapet som ligger strax utanför staden. Skärva är en sådan 
plats som ligger nära både Karlskrona och Nättraby. Det går att se en trend 
i att många flyttar utanför staden och bygger hus. I Karlskrona finns det 
i dagsläget områden som Verkö, Bastasjö, Skillingenäs och Skärva by där 
det byggs nytt. Människor vill ha närheten till naturen, men ändå jobbar få 
av dem som bor på landsbygden med traditionellt jordbruk. Det är många 
som pendlar till Karlskrona eller Ronneby till sina jobb eller skolor.

Hur bör då ett område som Skärva nyttjas i framtiden?
Det finns tendenser till att människor som bor i de nybyggda områdena 
utanför staden vill skärma av sig och inte ha ännu fler som bor alldeles intill. 
Det var exempelvis tydligt i samrådsredogörelsen för den nya detaljplanen 
Stora Vörta 1:72. Det är ett nyplanerat bostadsområde precis intill Skärva 
by där vissa boendes yttranden kan sägas handla om NIMBY (Not In My 
Backyard) dvs. bygg gärna, men inte precis där jag bor. En fråga att ställa 
sig då är: Kan det vara läge att sätta ett stopp för mer utbyggnad av 
landsbygden, eller går det att förtäta i viss grad?

Skärva förknippas kanske mest med herrgården som är del av världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona. Herrgården är byggnadsminnesförklarad och en 
byggnad med arkitektoniska särdrag som ligger omgiven av ädellövskog  
och har vacker utsikt över Danmarksfjärden. Ett naturreservat angränsar 
till herrgården och totalt består det av ett 240 hektar stort mark- och 
vattenområde som är ett populärt utflyktsmål och har stor betydelse för 
friluftslivet.

För att kunna avgöra vad som bör ske med markanvändningen för hela 
Skärvaområdet i framtiden genomförs i det här examensarbetet en 
genomgående analys för en mängd olika delaspekter. Det utmynnar i 
ställningstaganden som sedan diskuteras vidare i en planeringsdiskussion,  
där frågor som turistnäringens möjligheter för att ge området ett uppsving 
tas upp och huruvida det går att rikta nya boendemiljöer mot olika 
målgrupper. En diskussion kring om landskapet drabbas av ett sönderfall 
eller läkning genom olika åtgärder avslutar diskussionskapitlet.

Slutligen presenteras utifrån författarens synsätt ett planförslag där en 
övergripande struktur visar på hur det skulle kunna vara möjligt att både 
bevara den rika kultur- och naturmiljön samtidigt som det går att göra 
tillägg i bebyggelsen, utan att det ska behöva komma åsikter om att det 
är mark som används för annat. Föreslagen bebyggelse hamnar nämligen 
främst på mark som består av impedimentsytor, ytor som har blivit över 
när väg och järnväg dragits fram. Skärvaområdet består till stora delar 
av bortglömda och till viss del oupptäckta marker. Att använda sig av 

historiska kartor för att hitta gamla vägsträckningar och andra strukturer 
är ett sätt som använts i analysdelen för att ge idéer till var ny bebyggelse 
och infrastruktur i framtiden kan få utvecklas. 

Vattendrag, skogsbryn och stenmurar bidrar, tillsammans med andra 
element, till att forma vackra platser. Med planering går det att se till att 
naturens egen skönhet inte går förlorad. Det ges idéer för hur det går 
att återupptäcka landskapet. Det kan ske genom förbättrad information 
och ett utökat stig- och vägnät i området. Fler människor skulle ges en 
möjlighet att upptäcka det historiska landskapet och fler markerade leder 
i området kan bidra till att olika målgrupper med skilda intressen lättare 
kan samsas.

Ett av huvudsyftena med examensarbetet har varit att ge inspiration åt 
kommunens översiktsplanearbete. Kanske kan tankar och synsätt som 
genomsyrar detta arbete bidra till ett nytt sätt att se på Skärva. 
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Förord
Detta examensarbete är den avslutande delen på teknologie 
magisterutbildningen i fysisk planering om 270 högskolepoäng. 
Examensarbetet utgör 30 högskolepoäng och har genomförts parallellt 
med ett halvtidsarbete som amanuens på Blekinge Tekniska Högskola och 
som nybliven mamma. 

Idén om att jobba med Skärva kom ursprungligen av en förfrågan, som 
fastighetsägaren för Skärva under våren 2008 hade ställt till professor 
Anders Törnqvist på Blekinge Tekniska Högskola. Jag föll för tanken att få 
jobba med ett större geografiskt område på landsbygden med närheten 
till Karlskrona. Examensarbetet inleddes i juni 2008 med ett möte där 
kommunen och fastighetsägaren medverkade. I augusti 2008 gjordes sedan 
ett program för examensarbetet och det hela färdigställs och presenteras 
i juni 2009. 

Jag vill tacka alla de personer som bidragit med information och värdefulla 
synpunkter under arbetets gång:

Mina handledare för att ha bidragit med värdefull bakgrundsinformation, 
stöd och vägledning under arbetets gång. Huvudhandledare har varit 
Claes-Åke Kindlund och biträdande handledare Gösta Blücher. 

Fastighetsägarparet Thomas och Cecilia Skröder från Skärva förvaltning, för 
ingången till examensarbetet och för all tid som lagts ned på att informera 
och diskutera olika saker som har med Skärva att göra. 

Karlskrona kommun för det inledande positiva uppstartsmötet med 
stadsarkitekt Hans Juhlin och planarkitekt Sandra Högberg samt Victoria 
Nordholm, planarkitekt som gav mig tillgång till grundkartor. 

Thomas Persson, antikvarie på Blekinge museum för en diskussion kring 
planering och kulturlandskapsutredningarnas roll.

Christer Persson, lektor på fysisk planering, för en intressant diskussion kring 
examensarbetets syfte och analys utifrån en kulturgeografs perspektiv.

Roland Gustavsson, för en inspirerande föreläsning om grönstruktur i den 
översiktliga planeringen och ett lunchsamtal kring mitt examensarbete. 
Han är professor vid institutionen för landskapsplanering, SLU.

Mina arbetskollegor på institutionen och mina vänner för all uppbackning 
och stöd. 

Sist, men inte minst, min man Rikard som gav mig tid och stöttade hela 
vägen samt min lille son Nicodemus för glada tillrop. 

Hanna Åsander, Karlskrona maj 2009
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Hur staden Karlskrona kommer att se ut i framtiden vet vi ännu inte. 
Om vi vill se ett hållbart stadsbyggande framöver, vad innebär det då för 
landskapet som ligger strax utanför tätorten? 

De värden som finns i det, för staden, omkringliggande landskapet är 
många. Vad kan bevaras och vad går att utveckla? 

När det gäller nyexploatering går det att förtäta på mark som tappat 
det naturliga sambandet till sin omgivning (exempelvis på grund av 
vägdragningar). Detta skulle kunna läka det av infrastrukturen uppbrutna 
landskapet. Det skulle också kunna medföra att större opåverkade 
markområden får en chans att förbli orörda. 

Det är de inledande funderingar som funnits med när det gäller den 
övergripande strukturen av området. Genom att se på de historiska 
händelserna som påverkat en plats går det att ta ställning till vilket innehåll 
som bör finnas kvar inför framtiden men också vad som kan förändras och 
förnyas.

Staden har brett ut sig åt olika håll. Vägar, järnvägar, bostadsområden 
och verksamhetsområden har skapat ett mönster av sammankopplingar 
sinsemellan. I detta nät finns luckor av obearbetade områden, även 
kallade impedimentsytor, ytor som förblir meningslösa om de inte återfår 
en funktion eller ges en tanke.

Mot den bakgrunden är idén att genom inventering och analys inom 
ett avgränsat område kunna ge förslag på åtgärder inför framtiden. 
Förhoppningen är att kunna skapa ett underlagsmaterial för 
diskussion och reflektion. 

”Världsarvet örlogsstaden Karlskrona erbjuder ett till stora delar obearbetat 
fält för vetenskapssamhället och forskningen och en angelägen uppgift 
är att i samarbete med universitet och högskolor analysera de viktigaste 
kunskapsluckorna” (Världsarvsrådet Karlskrona, 2005). 

Detta citat kan tolkas som att länsstyrelsen anser att det kunskapsunderlag 
som finns är bristfälligt. När det gäller området Skärva, som också är 
en del av världsarvet, ser jag en möjlighet att med detta examensarbete 
täppa till en liten del av den kunskapsluckan.

Frågan kring hur Skärva skulle kunna se ut i framtiden är intressant på 
många sätt. Karlskronas tätort sträcker sig upp från Trossö till Rosenholm 
i nordväst. Halvvägs till Nättraby tätort ligger Skärvaområdet. 

Trossö

Karlskrona

Skärva

Rosenholm

Nättraby

Skärva i förhållande till Karlskrona och Nättraby. Det rödmarkerade området motsvarar 
den geografiska avgränsningen för examensarbetet (se även nästa sida).
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Även den påbörjade revideringen av översiktsplanen och strategi 2030 
kommer att behandla landsbygden ur ett mer generellt perspektiv 
(Karlskrona kommun, 2009a)

För att kunna se Skärva som en helhet är sammanhangen i landskapet 
särskilt viktiga. Det finns svårigheter med att avgränsa det man kallar 
Skärvaområdet. Är det fastighetsgränsen som avgör, och är det i så fall 
endast området vid herrgården, eller kan det även innefatta Skärva by 
som ligger norr om E22? Inkluderas Verstorp och skogen mellan vägen 
och järnvägen också? Bör  inte Skärvas herrgårdslandskap också ses i 
samband med de andra närliggande herrgårdsmiljöerna? 

Det kom att bli mina avgörande frågeställningar när valet gjordes för 
den geografiska avgränsningen. Den motsvarar därmed nedanstående 
kartbild och innefattar både norra och södra sidan om E22, båda sidorna 
av järnvägen, gamla landsvägen samt Allatorpsvägen. På en övergripande 
nivå ges förslag på en möjlig framtida struktur och sedan kommer 
examensarbetet in på mindre geografiskt avgränsade områden där mer 
detaljerade skissförslag ges.

SYFTE
Att genomföra ett analysarbete på översiktlig nivå som i sin geografiska 
avgränsning är ett tidigare obearbetat område. Syftet är också att visa på 
möjlig utveckling av Skärva med hänsyn till de historiska miljöerna och det 
nutida samhällsklimatet och att ge Karlskrona kommun inspiration inför 
kommande översiktsplanearbete.

PROBLEMFORMULERING
Vad står Skärva för och vilken är den geografiska avgränsning, som 
kan sägas motsvaras av namnet? Hur kan bevarandeintressen kontra 
utbyggnad av området hanteras? Vilka är de viktiga elementen i 
landskapet, och vem bestämmer vad som är viktigt? Går det att se en 
fortsatt bebyggelseutveckling utmed gamla landsvägen? Hur kan en 
utveckling av områden både norr och söder om väg E22 se ut och vilka är 
barriärerna respektive länkarna mellan områdena? Vilka är de olika aktörer 
och målgrupper som kan tänkas ta del av Skärva i framtiden? Kan de 
samsas eller kommer det att uppstå konflikter?

METOD OCH AVGRÄNSNING 
För att kunna svara på alla de frågor som ställs i problemformuleringen 
kommer examensarbetet att delas upp i olika avsnitt där landskapet först 
analyseras utifrån olika vinklar, därefter förs en planeringsdiskussion och 
sedan ges ett planförslag för den övergripande strukturen. Tre delstudier 
där mer konkreta förslag skisseras redovisas också i planförslagskapitlet. 
Avslutningsvis diskuteras syftet och problemformuleringen i en 
sammanfattande diskussion. 

En stor del av examensarbetet har bestått av inläsning av material för att 
förstå, både vad den historiska men också vad den nutida delen av Skärva 
är. För att förstå den historiska bakgrunden och landskapets förändringar 
har historiska kartor analyserats och litteratur enligt förteckningen inlästs 
och olika personer, som har med platsen att göra, har intervjuats. Egen 
inventering av området har gjorts i omgångar. 

Karlskrona kommuns gällande översiktsplan från 2002 tar upp stadsbygden 
och Nättraby på plankartorna, men området däremellan faller utanför. 
Det är en av anledningarna till att det här examensarbetets geografiska 
avgränsning på en övergripande nivå innefattar ett relativt stort område. 

Nättraby

Rosenholm

Skärva by

Gamla landsvägen

E22

Järnvägen

Niklastorps golfbana
Allatorpsvägen

Marielund

Stora Vörta

Trantorp

Västeråkra

Stora Boråkra

Verstorp

Skärva herrgård

I analysen ingår det område som motsvaras av nedanstående kartbild. Delstudierna 
avgränsas till de rödmarkerade områdena.
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”De landskapsanalyser som ska göras i samhällsplaneringens olika skalor, 
allt från kommunöversikter till exploateringsplaner för enskilda objekt,  
behöver ta hänsyn till hela landskapet, inte bara de utpekade värdefulla 
områdena” (Pålstam & Schibbye, 2001). 

Pålstam & Schibbyes Landskap i fokus är en skrift som är en utvärdering 
av olika slags metoder för landskapsanalyser. De resonerar också kring 
begreppet ”Landskap” och säger att det används i olika skalor och allt från 
att omfatta anlagda miljöer till mer eller mindre opåverkade sådana. De 
menar att det är resultatet av de delkomponenter i miljön som exempelvis 
flora, fauna och jordarter samt den mänskliga påverkan som ger upphov 
till ett markanvändningsmönster. De skriver vidare att en framgångsrik 
landskapsanalys bör belysa såväl visuella aspekter som kulturmiljö- och 
naturmiljöaspekter (Pålstam & Schibbye, 2001). 

Det behövs hursomhelst, inom den fysiska planeringen, göras någon typ 
av landskapsanalys som föreligger framtida exploateringar eller eventuella 
förändringar av mark- och vattenområden. 

Detta kapitel handlar om vilka landskapets förutsättningar är om man 
ska förändra något eller låta bevara något. Kapitlet inleds med en 
analysdiskussion där några olika metoder diskuteras och sedan kommer 
val av metod och slutligen redovisning av resultatet av analyserna med 
ställningstaganden för var och en av delaspekterna. Kapitlet kan ses 
som en sammanställning av både nytt och befintligt material som ligger 
till god grund för utvecklingen av planförslagsdelen och för kommunens 
arbete med översiktsplanearbetet. Sammanställningen är relevant för 
förståelsen av planområdet och för att få en bättre helhet eller se vidden 
av komplexiteten.

ANALYS, VAD INNEBÄR DET?
Boverket har i skriften Lär känna din ort gjort en liten sammanställning 
av olika analysmetoder. Det handlar om olika typer av landskapsanalyser, 
plats- och ortsanalyser. Rapporten tar upp sådant som kan vara intressant, 
oberoende av vilken typ av analys som ska göras. Under rubriken Olika 
yrkesgruppers synsätt tas aspekten upp med att olika yrkeskategorier som 
ekologen, kulturgeografen, antikvarien, arkitekten och planeraren uppfattar 
och tolkar en plats och dess kvaliteter på olika sätt (Boverket, 2006). 

Det här är särskilt intressant eftersom underlagsmaterialet för en planerare, 
som ska göra en platsanalys, blir väldigt mångsidigt då information ofta 
hämtas från alla dessa olika yrkesprofessioner. Underlaget behöver sedan 
användas och tolkas för att skapa en helhet och en röd tråd. 

I examensarbetet är ambitionen att, utifrån det samlade materialet från olika 
yrkes- och intressegrupper, bidra till att tydliggöra den mångfacetterade 
bilden av platsen. 

Isling & Saxgård påpekar också svårigheten i samordning av 
landskapsinformation då den är uppsplittrad på flera fackområden. 
De hävdar att begreppet landskapsanalys är inarbetat och gäller 
undersökningar av markens lämplighet för nybyggnation, utseende och 
ekologiska konsekvenser av en sådan (Isling & Saxgård, 1982). De 
påpekar att struktureringen och urvalet av information är en svårighet i 
planarbetet. Det gäller även för detta examensarbete och har medfört ett 
stort arbete med att göra urvalet av vilka metoder som ska användas och 
vilken information som ska tas med.  

Det finns en mängd olika typer av analysmetoder och det som Boverket 
också påtalar är att, för att skapa en syntes av delarna krävs en analys. Det 
finns även både kvantitativa och kvalitativa metoder, där det kvantitativa 
står för det värdeneutrala faktabeskrivande, medan det kvalitativa står 
för det normativa beskrivandet, och därmed uttrycks med ett slags 
ställningstagande. Boverket menar vidare att platsens förhållanden och 
förutsättningar samt syftet med analysen också bestämmer valet av 
analysmetod. Valet av analysmetod för mitt examensarbete har också 
tagit sin utgångspunkt i den checklista som redovisas i Lär känna din ort 
(Boverket, 2006). 

Stedsanalysen är en av metoderna som räknas upp i Lär känna din ort 
och den är välbeprövad i Norge och Danmark. Erfarenheterna från 
grannländerna visar på att Stedsanalysen är en bra metod för att få en större 
grupp människor att förstå och ta ställning till den framtida utvecklingen 
av staden. Gemensamt för alla stedsanalyser är att de innehåller följande 
teman:

- Landskap och naturförutsättningar
- Historisk utveckling
- Bebyggelsestruktur
- Enskilda byggnader, anläggningar och andra element
 
De kan också innehålla aspekter såsom platsens identitet, image, 
grönstruktur eller kulturmiljöer och det går att välja att ta med de aspekter 
som anses vara intressanta för den plats som ska analyseras (Boverket, 
2006). 

Boverket beskriver även i Lär känna din ort hur det går att använda 
sig av intervjuer för att få mer information om en plats. Ett exempel är 
att intervjua nyckelpersoner såsom stadsarkitekt, hembygdsförening 
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eller fastighetsägare. Intervjumetoden handlar om ostrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer för att få fram så relevant information som 
möjligt, där man låter den intervjuade få utveckla sina tankegångar mer 
självständigt (Boverket, 2006). 

Om man  är ute efter att få ett ökat medborgardeltagande i planprocessen 
finns det olika exempel på metoder som går att använda sig av. Då är 
Charette en metod som skulle kunna användas i ett sådant här område. 
En Charette innebär att ett tema behandlas under en tidsbestämd period, 
där många har möjlighet att delta och framföra sina synpunkter genom 
grupparbeten. Rundvandringar, karteringsmetoder eller enkäter är andra 
sätt för en kommun att ta reda på hur människor i ett område använder 
en plats. Att föra tidsgeografiska dagböcker är ytterligare ett exempel på 
en planeringsmetod som kan användas i ett tidigt planeringsskede. Där 
handlar det om att förstå hur vardagslivet ter sig på en ort eller plats 
(Boverket, 2006). 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns många 
valmöjligheter när det gäller att utföra en analys och ingen analys blir den 
andra lik. Under rubriken Val av analysmetod redogörs det för vilken metod 
som har valts i det här examensarbetet.

Att analysera en stad eller ett landskap kräver olika metoder beroende på vad som 
ingår. 
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VAL AV ANALYSMETOD
Eftersom mitt examensarbete berör ett område som ligger utanför 
stadsbebyggelsen i ett naturskönt herrgårdslandskap, och har flera 
riksintressen som berörs samt att området har en rik historia, finns det ett 
behov av att använda sig av någon typ av landskapsanalys för att kunna ge 
förslag på framtida markanvändning. Under föregående rubrik redogjordes 
det för några olika analysmetoder och aspekter som det går att titta på i 
en landskapsanalys. 

Tanken med examensarbetet är att genomföra analyser som kan ge en 
helhetsbild av det geografiskt avgränsade området. Detta för att kunna 
fungera som underlag för planförslagsdelen men den kan även fungera 
som idéunderlag åt kommunen när de ska välja vilka analyser som ska 
ingå i översiktsplanearbetet. För den enskilde fastighetsägaren eller de 
boende i området kan analysen eventuellt ge ett nytt perspektiv på synen 
av landskapet.

För att konkret beskriva valet av analysmetod redogörs här för vilka 
utgångspunkterna varit:

Analysens funktion och användning
Syftet med att analysera landskapet är att skapa ett underlag som 
sammanfogar många delaspekter till  en helhet. Utifrån ställningstaganden 
går det sedan att gå vidare med utveckling av planförslag. Tanken är också 
att kommunen inför framtida översiktsplanearbete ska kunna gå in och 
titta på vilka analyser som gjorts för Skärvaområdet eftersom det tidigare 
inte riktigt har täckts in. I övrigt bör kompletterande analyser och andra 
typer av metoder som kräver mer tid, och där fler människor är involverade 
i processen, genomföras när kommunen i framtiden jobbar med området. 

Ramar och förutsättningar
Analyserna i examensarbetet genomförs med de resurser som är möjliga. 
Därmed begränsas de framförallt tidsmässigt. Ett rikt underlagsmaterial 
har under arbetets gång tagits fram och med både tidigare kända och 
nyförvärvade kunskaper måste avvägningar göras för vilka aspekter som 
är de viktigaste att ta med. Ambitionen är att göra både ett visuellt baserat 
material utifrån fältinventering, men även ett historiskt baserat utifrån de 
historiska kartor och de skriftliga källor som finns tillgängliga. Ytterligare 
ett mervärde, och en styrka inför planförslagsdelen, är att genomföra 
intervjuer bland boende och verkande i området.   

Innehåll och fokus
Innehållet i analyserna är tagna från Stedsanalysens fyra teman och skapar 
följande rubriker:

- Landskap och naturförutsättningar
- Historisk utveckling
- Strukturer
- Enskilda byggnader, anläggningar och andra element

Den geografiska avgränsningen av analysområdet motsvaras av kartan på 
sidan nio, som finns under rubriken Metod och avgränsning i det inledande 
kapitlet. Analysområdet är ett relativt stort geografiskt område som är 
tänkt att redovisa övergripande strukturer och fokusera på kopplingarna 
till kärnan som här är tänkt att vara Skärva herrgård. I texten står det ofta 
Skärvaområdet och det är då i den diffusa meningen landskapet som kan 
knytas till Skärva herrgård. Tanken här är att det går att vidga begreppet 
för var Skärva är.  

Förhållningssätt 

Analysen är i grund och botten gjord av en planerare med 
kulturgeografibakgrund. Ett försök görs att få en breddad syn inför 
planförslagsdelen genom intervjuer, men tanken med analysdelen är att 
den ska vara både faktabeskrivande och normativ. Planförslagsdelen utgår 
från analysens ställningstaganden och ger exempel på hur Skärvaområdet 
skulle kunna se ut. Ställningstagandena är normativa och får ses som en 
planerares syn på vad som bör göras. De är tänkta att kunna fungera 
som vägledning till hur tankegångarna varit under analysfasen inför 
utformningen av planförslagen, men också för att  kommunen skall ha 
något att snegla på och kanske inspireras av när det gäller framtida planer 
inom analysområdet.

Valet av analysmetod har således blivit en egen sammansättning av olika 
analyser med inspiration från Stedsanalysens huvudteman. Stedsanalysen 
anses för övrigt vara en typ av modell som ger förutsättningar för en 
större bredd på underlaget och särskilt tillämpbar på översiktsplanenivå 
(Boverket, 2006). 
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LANDSKAP OCH 
NATURFÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt Boverkets sammanställning av Stedsanalysen innebär temat 
landskap och naturförutsättningar faktorer som exempelvis ortens 
lokalisering och vad som styrt etableringen, klimat, topografi, material, 
sammanhang i regionen, närheten till andra städer m.m. (Boverket, 2006). 
De underrubriker som följer nedan är de aspekter som valts ut. 

Lokalisering och koppling till omgivningen
 
I Blekinge i södra Sverige ligger Karlskrona kommun, som är den östligaste 
av fem kommuner. Förutom Karlskrona stad är det ytterligare några tätorter 
som hör till kommunen varav, de närmsta och största befolkningsmässigt 
sett är Nättraby, Rödeby och Jämjö. Nättraby ligger cirka 10 kilometer från 
Karlskrona centrum västerut och har ungefär 3 000 invånare. Ungefär lika 
långt från centrum men norrut, ligger Rödeby med cirka 3 000 invånare 
och österut cirka 20 kilometer från Karlskronas centrum Trossö ligger 
Jämjö, med 2 500 boende. Skärvaområdet ligger mitt emellan Nättraby 
och Karlskrona tätorter.

Ovan t.v. Blekinge i Sverige. T.h. Skärva i Blekinge.
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På Karlskrona kommuns hemsida går det att läsa att Karlskrona kommuns 
befolkning under 2008 ökade för nionde året i följd. Det tillkom totalt 466 
personer och befolkningen uppgick till 62 804 personer den 31 december. 
Ökningen är den näst största sedan år 1994 och den totala folkmängden är 
den högsta sedan år 1956. (Karlskrona kommun, 2009b). 

Av diagrammet nedan framgår att det i början av 1950-talet var över 
64 000 invånare i Karlskrona kommun och att befolkningsstorleken var 
nere på 59 000 på 1980-talet för att sedan öka på 1990-talet och in 
på 2000-talet. Ur befolkningsstatistiken går det även att utläsa att ett 
födelsenetto för år 2008 låg på minus 7. Därmed stod inflyttandet till 
kommunen för hela ökningen av befolkningen och berodde inte på någon 
babyboom. Under år 2008 var det 469 personer som flyttade till Karlskrona 
kommun. Om flyttningsnettot fortsätter att uppvisa ett liknande mönster 
kommande år så betyder det att både underlag för nya bostäder och ett 
ökat underlag för handel och verksamhetsområden kommer att finnas. På 
detta sätt är demografiska förändringar och statistik intressant för den 
fysiska planeringen.

I befolkningsstatistiken finns även uppgifter om in- och utpendling, till och  
från kommunen. De senaste uppgifterna från 2006 redovisar att det finns 
4 984 inpendlare och 3 778 utpendlare. Det för i sin tur med sig lite av en 
förståelse för hur människor rör sig över kommungränserna och även hur 
människor väljer att bosätta sig, vilket i sin tur även påverkar hur och var 
ny bebyggelse bör tillkomma.

Ställningstagande:
Eftersom Karlskrona tenderar att växa ur ett befolkningsperspektiv så är 
det extra viktigt att se över och ta ställning för vad som bör ske med de 
mark- och vattenområden som ligger i nära anslutning till tätorterna för att 
inte staden bara ska fortsätta att breda ut sig.  

Ur ett pendlingsperspektiv går det att förstå att människor vill bosätta sig 
utanför staden om de jobbar i någon annan kommun, men annars är det 
knappast hållbart att allt fler människor bosätter sig utanför staden och 
pendlar in till centrum eller andra målpunkter. Med detta resonemang bör 
ny bebyggelse endast tillkomma inom tätorterna. Låta stad vara stad och 
land vara land. Med tanke på att det trots allt bor en relativt stor andel 
människor på landsbygden i nära anslutning till både E22 och järnväg så 
bör kollektivtrafiken utvecklas så att fler får möjlighet att använda den. 
Att bygga vidare på en infrastruktur för gång- och cykelvägnätet för 
landsbygden är också viktigt. 

Diagram. Karlskronas befolkningsförändring över tid. (Källa: Karlskrona kommun, 2009)
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Topografi
Blekinge brukar kallas Sveriges trädgård och består av en brokig 
sammansättning av olika landskapstyper. Det beror till stor del på hur 
topografin ser ut. I norra delarna av Blekinge är det skogsbygd och sedan 
finns mellanbygden och i söder kustbygden. Analysområdet  består av 
flera olika naturtyper. Till höger är en topografisk analyskarta som visar 
höjdkurvor på ett flygfoto med gult markerat där det är åker och låglänta 
områden. De lite högre bergspartierna där emellan är oftast skogsbevuxna. 
De lågt belägna områdena motsvarar ungefär det som tidigare ej har varit 
bebyggt. På analyskartan går det även att se att utmed havskanten är det 
nästan bara låglänta områden och åkermark. 

Ställningstagande:
De delar som tillhör det öppna landskapet värnas bland både  
naturmiljöförespråkare och kulturmiljöförespråkare. Att det finns mycket 
bestämmelser för dessa marker och att det är viktigt att värna bördig 
jordbruksmark i kustbygden är ytterligare argument för att det öppna 
landskapet i Skärva också i framtiden bör hållas öppet. Ur ett topografiskt 
perspektiv bör således ny bebyggelse endast tillkomma på höjderna. Också 
med anledning av att siktstråken i det öppna landskapet bör bevaras, är det 
bäst om de fortsätter att betas och användas för grödor. Vid nyexploatering 
bör siktstråken utnyttjas och då läggs bebyggelse fördelaktigt i sluttningar. 
För bäst förhållanden bör söder- och västerlägen utnyttjas. 

På ortofotot ligger höjdkurvor inlagda. De gula områdena motsvarar lågt belägna 
områden, de gröna högt belägna områden och det blå är havet. Där ortofotot lyser 
igenom är det områden som varken upplevs låglänta eller högt belägna. 
Havskanten och tallskogen i Skärva.   
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Detaljplanelagda områden
Stora delar av det geografiskt avgränsade analysområdet är ej detaljplanelagt. 
Det är främst i Nättraby tätort och utmed gamla landsvägen som det finns 
gällande detaljplaner. I nuläget finns det två aktuella planärenden utmed 
gamla landsvägen. De är gulmarkerade på kartan till höger. Det ena är en 
ändring av en gällande detaljplan vid Skärva by (Verstorp 2:72 m.fl.) och 
det andra är en ny detaljplan för del av Stora Vörta 1:72. Övriga planer 
markerade med vitt i kartan är de planer som är detaljplanelagda utmed 
gamla landsvägen.

Skärva by som började byggas i början av 2000-talet är nu färdigutbyggt 
och de boende har hunnit bo in sig. Därmed kommer också konflikterna, 
som är fallet i skrivande stund. Det planärendet som gäller Skärva by är en 
uppgradering av gällande detaljplan. Anledningen är att en konfliktsituation 
uppstått vid huvudinfartsvägen. Vägen används av de boende i området 
men även av utifrånkommande som hämtar och lämnar barn på förskolan 
som ligger mitt i byn. Enligt gällande plan har de bostadsrätter som ligger 
alldeles intill förskolan inga egna parkeringsplatser på sin tomtmark. I  
dagsläget parkerar de på vägen precis utanför sin tomt och har på så 
sätt ”tagit åt sig en bit mark”, som egentligen tillhör det gemensamma 
vägutrymmet. Enligt planbeskrivningen, som finns att tillgå på kommunens 
hemsida, så är syftet med den nya planen att säkerställa en trygg miljö för 
gångtrafikanter, reglera förhållandet mellan kvartersmark och allmän plats 
samt lösa parkeringsbehovet för de fastigheter som ovan beskrivs som 
bostadsrätterna (Karlskrona kommun, 2008a).   

Den andra planen (Stora Vörta 1:72) har också skapat en hel del debatt 
bland de inblandade, vilket går att läsa i samrådsredogörelsen för planen 
där ett flertal fastighetsägare har yttrat sig. Detaljplaner tycks alltid väcka 
diskussioner sakägare emellan och även bland andra remissinstanser såsom 
intresseorganisationer och myndigheter. Synpunkterna som inkommit 
angående Stora Vörta-planen berör främst att närheten till skogen, som 
motsvaras av det område som ska exploateras, är viktig för de boendes 
livskvalitet. I skogen växer rikligt med bär och svamp och de boende anser 
att det är viktigt att bevara ett grönt stråk mellan befintlig bebyggelse 
för både människor och djur. Synpunkter framförs också beträffande den 
lokalgata som planeras för det nya området. De boende i Skärva by är, 
enligt några av fastighetsägarna som framfört synpunkter, lovade en 
allmänning som i planen ser ut att användas för infart till det nya området. 
Den nya vägen ser också i planen ut att vara tänkt att fortsätta byggas ut 
i ett senare skede, vilket verkar irritera flera av de boende som inte vill 
att vägen ska knytas samman med befintliga vägar. Andra motsättningar 
till planen är åsikter från de boende att radhus/parhus i området skulle 
generera ännu fler bilar och samma argument används för att kritisera 

att ytterligare en förskola byggs. De som bor i området idag anser att det 
redan är för mycket bilar och för höga hastigheter för att barnen i området 
att ha en säker miljö. Flera av fastighetsägarna i Skärva by säger också att 
de valt Skärva by för att ha närheten till naturen och därför vill de inte ha 
några granntomter med radhus som då kan bilda en mur och blockera deras 
väg ut i naturen. Kommunen bemöter synpunkterna i samrådsredogörelsen 
men hävdar samtidigt att förtätning i den befintliga bebyggelsemiljön utmed 
gamla landsvägen bedöms vara en naturlig komplettering av bebyggelse.  
De påstår dessutom att arbetet med att revidera översiktsplanen pågår och 
att det i den skall pekas ut lämpliga områden för var framtida exploatering 
kan komma att ske (Karlskrona, 2008b).

Ställningstagande:
Eftersom ansökningar om upprättande av detaljplaner när som helst kan 
komma in från markägare eller byggherrar är det av extra vikt för kommunen 
att säkerställa den långsiktiga tanken med markanvändningen för områden 
som ligger på landsbygden. Risken är annars att exploatering som talar 
emot en långsiktigt hållbar utveckling kan uppkomma, och när ytterligare 
ingrepp är gjorda i det landskap som ligger utanför stadsbebyggelsen, så 
är det svårt att ta ett steg tillbaks.

Detaljplan 2000

Detaljplan 2002

Byggnadsplan 1971

Detaljplan 2009 Detaljplan 2009

De områden som är markerade med gult är de aktuella detaljplanerna i området, de 
vitmarkerade är tidigare detaljplaner som gjorts utmed gamla landsvägen.
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Ställningstagande:
Det är viktigt att samverka med en så stor och viktig markägare som den 
nye ägaren kommer att bli. Att ha ett byggnadsminne att förvalta är för 
både den private ägaren såsom för kommunen och länsstyrelsen en svår 
men viktig uppgift där det också gäller att se till helheten och inte endast 
till byggnaderna.

HISTORISK UTVECKLING
Enligt Boverket kan det under temat historisk utveckling inrymmas aspekter 
som vad som styrt utvecklingen på en plats (exempelvis planideal), inverkan 
av järnväg, industrialisering, ägostrukturer m.m. Följande underrubriker är 
det jag valt ut att titta närmare på.

Områdesbeskrivning och historisk bakgrund 

I de källuppgifter, som är tidigast daterade angående Skärva, står det enligt 
Barup & Edström stavat ”Schierue” och det är från år 1583-84. Sedan 
utvecklas namnet till ”Schierffve” (1604-05), ”Skerved” (1658), ”Skärffet” 
(1673) och ”Skiärfvet” (1695). Den nuvarande stavningen med ett ”a” som 
ändelse kommer enligt författarna från det lokala mönstret att avsluta 
ortsnamnen på så vis. På sent 1800-tal stavades namnet ”Skärfva”, och 
även om det idag stavas med bara ”v” så kan ibland stavningar med ”fv” 
förekomma (Barup & Edström,1988).  

Skärva kartlades redan 1710 av en lantmätare som hette Peter Bursie. 
Skärva är idag kanske mest förknippat med namnet på den annorlunda 
herrgård som Fredrik Henrik af Chapman, varvsamiral och skeppsbyggare 
i Karlskrona, byggde som sitt sommarställe år 1786. Huvudbyggnaden, 
som i plan är format som ett H, består av två flyglar som sammanbinds 
av en mindre huskropp. Inspirationen har hämtats från såväl den nordiska 
samtida traditionella ryggåsstugan som av antikens Grekland. Chapman 
tog hjälp av sin vän konstnären Carl August Ehrensvärd som bidrog 
inspirationsmässigt med bland annat de doriska kolonnerna från de grekiska 
templen. William Chambers, en välkänd parkritare och tillika barndomsvän 
till Chapman var också en av inspirationskällorna för bygget i Skärva. 
Den engelska parken med de exotiska inslagen kan antas vara direkt 
hämtade från Chambers enligt Barup & Edström (Barup & Edström, 1988). 
Herrgården har sedan mitten av 1800-talet ägts av släkten Wachtmeister 
och de nuvarande ägarna heter Thomas och Cecilia (född Wachtmeister) 
Skröder. Herrgården inklusive ekonomibyggnader och 250 hektar mark 
ligger dock i skrivande stund ute till försäljning då fastighetsägarna inte 
längre har möjlighet att skjuta till det antal miljoner som krävs för att 
renovera det byggnadsminnesförklarade huset.

Herrgårdsbyggnaden i Skärva en februaridag 2009.   
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Skärva som byggnadsminne och del av 
världsarvet
Herrgården byggnadsminnesförklarades år 1976 och är sedan 1998 
även en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona enligt länsstyrelsens 
hemsidas förteckning av byggnadsminnen (Länsstyrelsen, 2007). Det är 
huvudbyggnaden och närmast omkringliggande bokskog samt parken som 
hör till byggnadsminnet. 

”En slutsats från vår uppföljning av kommunens planer visar att man i 
Karlskrona endast i begränsad omfattning utnyttjat möjligheterna att 
tillgodose världsarvet i sin planering. Det är därför rätt tid att nu få till stånd 
ett mer aktivt förhållningssätt till världsarvet i den fysiska planeringen och 
att berörda aktörer tillsammans arbetar för att världsarvet och riksintresset 
Karlskrona tas tillvara i kommunens översikts- och detaljplanering. 
Insatserna för att bevara och utveckla världsarvsstaden kan inte byggas 
på improvisationer. Arbetet för världsarvet är en oskiljaktig del av 
samhällsplaneringen och utan stöd i planer och program är världsarvet 
inte hållbart på sikt.” 

Detta går att läsa under Fokusområde 3: Fysisk planering och bebyggelsevård 
i Förvaltnings- och utvecklingsprogrammet för Örlogsstaden Karlskrona, 
författat av Leif Stenholm, för Världsarvsrådet (Världsarvsrådet Karlskrona, 
2005). 

Ställningstagande:
Kopplingen med varvsamiral Chapman, som byggde Skärva herrgård en 
gång i tiden kan ses som en liten del av vad världsarvet innehåller. Det 
bör satsas på en starkare koppling och därmed som Stenholm skriver, ett 
mer aktivt förhållningssätt i planeringen. Ett första steg är att kommunen 
i samarbete med länsstyrelsen och fastighetsägare och utvecklare för 
turistnäringen tittar på hur det går att utveckla Skärva till något som går 
att visa upp och vara stolt över samtidigt som det behöver skötas om 
varsamt. I planförslagsdelen framkommer ställningstagandena än tydligare 
när exempel ges till hur världsarvets utvecklingsmöjligheter kan se ut för 
Skärva.

Världsarvsstaden Karlskronas innehåll där Skärva är en del. (Källa: navalcity.org)
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Övergripande strukturer från historiska 
kartor 
Enligt Niklas Cserhalmi som skrivit en handbok för tolkning av historiska 
kartor och landskap så har Sverige ett nästintill världsunikt historiskt 
kartmaterial (Cserhalmi, 1999). I Sverige finns det alltså ett relativt rikt 
historiskt kartmaterial som lantmäteriet har huvudansvaret för idag. De 
senaste åren har allt inskannats och går nu att titta på eller ladda hem 
digitalt på lantmäteriets hemsida. 

För Skärvaområdet finns det kartor från tidigt 1700-tal. I den här analysen 
har ett urval gjorts och utifrån tre olika historiska kartor har dagens 
landskap jämförts med det historiska. Det är en karta från 1724 (som 
endast täcker en del av analysområdet), det är en häradsekonomiskkarta 
från 1919 och så är det även den ekonomiska kartan från 1970.

I digitalt bearbetade kartöverlägg av de historiska kartorna framträder 
fördelningen av öppen mark i form av åker/äng i förhållande till skogsmarken. 
Det framkommer också var bebyggelsen låg och var det funnits stigar, 
vägar, järnvägar och kraftledningar. 

Utifrån det historiska kartmaterialet går det att se förändring av landskapet 
över tid och se vilka element som funnits med hela tiden och vilka som 
tillkommit efter hand eller försvunnit. Bilden till höger visar en skärmdump 
av hur den historiska kartan från 1724 inpassas över ett modernt ortofoto. I 
programvaran Adobe Illustrator har det historiska kartmaterialet bearbetats 
och givits ett eget lager ovanpå ortofotot. 

Inpassningen stämmer relativt bra och det går att utläsa hur det historiska 
landskapet såg ut med dagens referenspunkter som hjälp. I sin helhet 
återfinns kartöverläggen som bilagor. På följande sidor kommer endast 
exempel utifrån den historiska kartanalysen att visas. 

Kartan från 1724 visar Verstorps by som den såg ut då, med den samlade 
bebyggelsen som låg på samma plats som den bebyggelse som finns där 
idag. Med kartöverlägget går det att se vilken liten del av marken som var 
öppen mark jämfört med idag.

Digitalt kartöverlägg för en historisk karta över Skärva. Kartan passas in över ett ortofoto 
för att det historiska landskapet ska kunna jämföras med dagens.    

Delar av Verstorps gamla bebyggelse.   
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Ett exempel ur kartöverlägget som visar 1724 års markanvändning gör det 
tydligt att det finns platser som varit öppen mark sedan åtminstone 1700-
talet. Det visar också att det är samma stråk som varit kommunikationsleder. 
Vägsträckningen har visserligen sett lite annorlunda ut vilket går att tyda i 
utsnittet av kartöverlägget kring det nuvarande Skärva by. Den gröna linjen 
som på kartan går utmed Skärva by förbi gamla landsvägen och vidare 
norr ut mot Allatorp är en gammal vägsträckningen från 1600-talet. 

När Skärva by exploaterades valde de att medvetet använda delar av 
den äldre vägsträöckningen som väg i området. Vägsträckningen från 
Allatorpsvägen och ner mot Skärva herrgård är också delvis den samma 
som idag. Korsningen från gamla landsvägen och ner mot havet ser idag 
annorlunda ut pga. avfarten från E22. När området inventerades hösten 
2008 hade den gamla vägsträckningen rakt norrut från korsningen använts 
som fordonsväg för skogsavverkning.

Del av kartöverlägget som visar gamla vägsträckningar kring nuvarande Skärva by.   

I dagens landskap ligger det en avfartsväg med en underlig korsning och en 
skogsväg där det finns en historisk vägsträckning som ligger glömd.   
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Ett annat utsnitt från kartöverlägget för 1724 års markanvändning visar 
ytorna kring Verstorps by där det går att än tydligare utläsa likheterna 
mellan det historiska landskapet och ortofotot som ska representera nutid. 
Flera vägdragningar är desamma som idag medan andra kanske bara finns 
kvar som stigar. Den öppna marken är av betydligt mindre omfattning än 
idag. Sumpmarken norr om Verstorps bebyggelse i kartöverlägget visar 
på att det tidigare varit en havsvik ända in på den mark som idag är 
åkermark. 

I kartöverlägget som visar hur markanvändningen såg ut 1919 (se nästa 
sida eller bilaga 2 för en helhet) går det att se att de ytor som var öppna 
ytor på 1700-talet har blivit betydligt fler. Kartöverlägget visar främst på 
förändringar i bebyggelsestruktur, vägstruktur och öppen mark men det 
går också att se att nya element som kraftledningar och järnvägen har 
tillkommit i landskapet. En förklaring är att stora förändringar skedde i 
Sverige under 1800-talets stordrift och då är det generellt så att många 
av landets jordbruksytor flerdubblades till ytan. Dagens landskap har alltså 
delvis fått sitt nuvarande utseende från 1800-talets förändringar med 
element såsom järnvägen och torpen som bestående inslag. 

Järnvägsstugan (t.v.) är övergiven och järnvägen ligger som en barriär i 
landskapet.   

År 1724 såg markanvändningen ut enligt ovan.   
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I kartöverlägget som visar 1970 års markanvändning (se bilaga 3) går det 
att utläsa att en bebyggelsetillväxt i framförallt Nättraby men även längs 
med gamla landsvägen har skett sedan år 1919. Det största inslaget i 
landskapet är dock tillkomsten av E22 som då kallades för väg E66, som 
naturligtvis gav helt andra kommunikationsmöjligheter med omvärlden, 
men som också skapade den stora barriär som finns kvar än idag. 

Tillskotten sedan 1970 (se bilaga 4) är framför allt bebyggelsen utmed gamla 
landsvägen, däribland Skärva by. En del mindre vägar har  tillkommit och 
en och annan åkerplätt har förändrats eller försvunnit. Cykelvägen mellan 
Nättraby och Karlskrona som en viktig komponent har också tillkommit. 
Annars ter sig dagens landskap utifrån en markanvändningsanalys baserad 
på historiskt material som relativt beständigt i sin struktur. 

Det som blir tydligt i en jämförelse mellan de olika kartöverläggen är 
hur många element som totalt sett skär av och delar upp landskapet. 
För att lättare kunna se människans påverkan på landskapet har de 
fyra olika kartlagren lagts samman för att visa på den övergripande 
struktur av landskapet som tolkats genom denna analys. Det finns några 
sammanhängande öppna ytor med långa siktlinjer. Det finns även några 
sammanhängande skogspartier och det finns även några områden som 
består av bebyggelseområden. 

Ställningstagande: 
(Se analyskartan på följande sida)
Bevara siktstråken som varit desamma under flera århundraden. Behåll 
de sammanhängande skogspartierna och det sammanhängande öppna 
landskapet. Låt ny bebyggelse i möjligaste mån hålla sig inom de på 
analyskartan rödmarkerade områdena, allt för att inte sprida ut bebyggelsen 
än mer i landskapet. Försök att inte skapa fler barriärer utan istället 
överbrygga de som finns.   

År 1919 såg markanvändningen ut enligt ovan.  

E22 är en stor barriär som skär igenom landskapet och som skiljer dagens 
landskap från det historiska.  
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Vid analys av de historiska kartorna gjordes en sammanslagning av alla lager för att se var likheterna fanns. Det gula symboliserar öppen mark och de svarta strecken 
illustrerar siktstråk. Det gröna visar att det har funnits sammanhängande grönstruktur genom tiderna och det röda visar var de huvudskaliga bebyggelsestråken finns eller 
har funnits. Lila är kraftledning/järnväg och grönt är stigar/vägar som finns eller har funnits.
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STRUKTURER
Strukturer kan exempelvis vara geometriska principer eller 
bebyggelsemönster, kommunikationsstråk, rumsliga sammanhang, 
bebyggelseutveckling med årsringar och byggnadsstilar, grönstruktur, 
skyddsområden m.m. (Boverket, 2006). Under temat strukturer, som 
i Stedsanalysen benämns ”bebyggelsestruktur”, har fokus valts att inte 
endast hamna på bebyggelse utan på flera olika slags strukturer. Liksom 
ovan är de utvalda underrubrikerna en egen tolkning av analysen. I 
Skärvaområdet anses det finnas värdefulla naturområden. Därav finns det 
några olika klassificeringar av mark- och vattenområdena, som under den 
här rubriken kommer att beskrivas översiktligt och redovisas på kartor. 

Naturreservat
I Skärvaområdet bildades ett naturreservat 1995 som är på 230 hektar, 
varav 160 hektar är landområde. För det rörliga friluftslivet har det en viss 
betydelse. För naturreservat finns en skötselplan som beskriver hur området 
ska skötas dvs. om landskapet ska betas och hållas efter på särskilda 
platser (Länsstyrelsen, 2007). Att ett skydd i form av naturreservat täcker 
stora delar av landarealen för det avgränsade analysområdet medför också 
svårigheter att ge förslag på ny bebyggelse i dessa områden. Nedanstående 
karta redovisar vilka områden som innefattas av områdesskyddet.

Ställningstagande:
Att ha ett så vackert naturreservat på cykelavstånd från Karlskrona tätort 
är ett skäl till att se till att underhåll av vandringsleder, tillgängligheten 
och möjligheterna för att ta sig till området ökar. Området bör undvikas 
att exploateras då stora värden såsom bland annat vattenkontakten för ett 
stort sammanhängande grönområde annars skulle kunna gå förlorad. Det 
skulle i sin tur kunna påverka både växt- och djurliv men framför allt är det 
ett oerhört viktigt område för friluftslivet. Att bevara och satsa ännu mer 
på ett område som detta för olika former av arrangemang för friluftslivet 
på naturens villkor skulle bli en tillgång för alla.  

Grönt motsvarar naturreservatsområdet.  

Den vackra vandringsleden går genom hagar, ängar, över stock och sten.  
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Natura 2000
Många naturreservat ingår också i det europeiska nätverket kallat Natura 
2000. Så gör även Skärvaområdet. I Länsstyrelsens bevarandeplan 
för Natura 2000-området som går att finna som ett dokument på deras 
hemsida anges vilka naturtyper och arter som ingår i skyddet. Dokumentet 
beskriver också syftet med utpekandet av Natura 2000-området och det 
beskrivs även vilka åtgärder som skall vidtas för bevarandet. De naturtyper 
som listas i Skärvaområdet är stora grunda vikar och sund, havsstrandängar 
av Östersjötyp, artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk 
typ, trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, bokskog av fryle-typ, 
bokskog av örtrik typ, ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ. De arter 
ur faunan som listas är större vattensalamander, ekoxe och läderbagge. 
Vidare anges i dokumentet att vissa delar omfattas av s.k. miljöersättning 
för bevarande av betesmarker och slåtterängar, där bete och röjning av 
igenväxningsvegetation ska ske (Länsstyrelsen, 2006). 

Ställningstagande:
Att se till att de speciella särdrag som landskapet har och som gör att det 
hamnat som natura 2000-klassat behålls. Att se betande får i en hage är 
inte bara vackert utan fyller här också flera funktioner. Att kunna ströva 
omkring i ett vackert naturlandskap över ängar och genom hagar är det 
som ger landsbygden den kvalité som den bör ha. Det är inte att satsa på 
exploatering av bostäder eller handel/industri. 

Det vackra naturlandskapet består av betesmarker och låglänta gräsmarker.

Den gröna färgen motsvarar Natura 2000-området.  
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Riksintressen
Skärvaområdet består även av ett antal riksintressen. Det är riksintresse 
för natur, kulturmiljö, väg och järnväg. Herrgårdslandskapet med sin 
blandlövskog, fina ekhagar, ädellövskog och betade havsstrandängar är 
det som det hela baseras på. Den unika herrgårdsmiljön där Verstorp, 
Skärva, Trantorp, Västeråkra och Stora Boråkra ingår är anledningen till att 
det är riksintresse för kulturmiljön enligt länsstyrelsens planeringsunderlag 
beträffande riksintressen (Länsstyrelsen, 2007). Det som också är 
anmärkningsvärt enligt Blekinge museums kulturmiljöutredning, att den 
gamla torpmiljön fortfarande delvis finns bevarad (Blekinge museum, 
1989). E22 är en europaväg som ingår i det transeuropeiska transportnätet, 
vilket automatiskt ger riksintresse för väg. Att det sedan även finns 
riksintresse för järnväg beror på att Blekinge kustbana sträcker sig rakt 
igenom Skärvaområdet (Länsstyrelsen, 2007).  

Ställningstagande:
Riksintressena är relativt många inom det geografiskt avgränsade 
analysområdet. Att ta hänsyn till dessa är viktigt. Riksintressena kan 
dock anses vara ställda mot varandra och skapa konflikter då järnvägen 
och E22 skär av herrgårdslandskapet. Vad är viktigast? På lokal nivå 
bör även kopplingarna över järnväg och E22 ses över för att minska 
barriäreffekten.    

Biotopskydd
I Skärvaområdet finns dessutom ett antal biotopskyddsområden.
Det handlar om områden som utgör livsmiljöer för hotade arter. Det är de 
biologiska värdena som biotopskyddet tar hänsyn till. De är markerade 
med grönt på kartan och är hämtade från länsstyrelsens kartdatabas.

På Skogsstyrelsens hemsida går det att få en samlad kartbild över alla 
skyddsområden. Där finns ytterligare några jämfört med länsstyrelsens 
skydd. Där går det också att läsa mer specifikt kring varje skyddsobjekt. 
Där finns också nyckelbiotoperna, sumpskog, naturvårdsavtal och andra 
naturvärden inritade (svo.se).

Ställningstagande:
Vid framtida exploatering bör hänsyn tas till skyddsbiotoperna och 
undanhålla dessa områden från förändring av markanvändning.  

Kartan nedan redovisar biotopskyddsområdena.  

Kartan ovan redovisar riksintressen för väg, järnväg, kultur och natur. Originaldata 
saknas, därför redovisas kultur- och naturmiljöerna schablonmässigt.
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Bebyggelsemönster 
För hela analysområdet finns ett mycket diversifierat bebyggelsemönster. 
Till att börja med synliggörs den i en övergripande struktur av ett  
herrgårdslandskap. Skärva, Marielund, Stora Vörta, Trantorp, Västeråkra 
och Stora Boråkra inryms i analysområdet. De markeras i bredvidstående 
kartbild med orange färg. Övrig bostadsbebyggelse har en röd färg och 
är den samlade bebyggelsen i Nättraby tätort, den spridda bebyggelsen 
utmed gamla landsvägen, Verstorp och den utmed Allatorpsvägen. Mellan 
Stora Boråkra och Rosenholm finns också ett bebyggt område. Markerat 
i bebyggelsekartan är även verksamhetsområden med brun färg. Dessa 
är vid Nättraby centrum, korsningen gamla landsvägen och vägen till 
Marielund, samt Rosenholm. På följande uppslag presenteras varje 
delområde kortfattat. 

Ställningstagande:
Att inte sprida ut bebyggelsen ännu mer är ett mål i sig. Att sedan anpassa 
nya bebyggelseområden till befintlig bebyggelse är ett annat. Tanken bör 
vara att inte sprida ut bebyggelsen ännu längre ifrån tätorterna Nättraby 
och Karlskrona. Eftersom det redan finns ett bebyggelsestråk som har 
god förbindelse med gamla landsvägen och närheten till E22 så kan det 
dock anses vara goda lägen för utbyggnad. Ny bebyggelse i närheten av 
storgårdarna kan bli svårt att argumentera för, endast enstaka tillägg bör 
få göras här. Eftersom det är ett väldigt spretigt utseende på bebyggelsen 
som ligger utmed gamla landsvägen kan det få ses som årsringar av 
bebyggelse där nya tillskott kan ske, men i rimlig omfattning. Med det 
menas en förtätning inom ett liknande  tidsspann som tidigare, dvs. högst 
en dubblering inom 50 år. I första hand bör alltså bebyggelse tillkomma i 
andra delar av staden närmre centrum av tätorterna.  

Rosa motsvarar bostadsbebyggelse, orange storgårdsbebyggelse och brunt 
verksamhetsområden. 
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Skärva herrgård
Bebyggelsen kring Skärva herrgård består av herrgårdsbyggnaden, med i 
parken tillhörande byggnader såsom ett gotiskt torn, ett tempel och en liten 
badstuga vid stranden. En bit ifrån herrgården ligger några ekonomibyggnader 
som idag bland annat innehåller en ekobutik. Där ligger också ett hus 
som fungerat som vandrarhem och café, den gamla rättarebostaden. I 
den försäljning av Skärva som nyligen, våren 2009, utannonserats ingår 
allt detta, plus två torp och ett antal obebyggda lantbruksfastigheter. 
Totalt sett är det cirka 240 hektar mark som är ute till försäljning (wrede.
se). Bebyggelsen har en säregen prägel och ligger vackert nära havet. 

Huvudbyggnaden ligger dock relativt långt ifrån ekonomibyggnaderna, 
vilket ger en känsla av att dessa inte hör ihop. Den som anländer genom 
allén norrifrån möts först av de röda ekonomibyggnaderna med små 
kupor. Intill ligger även den gamla Rättarebostaden och för att komma 
till själva herrgården leds besökaren först genom parken bestående av 
ädellövskog i ett hundratal meter längs med en väg och upp på höjdpartiet 
där byggnaden ligger och blickar ut mot Danmarksfjärden. Herrgården kan 
naturligtvis också angöras ifrån söder med båt.    

Satellitbilden till vänster 
visar bebyggelsestrukturen 
vid Skärva herrgård (Källa: 
eniro.se). Fotot nedan visar 
herrgårdsbyggnaden. 
Till höger syns badhuset, 
det gotiska klocktornet, 
tempelbyggnaden 
samt längst ner den 
gamla rättarebostaden 
och en del av en av 
ekonomibyggnaderna. 
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Marielund
Fastigheten Marielund består av 600 hektar mark varav 350 av dessa 
är skogsmark. Gården växte fram under 1750-talet men huvuddelen av 
bebyggelsen tillkom under 1800-talet. Fem av totalt sju ägare har haft 
koppling till marinbasen i Karlskrona. Bebyggelsen vid Marielund består av 
totalt 32 byggnader. Det är tio permanentbostäder, några fritidshus som 
är till uthyrning och ett antal stora ekonomibyggnader som bland annat 
innehåller byggnadsvårdsbutik och antikaffär. 

Enligt gårdens ägare Christer Fredholm är Marielund en aktiv gård 
som anpassat sig till det moderna samhället. Det bedrivs i dagsläget 
fem huvudsakliga verksamheter och dessa är: jordbruk, skogsbruk, 
fastighetsförvaltning, jaktvård och fiskevård samt bevarande av natur- och 
kulturmiljön. 

Den huvudsakliga inkomstkällan idag kommer från skogen och 
fastighetsförvaltningen medan endast en tiondel kommer från jordbruket. 
För 75 år sedan däremot såg fördelningen lite annorlunda ut. Då kom cirka 
80 % av inkomsterna från jordbruket. Byggnaderna på gården vittnar om 
en svunnen tid då många levt på gården och på jordbruket. Förr fanns ett 
femtiotal hästar, berättar Christer Fredholm, medan det idag endast är en 
handfull som ägs av olika privatpersoner som har kunnat nyttja gårdens 
två stall och betesmarker (Fredholm, 2009). 

Satellitbilden till vänster 
visar bebyggelsestrukturen 
vid Marielund (Källa: eniro.
se). Fotot nedan visar 
herrgårdsbyggnaden. 
Till höger syns två av 
ekonomibyggnaderna. 
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Stora Vörta
Stora Vörta gård har funnits sedan 1600-talet och ägs och drivs idag som 
ett familjeföretag med några få anställda. Verksamheten har enligt deras 
egen hemsida tre huvudinriktningar: veterinärstation, Lindénvillan samt 
maskinentreprenad (storavortagard.se). Bebyggelsen vid Stora Vörta 
består av en herrgårdsbyggnad samt några andra stora bostadshus samt 
en stor ekonomibyggnad där veterinärverksamheten bedrivs. Det är en 
vacker tegelbyggnad från 1885. 

Trantorp
Trantorps gård har anor från tidigt 1600-tal. Även här har många av de 
tidigare ägarna varit sjöofficerare. Bebyggelsen består av en huvudbyggnad, 
en konferensvilla, en stor vit ekonomibyggnad med brutet sadeltak (som 
gör att man lägger märke till gården från E22) samt några hus för uthyrning. 
I dagsläget ägs och drivs ett aktivt ekologiskt jordbruk av paret Jephsson 
enligt deras egen hemsida. 2005 startade de Trantorp fest och konferens 
(trantorp.com).

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Stora Vörta 
(Källa: hitta.se). Fotot nedan visar 
veterinärbyggnaden. 

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen Trantorp 
(Källa: hitta.se). Nedan syns den 
vita ekonomibyggnaden som 
ligger på Trantorpsgård. 
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Västeråkra
Västeråkra gård har anor från tiden innan Karlskrona stads grundande 
1680 enligt en bok som skrivits av Hans Egerström född och uppvuxen på 
Västeråkra gård (Sydöstran, 2007). Gården ägs numer av ett syskonpar 
som bor i USA, Fredrik och Karin Kurowski-Egerström. Boende på gården 
är deras mor Ingrid Kurowski Egerström som åter bor på gården efter 
många år utomlands (BLT, 2008). Västeråkras bebyggelse består av 
herrgårdsbyggnaden, ett antal bostadshus, ekonomibyggnader som byggts 
om till bostäder samt en stallbyggnad. Rosenholms ridklubb finns på gården 
sedan 2002 med 18 hästar i stallet (idrottonline.se).

Stora Boråkra
Stora Boråkra gård har anor från 1700-talet. Gården ägs idag av Staffan 
och Lil Ottosson som bedrivit Bed & breakfast, enligt deras egen hemsida 
(storaborakra.se). Bebyggelsen består av huvudbyggnaden samt några 
andra hus i dess närhet.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid 
Västeråkra (Källa: hitta.se). Fotot 
nedan visar gårdsplanen med 
herrgårdsbyggnaden i mitten och 
bostadslängorna längs med sidorna.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Stora 
Boråkra (Källa: hitta.se). Fotot 
nedan visar gårdsplanen med 
herrgårdsbyggnaden i mitten och ett 
annat bostadshus till höger.
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Dalby/ Såglyckan
Utmed gamla landsvägen finns bebyggelse från lite olika tidsperioder. 
Området, som ligger närmast Nättraby, kallas Dalby och har en gles 
bebyggelsestruktur. Det finns också ett område som kallas Såglyckan. 
Området  byggdes ut på 1950- och 60-talen och sedan vidare fram till 1990-
talet. Därmed har bebyggelsen fått ett väldigt diversifierat arkitektoniskt 
uttryck. Det är allt från 1950-tals småhus till stora villor med pool som blev 
vanliga på 1990-talet. 

Verstorp
Verstorp har en bebyggelse som är belägen på ungefär samma plats 
sedan 1700-talet, vilket bland annat framgår av kartorna från den 
historiska kartanalysen. Verstorps gård är en byggnad som också tillhör 
fastighetsägarparet Skröder, som tidigare bott på Skärva herrgård. 

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Verstorp 
(Källa: hitta.se). Fotot nedan visar 
herrgårdsbyggnaden på Verstorp.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Såglyckan 
(Källa: hitta.se). Fotot nedan visar 
bebyggelse vid Dalby/Såglyckan.
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Blåsippevägen
Bakom Såglyckan på vägen in mot Marielund finns ett område byggt kring 
år 2000 som heter Blåsippevägen. Här gavs det bland annat speciella krav 
på fasadutformning i detaljplanen varpå alla husen är röda trähus med vita 
knutar. Även taket fanns det utformningsbeteckningar för i detaljplanen. 
Där stod att det skall vara rött lertegel eller tegelröda betongpannor. Planen 
vann laga kraft år 2000. Området är utformat med återvändsgator, vilket 
gör att området bildar en egen liten enklav.

Skärva by
Skärva by är det nyaste tillskottet av bebyggelse i östra delen av gamla 
landsvägen. Byn var ett koncept som planerades och utvecklades i början 
på 2000-talet, tanken var att skapa ett bostadsområde som skulle likna en 
by i den gamla bemärkelsen. Bland annat har området inga återvändsgator, 
och det är lätt ta sig ut mellan tomterna i naturmarken. Alla idéer som 
fanns med från början blev inte realiserade, exempelvis har det blivit ett 
femtiotal bostäder istället för 100. Det finns en blandning av villor, parhus 
och radhus i byn. I mitten av området ligger en förskola.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid 
Blåsippevägen(Källa: hitta.se). Fotot 
nedan visar bebyggelsemiljön vid 
Blåsippevägen, de röda trähusen med 
rött lertegeltak.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Skärva by 
(Källa: hitta.se). Fotot nedan visar en 
av de terränganpassade tomterna i 
den nybyggda bymiljön.
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Allatorp/Rosenholm
Bostadsområdet är byggt i olika omgångar och har i den nordligaste 
delen av området bebyggelse från 1940- till 1980-tal. Det finns även 
en del ännu äldre bebyggelse och en gammal affär som ligger utmed 
Allatorpsvägen. Bostadsområdet har närhet till förskola och skola 
i Rosenholmsområdet och har bra förbindelser in mot Karlskrona 
centrum och mot Nättraby.

Spridd bebyggelse utmed Allatorpsvägen
Utmed Allatorpsvägen är bostadsbebyggelsen utspridd. Det är både hus, 
byggda i mitten av 1900-talet, och en torpbebyggelse som härstammar 
från 1800-talet. Torpen har tidigare ägts av fastighetsägaren för Skärva, 
men har under början av 2000-talet sålts till privatpersoner. Torpen är 
alla i relativt dåligt skick och det återstår att se om de olika nuvarande 
ägarna kommer att rusta upp torpen eller om de så småningom kommer 
att förfalla ännu mer. Husen, som ligger i korsningen mellan Allatorpsvägen 
och den väg som leder till Nicklastorps golfbana, är placerade på före detta 
åkermark.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Verstorp 
(Källa: hitta.se). Fotona nedan visar 
torpmiljön utmed Allatorpsvägen 
på de två små bilderna och en 
friliggande ombyggd villa som ligger 
i korsningen upp mot Nicklastorps 
golfbana.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Allatorps/ 
Rosenholms bostadskvarter (Källa: hitta.
se). Fotot nedan visar villorna utmed en 
av gatorna i Rosenholmsområdet.
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Nättraby verksamhetsområden
Nättraby har byggts ut i etapper och hade kraftig exploatering på 1970-
talet.Handels- och industriområdet strax utanför Nättraby centrum byggdes 
ut på 1950-talet. Det är en klassisk tomtindelning för industrimark. Här 
finns verksamheter som exempelvis Blekingeplantan.

Rosenholm
Rosenholm, som är ett gammalt militärområde, har sedan de militära 
neddragningarna utvecklats till ett rekreationsområde. Arena Rosenholm 
invigdes 2005. Här finns ett flertal verksamheter idag, flera olika planer 
såsom för fotboll, tennis och ishockey. Ett elljusspår finns också som leder 
upp mot Bubbetorps gård. 

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Rosenholms 
arena (Källa: hitta.se). Fotot nedan 
visar en vy ner mot den nybyggda 
arenan och en av fotbollsplanerna.

Satellitbilden till vänster visar 
bebyggelsestrukturen vid Dalby 
verksamhetsområde (Källa: hitta.
se). Fotot nedan visar en vy ut 
över industrilokalerna vid gamla 
landsvägen (där Blekingeplantan 
också ligger intill).
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Kommunikationsstråk
Det största kommunikationsstråket i analysområdet är väg E22. Där är ett 
årsmedeldygnssnitt (åmd) på 16 580 fordon som mest för avsnittet mellan 
avtagsvägen till gamla landsvägen (länsväg 679) och avtagsvägen mot 
Karlskrona centrum (se kartan till höger.) På avsnittet mellan Nättraby och 
avtagsvägen till länsväg 679 är det ett trafikflöde på 15 060 fordon/åmd. 
För länsväg 679 är det mellan Nättraby och Allatorpsvägen 2 210 fordon/
åmd. På Allatorpsvägen är den senaste mätningen från år 1999, vilket 
kan ge en något felaktig bild eftersom det finns ett nytt bostadsområde 
utmed vägen sedan mätningen gjordes. Då uppmättes 760 fordon/åmd 
på avsnittet mellan Skärva by och Allatorp, medan det på sträckan mellan 
Allatorp och Rosenholm är 900 fordon/åmd (Vägverket, 2007).

Den gamla landsvägen är den väg som det finns bebyggelse utmed från 
Nättraby tätort och i stort sett hela vägen öster ut mot avfarten till Allatorp. 
Gamla landsvägen byggdes 1934 och var fram till 1950-60-talet belagd 
med smågatsten innan den blev asfalterad (se fotot till höger). Ännu mer 
väghistoria går att läsa sig till på Nättraby vägmuseums hemsida. Där står 
bland annat att en ännu äldre väg är den så kallade Ryttareliden, som 
fortfarande kallas det i folkmun. Den fick tydligen namnet på grund av det 
backiga landskapet där ryttare färdades med häst och vagn. Ryttareliden 
tillhörde 1640-talets Via Regia, kungsvägen. Den var i sin tur troligtvis 
en vidareutveckling av den 2 500 år gamla kuststig, som gick genom 
Blekinge och som breddades för att vagnar skulle kunna köras på den 
(nattrabyvagmuseum.se). 
Idag finns endast några avsnitt kvar av Ryttareliden. Det är en relativt smal 

Trafikmängderna på E22, gamla landsvägen och Allatorpsvägen är relativt stora 
jämfört med övriga delar av Karlskrona. Trafikflödeskartan visar mätningar vid olika 
tidpunkter. Siffrona inom parentes är årtalen för senaste mätningen.  (Källa: Vägverket)  

E22 är till för att bilen snabbt ska kunna färdas genom landskapet. Ryttareliden var då 
den byggdes den snabbaste vägen. På fotot nedan när den var belagd med gatsten. 
(Källa svartvitt foto: Nättraby Vägmuseum)  
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grusad väg som  slingrar sig in i Skärva by och över på andra sidan av 
gamla landsvägen. Den används idag som gångväg (Nättraby vägmuseum, 
2009).   

Kustbanan, som är benämningen på kommunikationsstråket för järnvägen, 
skär igenom analysområdet. Järnvägen byggdes på 1800-talet och enligt 
uppgifter från häradsekonomiska kartan fanns i början på 1900-talet en 
station vid Nättraby och en hållplats vid Skärva och en vid Rosenholm. 

Cykelvägar i analysområdet förekommer i liten omfattning med undantag 
för det tillskott i form av en länk, mellan Karlskrona och Nättraby, som 
byggdes ut i början av 2000-talet. 

Som friluftsområde har hela analysområdet stor potential. Vandringsleder 
har markerats och en orienteringskarta finns för Skärvaområdet även om 
den är några år gammal (från 1988). Med buss kan människor också ta sig 
mellan Nättraby och Karlskrona och det finns busshållsplatser i närheten av 
bostadsbebyggelsen för hela analysområdet.

Båtturer går regelbundet från Karlskrona till både Nättraby och Skärva 
under sommarhalvåret med skärgårdstrafiken.

Ställningstagande:
Satsa ännu mer på olika stig- och vägnät för icke fordonsburna. Se över 
möjligheterna att satsa ännu mer på kollektivtrafiken så att alla människor 
lätt kan ta sig ut i naturen. Järnväg, cykelväg och vandringsledsspångar i Skärvaområdet.  
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Rörelsemönster i närmiljön
Att ta reda på hur rörelsemönster ser ut är en svår uppgift. Tanken med 
analysen i Skärvaområdet är att ge några nyckelpersoner ordet kring synen 
på landskapet. Hans Antonsson nämner i sin artikel kring kulturgeografiska 
perspektiv på landskapet att det finns fyra stora aktörer och dessa är: 

- Ägare/brukare (ofta bönder)
- Boende i landskapet
- Verksamhetsutövare (entreprenörer)
- Myndigheter med sektorsansvar för tillsyn

Dessutom finns en rad andra aktörer såsom forskare, politiker och media 
(Antonsson, 2003).

Från detta resonemang har en ny metod utvecklats av mig för att ta reda 
på hur människor rör sig i landskapet. Av de fyra stora aktörerna så handlar 
det främst om att bli varse det rörelsemönster som finns hos de boende i 
landskapet och att få ta del av deras åsikter kring sin närmiljö. Synen på 
landskapet som övriga aktörer enligt ovan har, kommer allt oftare med i 
planeringssammanhangen. Därför riktar sig den här analysen till de boende 
och kan tillföra mycket till den fysiska planeringen.

En karta av rörelsemönster sammanställdes efter att totalt 20 personer, som 
blivit slumpmässigt utvalda bland de boende, fick ange sina rörelsemönster 
på ett ortofoto som motsvarade analysområdet. De fick i uppdrag att rita in 
var de rör sig, med två olika färger enligt:

- dagligen/ofta (grönt)
- ibland (brunt)

Resultat av tillfrågade boende i Allatorp/Rosenholm:
Av fem slumpmässigt utvalda familjer rör sig de flesta främst på de vägar 
som är i bostadsområdet eller ett närområde som är på mindre än en 
kilometers avstånd. Allatorpsvägen använder många när de åker bil eller 
tar bussen, men många anger att vägen känns alldeles för smal och 
osäker för att låta barn ta sig fram själva där. De efterfrågar en cykelväg 
eftersom det ligger en skola och fritidsaktiviteter på nära avstånd. Många 
rör sig oftast mot Karlskrona, men många använder också E22 eller gamla 
landsvägen för att ta sig till Nättraby. De boende har ibland ärenden till 
Nättraby vårdcentral. De som också rör sig i friluftssyfte (promenader eller 
cykelturer) rör sig ibland ner under E22 och följer cykelvägen mot Skärva. 
En del rör sig också upp mot Allatorp och Rosenholm i rekreationssyfte.

Resultat av tillfrågade boende i Skärva by:
Av åtta slumpmässigt utvalda familjer rör sig hälften av dem nästan bara på, 
eller enbart på bilvägarna i närheten (Gamla landsvägen, Allatorpsvägen 
och E22). Förutom det, rör de sig ibland också en runda ner mot Skärva 
och cykelvägen mot Nättraby och tillbaka via gamla landsvägen. Den andra 
hälften av de tillfrågade rör sig mer i sitt närområde, i skogspartierna på 
stigar m.m. De familjerna visar upp en stor entusiasm över vilket härligt 
rekreationsområde de har runt knuten och flera av dem som springer lite 
längre rundor ner mot Skärva och Sjuhalla och även upp mot Marielund. 
De familjer, som verkar tillhöra de mer friluftslivsaktiva har hittat en mängd 
olika stråk att röra sig i inom sitt närområde, men har också påträffat de 
hinder och barriärer som finns. Det blir tydligt att E22 och järnvägen skapar 
barriäreffekter, även för de som rör sig längre sträckor utan problem.
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Grönt symboliserar de stråk där de boende rör sig varje dag. Brunt visar på andra stråk där de rör sig ibland. Det ger en samlad bild över hur 20 tillfrågade personers rörelsemönster 
ser ut.  
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Analysbild för rörelsemönster. Resultatet visar att det finns några stråk som ofta är frekventerade medan det finns de platser där endast någon enstaka person rör sig. Grön linje 
symboliserar var människor rör sig ofta. Brun linje där människor rör sig ibland. Den tjockare linjen visar var det är fler än två av de tillfrågade som rör sig medan den tunnare linjen är 
enskilda rundor som några få personer brukar ta ibland. De röda områdena motsvarar bebyggelse, medan de gula och gröna områdena betyder åker respektive skog och den 
blå färgen symboliserar vattnet. Det går att se att många rör sig utmed kanter, exempelvis mellan vatten och skog eller mellan åker och skog. 
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Ställningstagande:
För att göra ett ställningstagande kring vad som bör eftersträvas när det 
gäller tillgängligheten för människor att ta sig ut i sin närmiljö så kan 
man ta vara på de boendes erfarenheter och låta de stråk som de rör sig 
igenom i skogsmarkerna bestå. Att underlätta för människor att kunna 
ta genvägar är också viktigt. Ett mål bör vara att det ska gå att ta sig 
förbi E22 och järnvägen på andra ställen än de som går idag. De gröna 
fläckarna på kartan på föregående sida visar att stig- och vägnätet kan bli 
ännu finmaskigare så att friluftsområdet kan nyttjas i ännu högre grad. Att 
göra tydligare information om var det går att ta sig fram kan också vara 
en idé för de som är oinformerade om vad Skärvaområdet har att erbjuda 
i naturupplevelser och annat. Det är inte helt självklart överallt var det går 
att gå, cykla eller köra bil. Att göra bättre skyltar och ge ut ett uppdaterat 
tryckt material om vandringsleder och övrigt stigsystem i form av kartor 
skulle vara ett lyft för området. Det finns många kommuner som satsar på 
att ha mountainbike-leder eller ridspår, Skärva skulle kunna satsa på att 
dra till sig sådan turism också. 

Var man kan ta sig fram i skärvaområdet är inte helt självklart. Skyltar finns, men de 
skulle kunna gå att göra ännu tydligare. 
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ENSKILDA BYGGNADER, 
ANLÄGGNINGAR OCH ANDRA 
ELEMENT
Aspekterna på temat kan vara byggnader som historiska källor, 
meningsbärande ikonografiska spår av social och kulturell karaktär 
–exempelvis kyrkan som maktcentra m.m. (Boverket, 2006).

Koppling till omkringliggande landskap
Som Martin Hansson skriver i Smålands museums rapport om godset 
Bergkvaras fortlevnad, bör även Skärva satsa på bevarande av karaktären 
av det kulturlandskap som det fortfarande finns spår av idag. Det 
gäller då att herrgårdsmiljöns centrumzon och det storskaliga brukade 
jordbrukslandskapet intill bevaras, att ingen ny bebyggelse tillkommer 
precis i närheten utan att herrgårdsmiljön hålls isolerad från övrig 
bebyggelse, att torpmiljöerna inte helt raderas utan bevaras i den mån 
det är möjligt för att förstå sammanhangen utan den rumsliga relationen 
mellan herrgårdsägaren och torpägaren. 

Han skriver: ” Det finns kanske en möjlighet att genom småskalig etablering 
av ny bebyggelse åter väcka de torplandskap som finns runt Bergkvara...” 
(Hansson, 2005). 

Frågan under den här rubriken är om det finns en liknande relation i 
Skärvaområdet mellan herrgårdsmiljön och torpmiljön. 

Herrgårdsmiljön, med flertalet stora gårdar som finns i närheten, förutom 
Skärva herrgård, och torpmiljön som spridit ut sig i mellanrummen har 
tagits upp i tidigare avsnitt som handlade om bebyggelsemönster. Hur går 
det att se på relationen mellan dessa olika typer av miljöer? På något 
sätt är det som om landskapet kan ses som en helhet omkring de stora 
gårdarna, eftersom oftast en markägare äger ett stort markområde. Där 
emellan är det ett mer uppsplittrat landskap, där blandad bebyggelse har 
tillkommit och där infrastrukturen, med väg och järnväg har fått skära 
av och bilda små impedimentsytor. Dessa ytor har blivit stora obebyggda 
och oanvända områden som dessutom är bullerstörda eftersom E22 och 
järnväg skär igenom analysområdet. Går dessa områden, som på kartan 
på nästa sida är markerade med rött, att använda till något i framtiden?

Blekinge museum har gjort ett antal kulturlandskapsutredningar som täckt  
delar av området. Rekomendationerna har varit att vid eventuell framtida 
exploatering ha stor varsamhet i området. Befintlig gles bebyggelsestruktur 
bör bibehållas anser de och eventuell ny bebyggelse kan placeras i 
traditionella terränglägen, samt ges en utformning och färgsättning 
anpassad till området. Befintligt vägnät, som har lång kontinuitet bör inte 
förändras är en annan rekomendation (Persson.T, 2001)

Roland Gustavsson, landskapsarkitekt och professor, med huvudsakligt 
kompetensområde landskapsvård och parkutveckling från SLU, har i ett 
flertal olika projekt jobbat med Skärva. Han har bland annat, i en artikel 
som använts som källmaterial här, diskuterat om vikten av en kringmiljö  
där han påpekar att det omgivande landskapets relation till stora gårdar 
ofta går förlorat idag i förhållande till hur det behandlades tidigare. Skärva 
är där ett exempel på hur omgivningen har stor betydelse för hur husen 
och trädgårdarna kommit att placeras. När Skärva anlades hade relationen 
till Danmarksfjärden och Trossö en del i det siktstråk som nåddes uppe 
från höjden där herrgården placerades. I dalgången ute på den öppna 
åkermarken lades också fruktträdgården vilket idag inte syns mer än att 
försök gjorts att återuppta odlingen utmed hela det ursprungliga stråket 
(Gustavsson, 1995). 

Detta resonemang är  av stor vikt. Ett kringlandskap kan vara av olika 
skalor och det som ryms inom avgränsningen för detta examensarbete 
kan därmed betecknas som ett kringlandskap till Skärva herrgård även om 
det är betydligt större än bara fastighetsgränserna för Skärva herrgård. 
Det är kanske flera skalor som går i varandra. Skärvas kringlandskap går 
kanske delvis in i Trantorps kringlandskap och Västeråkras kringlandskap 
är kanske till viss del detsamma som Stora Boråkras. 

Ställningstagande:
Det är viktigt att kunna se landskapet i olika skalor och utifrån olika 
perspektiv innan beslut tas om vad som ska göras för ingrepp. Att bevara  
herrgårdsmiljöerna och stärka kopplingen till torpmiljöerna genom att 
framhäva torpen och förstärka kommunikationsstråken mellan gårdarna 
och torpen skulle vara ett lyft. Uppmärksamma impedimentsytorna och 
försök att använda dem i första hand när det är dags för nya ingrepp i 
landskapet, allt för att undvika att skapa nya ”sår”.  
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Karta över kopplingar mellan herrgårds- och torpmiljön. Gult symboliserar herrgårdslandskapet, brunt torpmiljön som förhåller sig till herrgårdsmiljön på ett nästan obefintligt sätt. Rött 
redovisar alla impedimentsytor, d.v.s. mark som blivit över när infrastrukturen skurit fram genom landskapet.  
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Landskapselement 
Ett element i det historiska landskapet är stenmurarna som går att finna 
på många håll i Skärvaområdet. De har tidigare varit gränser och haft en 
lite annan betydelse än de har idag. Kanske ser vi dem mer som kulturella 
inslag i dagens landskap eller så reflekterar vi knappt över att de finns 
där. 

Det finns många stenmurar inne i skogspartierna, både i barrskogen och 
lövskogen. De är vackra att se på men fyller de ytterligare någon funktion? 
Ibland syns stenmurar i nya bostadsområden för att just framhäva den 
historiska miljön. Stenmurarna på fotona är däremot mer eller mindre 
skymda i skogen där få människor rör sig. Det finns stenmurar av alla 
de slag, med både större och mindre stenar och olika höga, breda och 
långa. Den som väl får upp ögonen för stenmurar hittar en mängd i 
Skärvaområdet. 

Ställningstagande:
Det är viktigt att vid nyexploatering titta på äldre strukturer när det gäller 
landskapselement, som exempelvis stenmurar. Framhäv gärna stenmurarna 
mer i landskapet genom att låta nya multistigar leta sig fram emellan dem. 
På så vis kan olika målgrupper upptäcka, för dem nya stråk, och det kan 
skapas nygamla stråk i skogen.

Stenmurarna kan se lite olika ut och en del ligger mer undanskymda än andra. En del 
är prydliga medan andra ser ganska slarviga ut. En del ligger i barrskog och andra i 
lövskog, medan andra ligger öppet i landskapet. 
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Något annat som är tydligt och karaktäristiskt för skärvaområdet är de 
mäktiga avskiljarna mellan skog och öppet landskap, skogsbrynen. Dessutom 
har vi solitärerna som ger ett område dess karaktär. De är viktiga för den 
visuella känslan för ett landskap. Det är många olika typer av skog över 
hela analysområdet. Det är mycket lövskog i närheten av de stora gårdarna 
både som planterade alléer, men också små eller större skogsområden 
med ek, bok och björk. I en dunge utmed Allatorpsvägen växer lärkträd. 
(Se fotot till höger). Detta är ett exempel på en vacker landskapsbild 
när skogen möter vägen och det öppna åkerlandskapet. Det finns även 
gran- och tallskog i skärvaområdet men främst i det som här benämns 
som impedimentsytor, dvs. områdena mellan E22, gamla landsvägen och 
järnvägen. I dessa områden saknas på många håll vackra skogbryn som 
möter och mjukar upp intrycket av de ingrepp som infrastrukturen är i 
naturlandskapet. Några enstaka träd som utmärker sig särskilt finns det 
också, både i norra och södra delen av Skärvaområdet. Trädalléer finns 
det också ett flertal vid infarterna till storgårdarna, dessa förstärker 
herrgårdslandskapet och bidrar också till en vacker landskapsvy.

Ställningstagande:
Att värdesätta skogsbrynens betydelse i området och särskilt utmed stråk 
där många människor rör sig, allt för att åstadkomma en vacker miljö, 
är viktigt. Där skogsbrynen inte redan ger ett lyft till landskapet går det 
att fundera på att göra tillägg, som gör att det blir ”pricken över i”. Att 
inventera, och vid nyexploatering låta solitärerna vara kvar. Att se till att 
trädalléerna förnyas och inte dör ut. 

Skogsbrynen kan vara väldigt ståtliga på hösten i de gula nyanserna. 

Alléerna är ett annan betydelsefullt element liksom solitärerna.    
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Ett tredje element som är viktigt i landskapet är vatten. I skärvaområdet 
finns det av lite olika form och grad. Naturligtvis är havet framträdande för 
de som rör sig längs med vattnet, kanske på vandringsleden eller den som 
tar sig med båt till herrgårdshamnen. Havet uppfattas som ett oerhört starkt 
estetiskt element. Det är fint att ha havsutsikt från sitt hus exempelvis, och 
den som vill köpa en bostad där havet syns från tomten får alltid betala lite 
extra för det. Skärvaområdet består till stor del av ett naturreservat som 
täcker det mesta av ytorna utmed havet. Skärva herrgård och husen vid 
Verstorp är några av de boendemiljöer med siktlinjer ut mot havet. 

Det finns även en del våtmarker och mindre mossar inom området och diken 
som samlar dagvatten. Nättrabyån rinner även igenom analysområdet i 
väster. Som den historiska kartan från 1724 visade fanns det även kvar 
bevis för att åkerlandskapet kring verstorps gamla by är en tidigare havsvik 
då marken på kartan betecknades som sumpmark.

Ställningstagande:
Att lyfta fram vattenkvalitéerna än mer i området och skapa ännu fler 
kopplingar från norra sidan om E22 och ner till havet. Använda en del 
av våtmarkerna som naturliga uppsamlingsplatser för dagvatten, vid 
nyexploatering i närheten. Det finns även ett par bäckar i området som 
med landskapsplanering kan få ett lyft. 

Att ha vattenkontakt är av stor betydelse för både människor och djur. Att ta en paus 
vid en havsvik i Skärva ser njutbart ut för både människor och hästar. 
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Här följer några olika resonemang utifrån olika ståndpunkter. Först kommer 
ett avsnitt som handlar om kommunens planer som har anknytning till 
skärvaområdet. Det berör hur resonemanget varit i tidigare översiktsplaner 
men också hur media har framhävt olika planeringsfrågor. Ett smakprov ges 
också för vad fördjupningen av översiktplanen för nordvästra stadsbygden 
Rosenholm samt grönstrukturplanen tar upp som har med Skärva att göra. 
Nästföljande avsnitt handlar om utveckling av turismnäringen. Sedan 
följer ett avsnitt om olika boendeformer och målgrupper. Slutligen avslutas 
kapitlet med en diskussion kring sönderfall eller läkning av landskapet. 

Inför den första översiktsplanen gjordes också en vision 2010. Det 
är lite intressant att nu, 2009, se vad tanken var för denna tidsperiod. 
Rekommendationerna för ny bebyggelse var då placering vid havsnära 
lägen, närhet till en lightrail-linje, hänsyn till kulturminnesvården, 
naturvården och ekologiska konsekvenser av planeringen.   

Det är också intressant att se tillbaka på vad som sagts om området tidigare 
och genom artikelarkivet på Blekinge museum ges en bild av vilka konflikter 
som funnits angående markanvändningen och planer. Det går bland annat 
att läsa om Erik Björnberg, som skrev många debattartiklar när arbetet 
med översiktsplanen höll på. Han verkar ha varit en av Skärvas eldsjälar, 
som sedermera också fick kommunens miljöpris för det engagemang han 
lagt ner ideellt på bland annat att skapa en vandringsled genom Skärva 
naturområde.     

Fördjupningen av översiktsplanen för stadsbebyggelsen Rosenholm från 
2008 anger i sin tur, angående bebyggelsetryck, att efterfrågan på mark 
för verksamhetsetablering är stor i Karlskrona kommun. En stor del av 
planområdet innefattar därför områden för verksamheter. I Karlskrona 
kommun finns även stor efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse men 
också när det gäller övrigt boende. Fler bostäder i nordvästra stadsbygden 
skulle bidra till att efterfrågan till viss del kan tillgodoses (Karlskrona 
kommun, 2008c). 

Vidare säger kommunen i sin översiktsplan från 2002 att gällande 
lokalisering av nya hus gäller:

- Komplettering av byar bör ske genom förtätning. Den ursprungliga   
bebyggelsestrukturen bör vara till ledning vid val av läge och placering av 
nya hus.

- Höga, torra lägen som lämnar jordbruksmarken obebyggd är traditionella 
byggnadsplatser.

- Stor hänsyn måste tas till befintliga terrängförhållanden och vegetation. Vid 
placering av byggnader i slänter bör nivåskillnader tas upp av husgrunden 
istället för att marknivån förändras. (Karlskrona kommun, 2002).

I april 2009 gav kommunen ut ett strategidokument inför revideringen av den 
gällande översiktsplanen från 2002. Det är nu en vision som sträcker sig fram 
mot år 2030. Även i  den kommande översiktsplanen verkar fokus hamna 
på staden och tätorterna och därmed tas inga konkreta ställningstaganden 
för landsbygden. Strategidokumentet är en förhandsvisning av vad som 
ska komma i samrådsversionen av översiktsplanen. Kommunen säger att: 
” I likhet med 2002 års översiktsplan fokuserar revideringen på förtätning och 

Kommunens planeringsidéer med 
anknytning till Skärva  
Enligt Claes-Åke Kindlund som jobbat som stadsarkitekt i Karlskrona 
1989-2005, fanns det redan på 1980-talet en tanke om att utvidga staden 
Karlskrona norrut mot Rödeby. VA-ledningar var bland annat dimensionerade 
efter att en utbyggnad skulle vara möjlig åt det hållet. Men sedan kom en 
ny era och större konkurrens mellan kommuner och då blev närheten till 
havet plötsligt en stor tillgång och det blev ett ökat exploateringstryck. Då 
ville politikerna istället se en utbyggnad i öst-västlig riktning av Karlskrona. 
1990-1991 gjordes Karlskronas första översiktsplan, och den tog fasta på 
den önskan som politikerna kommit med. Bebyggelse föreslogs utmed ett 
västligt stråk, där bland annat Skärva var en del som skulle knyta an mot 
Nättraby. Det blev dock en stor debatt kring planerna på att närområden till 
Skärva skulle bebyggas, när översiktsplanen kom ut på samråd. Flertalet 
aktörer protesterade mot de första förslagen som sedan kom att omarbetas. 
Bland andra kommenterade Blekinge museum förslagen i översiktsplanen 
och påtalade att det karaktäristiska med låglandet i Blekinge är att det är 
fritt från bebyggelse och menade att det vackra kulturlandskapet skulle 
komma att förloras om planerna skulle genomföras (Kindlund, 2008). 

I den slutliga versionen av kommunens första översiktplan från 1991 
nämndes att det fanns behov av en fördjupning av  översiktplanen 
för området runt Skärva, Verstorp, Boråkra, Allatorp, Västeråkra och 
Alstugorna. Det föreslogs då att området kring Skärva herrgård skulle bli 
mer tillgängligt för friluftslivet och att ny bebyggelse kunde få tillkomma 
kring Allatorp och Alstugorna. Det angavs också att ny bebyggelse måste 
anpassas omsorgsfullt till natur och kulturvärden. Ett annat intressant 
ställningstagande som finns  med i 1990-talets översiktsplan är det 
angående kollektivtrafiken. Redan då diskuterades möjligheten att bygga 
upp ett lightrail-system på befintliga järnvägsspår. Trossö-Rödeby, Trossö-
Nättraby, Trossö-Verkö (Karlskrona kommun, 1991).
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funktionsomvandling som strategi för kommunens bebyggelseutveckling.
Fördjupade studier sker i Karlskrona stad och de större tätorterna. För 
mindre samhällen och landsbygden gäller i princip samma strategi där 
bebyggelseutveckling i första hand sker som komplettering. På detta sätt 
utnyttjas befintlig infrastruktur och det skapas underlag för att bibehålla 
och utveckla service. Skärgården omfattas av en särskild fördjupning från 
1999 som avses att revideras separat när arbetet med biosfärområde för 
Blekinge Arkipelag har vidareutvecklats.” (Karlskrona kommun, 2009).   

Kommunen håller också på med en grönstrukturplan. Arbetet påbörjades 
2008 men planen har ännu inte vunnit laga kraft. Syftet med  planen är 
enligt kommunen ”att analysera och presentera strategier för bevarande 
och utveckling av landskapet utifrån natur- kultur- och rekreativa värden. 
Planen ska användas som underlag för kommunens översiktsplanering, 
varför särskild fokus lagts på tätortsnära områden där intressekonflikter 
kan förekomma. Även områden av större vikt inom tätorterna samt deras 
förbindelselänkar behandlas i planen.” (Karlskrona kommun, 2008d). 
Examensarbetets avgränsningsområde ligger dock nästan helt och hållet 
utanför kommunens grönstrukturplan, varpå det alltså blir ännu tydligare 
att översiktliga planer för analysområdet saknas. 

I en föreläsning som handlade om grönstruktur i översiktlig planering, som 
professor Roland Gustavsson höll vid BTH hösten 2008, påtalade han vikten 
av grönstrukturplanering och att inte bara planera för infrastruktur och 
bebyggelse. Han tillade att vikten av en grönstrukturplan är stor för den 
översiktliga planeringen. Han menade att det är ett högt exploateringstryck 
vid blekingekusten och att mycket har hänt de senaste tio åren och då är 
en grönstrukturplan extra viktig (Gustavsson, 2008). 

Enligt grönstrukturplanens kartbilaga så fördelas skärvaområdet på de 
landskapskaraktärer som beskrivs som ”kuperad kustnära mosaikbyggd” 
och ”kuperad skogsbyggd”. Det framgår också av indelningen att Skärva 
ligger utanför Karlskrona tätort, där Rosenholm utgör gränsen i västlig 
riktning. Skärva ser ut att täckas in till viss del i planens fokusområden, 
där bilaga E visar tätorten Nättraby, men på kartdelen som redovisar 
befintliga grönytetyper, leder och stråk hamnar Skärva utanför det som 
redovisas. I kartbilden som visar områden och spridningskorridorer av 
särskilt ekologiskt värde finns Skärvaområdet med som ett särskilt utpekat 
viktigt område. Enligt kartbilagans kartdel som redovisar grönytetillgång, 
nåbarhet och grönytekvalitet, sett utifrån olika bostadsområden redovisas 
att Skärvaområdets samtliga bostadsområden som ligger utmed gamla 
landsvägen har goda grönytetillgångar/grönytekvaliteter (Där skalan går 
från ”mycket stark brist” till ”mycket goda tillgångar”), vilket alltså innebär 
att Skärva by och de andra bostadsområdena utmed gamla landsvägen 
måste anses ligga bra till (Karlskrona kommun, 2008d).

Det finns ett antal kommundokument producerade den senaste tiden som har en viss 
relevans för skärvaområdet. Det är fördjupningen av översiktsplanen för Rosenholm 
som är ett angränsande område till Skärva, det ör grönstrukturplanen som redovisar 
tankar kring grönstruktur med fokus på tätorterna, Gehls strategidokument och 
Karlskronas egna strategidokument inför 2030. Eftersom dokumenten främst fokuserar 
på tätorterna så saknas det till viss del visioner för vad som ska hända på landsbygden.
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Utveckling av turismnäringen
I Naturvårdsverkets rapport Planering och förvaltning för friluftsliv – en 
forskningsöversikt redogör författarna för ett planeringsunderlag i form 
av en så kallad ekostrategisk begreppsram för friluftslivets natur- och 
landskapsrelation. Den tycks vara intressant att ha med sig i samband med 
diskussioner av olika förhållningssätt till skärvaområdet. Det går då att 
se var tyngdpunkten hamnar, om det är ett aktivitetsorienterat nyttjande 
av landskapet eller ett mera landskapsorienterat nyttjande. Om det är ett 
aktivt nyttjande och förändring av landskapet eller om det är ett mera 
passivt och betraktande, avnjutande förhållningssätt(Emmelin, 2005). 

Vilka typer av människor är det som genom friluftslivet nyttjar landskapet 
i Skärva? Enligt Emmelin har flera olika forskare kommit fram till att 
konfliktsituationer lätt kan uppstå inom friluftslivet. Det handlar om att olika 
människor med olika mål för sina aktiviteter förväntar sig olika saker och 
sedan blir besvikna eller missnöjda på grund av andra friluftsutövare eller 
hur dessa beter sig. Ett exempel som ges är hur en skidåkare exempelvis 
förväntar sig lugn och ro och störs av sin aktivitet då skoteråkaren använder 
samma område (Emmelin, 2005). 

Detta kan sättas i samband med huruvida olika målgrupper i skärvaområdet 
kan hantera varandras existens eller beteende. Skulle det exempelvis vara 
möjligt för ridande på häst, cyklister, vandrare, mopedister eller flanörer 
att samsas på samma gångbana i landskapet utan att konflikter uppstår. 
Kan den fysiska planeringen bidra till att konflikter minimeras? 

Enligt Emmelin har det också gjorts forskning på människans vistelse i 
naturen för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det har då visat sig att 
dagens samhällssjukdomar såsom oro och stress dämpades när personer 
befann sig i en naturmiljö jämfört med en urban miljö. En mängd studier har 
också gjorts på barn och gamlas välbefinnande av utevistelse. Detta skulle 
kunna stärka argument att förlägga förskoleverksamhet och äldreboende 
i skärvaområdet. Det som dock skulle tala emot är avstånden till service, 
och att behoven av transporter för dessa grupper oftast är stora. De blir 
beroende av att bli skjutsade med bil och kan bara ta sig kortare sträckor 
på egen hand.   

När det gäller landskapspreferenser menar Emmelin att det finns 
en ökad mångfald av potentiella turistgrupper med alltmer skilda 
landskapspreferenser. Redan i de mer traditionella friluftskulturerna 
såsom jakt, segling och fågelskådning finns stora skillnader i synen på 
landskapet och allt större skillnader tyder det på att det blir med nyare 
friluftsaktiviteter såsom lajvspel och multisport exempelvis (Emmelin, 

2005). Även Geocaching är en relativt ny företeelse som tycks bli allt mer 
populär, där människor tar sig ut i landskapet för att leta efter koordinatsatta 
skattgömmor med hjälp av GPS.

På en hemsida som marknadsför Blekinge går att läsa att kust- och 
mellanbygden präglas av familjejordbruk och att blekinges lantbrukare 
i hög utsträckning har utvecklat nya affärsidéer med koppling till sina 
gårdar, exempelvis upplevelseturism och konferensverksamhet samt lokalt 
producerad mat med egna varumärken. (Blekinge.se). 

Evenemang på Skärva har varierat under åren. Via tidningsarkivet går 
att utläsa några av de satsningar som gjorts genom tiderna. En artikel 
från 1996 redogör för Henrik Wachtmeisters utveckling av något som han 
kallar för livsverkstaden. Det förklaras i artikeln som en verksamhet som 
har utbud i form av café, butik med ekologiska varor, örtagård, kurser 
i exempelvis frigörande dans, vegetarisk matlagning, akvarellmålning, 
på temat ett gott liv (BLT, 1996). Två år senare går att läsa om Thomas 
och Cecilia Skröders planer på konstevenemang och satsning på att göra 
Skärva till ett nytt centrum för kultur. Sommaren 1998 planerades det för 
konserter med klassisk musik i Skärvas kupolsal, teater på ladugårdsbacken, 
och konstutställning i magasinet. Nytt för året 1998 var också att det 
under sommaren gick att ta skärgårdsbåten till Skärva. Enligt artikeln 
planerades också för ett museum om skeppsbyggare och varvsamiral 
Chapman. Blomstervandringar och uppstartande av trädgårdsskola var 
andra planer som nämndes i artikeln. Flera av dessa planer förverkligades 
men exempelvis trädgårdsskolan pågick i några år för att sedan flyttas till 

Olika friluftsstilar. Att ha ett 
aktivt eller passivt förhållande till 
landskapet. Källa: Emmelin, 2005
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Bubbetorp. Ytterligare en artikel beskriver hur fastighetsägarna för Skärva 
ville öppna upp Skärva för allmänheten och göra platsen till ett riktigt 
turistmål. Enligt artikeln hade det öppnats ett vandrarhem (i skrivande stund 
finns det inget längre), och tankarna på att öppna ett interaktivt museum 
fanns också, där besökarna själva skulle kunna delta i gårdsskötsel genom 
att exempelvis lära sig hur man plogade på gammaldags sätt med hjälp 
av hästen. I artikeln nämns att paret Skröder jobbade på en femårsplan 
för utvecklingen av Skärva. År 2000 följde en artikel om hur Skröders 
ville koncentrera pengar, arbete och tid på att utveckla Skärva och därför 
sålde några av de torp som tidigare varit i familjen Wachtmeisters ägo 
(Sydöstran, 11 feb 2000).

Enligt Thomas Skröder har de genom åren haft många förverkligade projekt 
såsom konserter, utställningar, konstrundor och andra arrangemang som 
exempelvis en sommarteater (Skröder, 2009).Nuläget är att stora delar 
av marken och bebyggelsen i skärvaområdet är till försäljning och därför 
går det inte att sia om hur nästa markägare kommer att förhålla sig till 
möjligheten att satsa på turismen. Om det med kommande markägare 
skulle bli aktuellt med en utveckling av turismen i skärvaområdet, hur 
skulle den då kunna se ut? 

Hur som helst kommer skärvaområdet fortsätta att vara en stor resurs för 
friluftslivet, därför är det också viktigt att ha en plan för framtida utveckling.
Förutsättningarna finns för att kunna utveckla delar som redan påbörjats 
såsom:

- Vandringsleder 
- Cykelstigar
- Ridstigar
- Övernattning
- Ekologisk butik
- Världsarvsmuseum/ Chapmans historiska miljö vid Skärva
- Trädgårdsnischen

Genom en diskussion och förståelse för olika aktörers perspektiv går det 
kanske även att se var det går att komma med lösningar i konfliktpunkterna. 
Våga satsa på ett kombinerat stig- och vägnät där flera olika grupper kan 
samsas om utrymmet, men med fler valmöjligheter. Tänk också landskapet 
som en arena för större evenemang såsom orienteringstävlingar, multisport, 
lajvspel, bygdespel eller musikfestivaler. Möjligheterna är många för att 
använda landskapet. En annan möjlighet skulle kunna vara att förlägga en 
skulpturpark i Skärva med ett liknande koncept som i Wanås. 

Orienteringstävlingar och multisportäventyr är några typer av evenemang som kan 
anordnas i naturrummet. 

Hästar och cyklar samsas idag på GC-vägen i skärvaområdet.
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Olika boendeformer och målgrupper
Går det att bygga för en specifik målgrupp. Exempelvis för golfspelaren, 
den miljömedvetne, den hästintresserade eller den gamle?

Det finns en del exempel på sådana projekt, där nya boendemiljöer 
riktar sig åt en speciell målgrupp eller livsstil. En sådan typ är så kallade 
hästgårdar, där stora ytor mark på landsbygden planeras för tomter där det 
finns plats att ha häst, det blir som en hel by för hästintresserade som bor 
bredvid varandra och eventuellt också har stall, ridbanor och betesmarker 
tillsammans. Ett stort sådant projekt är Julmyra gård som ligger utanför 
Heby i nordvästra Uppland. Det är en jordbruksfastighet på 240 hektar 
där 97 tomter har avstyckats för detta livsstilsboende. 45 av tomterna är 
minst fyra hektar stora. På hemsidan talar man om att Julmyra-konceptet 
har blivit en förebild för många kommuner. I alla fall så har de haft cirka 40 
olika kommuner på studiebesök, för att de ska kunna ta del av konceptet 
hästnära boende (julmyra.se, 2009). 

Länsstyrelsen i Blekinge har gjort en kunskapsöversikt om djurhållning 
som ska fungera som underlagsmaterial för den fysiska planeringen innan 
Boverket har sett över sina riktlinjer om skyddsavstånd (Örnblom, 2008). 

Kunskapsöversikten tar bland annat upp just hästhållningens betydelse, 
hur hästnäringen har ökat i popularitet de senaste åren och att det blivit 
en viktig uppgift för samhällsplaneringen att jobba med bedömningar 
av placering av hästverksamheter, och att se på var konfliktsituationer 
kan uppstå. Översikten ger också tänkbara förslag till nya riktlinjer för 
skyddsavstånd. Att ridning utgör en av de största folksporterna och att 
hästar och stall behöver lokaliseras till landsbygden är ett faktum. Många 
hästintresserade bor dock i tätorter och vill gärna ha nära till djuren på 
samma gång, därmed har det blivit ett högt tryck på landsbygdsområden 
som ligger i tätortsnära lägen. Antalet hästar i hela Blekinge uppskattas till 
cirka 10 000, och de finns spridda på ungefär 2000 stall (Örnblom, 2008). 

Något som enligt Örnblom är viktigt att tänka på i samhällsplaneringen är, 
att se till att samordna och ge plats för ridanläggningar i nära anslutning 
till tätorterna med bra kommunikationer. Örnblom skriver också att det i 
den kommunala översiktliga planeringen, behöver anges vilka områden 
som kan tänkas vara lämpliga för hästverksamhet på lång sikt och att 
bedömning måste ske i det enskilda fallet om en plats är lämplig eller ej 
(Örnblom, 2008).

Frågan är då om Skärvaområdet skulle vara lämpligt för hästnära boende. 

Enligt Bevarandeplanen för Natura 2000-området i Skärva så är bete med 
fel djurslag en av hotbilderna. Det står vidare att ”häst bör undvikas i 
områden med begärliga ädellövträd, särskilt värdefulla hamlingspräglade 
träd och grov ek, då de gärna gnager på träden, vilket skadar barken och 
träden dör. Bete med nötdjur brukar ge bäst hävdresultat i strandängar. 
Ett varierat bete med olika djurslag är ofta att föredra” (Länsstyrelsen , 
2006). Samtidigt ser man, när man rör sig i Skärvaområdet, att det finns 
hästar som rider på stigar och vägar och betar i hagar, om än inte direkt i 
anslutning till Skärva herrgård. Några stora stall finns i närheten, bland annat 
vid Västeråkra och Stora Vörta. Det finns också en veterinärverksamhet 
placerad på gården Stora Vörta. Det finns dock uttalade problem kring att 
hästarna förstör mark genom att de trampar upp marken på stigar som 
andra målgrupper använder vilket gör att ännu fler konfliktsituationer kan 
uppstå om hästnära boende skulle förläggas till Skärva.

Sedan hamnar ofta diskussionen när det gäller djurhållning i närheten av 
bebyggelse om skyddsavstånd. Riktlinjerna som utarbetats av länsstyrelsen 
och riktar sig till planeringssituationer i den blekingska terrängen bygger 
på forskning kring vad djurhållning kan innebära och medföra med obehag 
i form av allergener, lukt, buller och flugor. Riktlinjerna är uppdelade på 
stora, medelstora och små anläggningar där de längsta skyddsavstånden 
för stora anläggningar (fler än 50 djurenheter) är minst 200 meter till stall 
från bostäder och annan bebyggelse och 100 meters avstånd till hagar eller 
områden där djuren vistas (Örnblom, 2008). 
  
Med tanke på de stora ytor som finns att tillgå i skärvaområdet så skulle 
kanske en viss exploatering av hästnära boende trots skyddsavstånden, 
kunna vara möjlig även om herrgårdslandskapet med lövskogen skulle 
hållas fri från hästhållning. Om markägare i området vill anlägga ytterligare 
ridverksamheter eller samordna olika små privatstallar och samordna 
ridvägar och hagar, så finns det i alla fall stora möjligheter för det. Skärva har 
ett tätortsnära läge och har därmed ett bra underlag av hästintresserade.

Frågan är däremot om det är önskvärt att det byggs för en livsstil när det 
finns många andra som inte har ett hästintresse som skulle vilja röra sig i 
skärvaområdet, utan att känna att det bara är till för hästägare. Vore det 
inte bättre med en boendemiljö som inte endast präglas av en kategori 
människor?
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En vacker vy över skärvalandskapet, sett från vägen som går ovanför den gamla rättarebostaden. Betande kor och herrgården vid Verstorp skymtar mellan syrenbuskarna. Det 
vackra natur- och kulturlandskapet kan kanske komma fler till gagn om det görs mer tillgängligt och fler människor och djur kan få plats att bo i närheten.
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Sönderfall eller läkning
Vad händer med landskapet i skärvaområdet om det skulle exploateras 
som det gjorts i staden? 

Är det möjligt att få ett avbrott mellan stad och landsbygd? Den gränsen 
går nu vid Rosenholm men bebyggelsen utmed gamla landsvägen hänger 
nästan ihop med tätortsbebyggelsen i Nättraby, så där är gränsen mer 
otydlig. Frågan är om herrgårdslandskapet i framtiden kan fortsätta att vara 
opåverkat av nyexploateringar. Tiden medför alltid förändringar i utseendet 
av ett landskapsavsnitt. Men bevarandet av olika miljöer är något som det 
hela tiden måste tas aktiva ställningstaganden för.

Louise Nyström har skrivit en artikel som handlar om stadslandskapets nytta 
och nödvändighet. Den finns med i en bok som heter just Stadslandskapet - 
sönderfall eller läkning. Hon skriver att stadslandskapet är arenan för kampen 
mellan två principer. Dessa principer kallar hon för den ekonomistiska 
respektive den idealistiska stadens principer. Det är  så att städerna har 
fått breda ut sig så till den grad att det inte finns något som direkt går att 
kalla för landsbyggd längre. Det finns dock orsaker till stadslandskapets 
utglesning. Den första orsaken Nyström nämner är användningen av bil. 
Med bilen blev det möjligt att ta sig längre sträckor och därmed blev det 
också möjligt att bosätta sig längre ifrån funktioner som arbete, skola och 
handel, men det kräver också ett fortsatt användande av bilen. Den andra 
orsaken som anges är den ökande bostadsstandarden. Människor vill bo 
större och därmed blir det färre och färre boende i olika bostadsområden,  
vilket leder till att nya bostadsområden byggs ännu längre ifrån staden. 
Den tredje orsaken till stadens utbredning är zoneringsprincipen, dvs. att 
områden är tänkta för en sak, exempelvis handelsområde, och att det blir 
ordentliga skyddsavstånd mellan olika zoner (Nyström, 1997). 

Nyström menar att det är den ekonomistiska principen som har blivit 
den rådande och att ett dilemma för kommunerna är att, om de håller 
emot stora etableringar som industrier eller köpcentra så förlorar de 
skatteintäkter. Risken blir då att kommuninvånarna istället börjar handla i 
grannkommunen om en stor etablering förläggs där. Detta medför förstås 
ännu mer resande med bil. Det bidrar också till att det skapas vinnare och 
förlorare i samhället. De som har bil och de som inte har det (Nyström, 
1997). 

Det är därmed också en genusfråga och en viktig etisk aspekt hur staden 
och landsbygden utvecklas. Miljön drabbas också av en stadsutglesning. På 
grund av ökade transporter, och då handlar det inte enbart om resorna till 
och från jobbet eller till fritidsaktiviteterna. 

Det är framför allt mattransporterna över världen som blivit ett stort miljöhot. 
Storskaligheten i stadslandskapet har lett till en utveckling som varken är 
socialt, ekologiskt eller samhällsekonomiskt bärkraftig enligt Nyström. Hon 
sammanfattar vidare att en viktig arbetsuppgift för planeraren är att verka 
för att skillnaderna inte blir allför stora mellan människor när det gäller 
tillgång till en dräglig livsmiljö. Alla ska kunna njuta av den rika kultur- och 
naturmiljön som finns i Sverige (Nyström, 1997). 

Om målet är en hållbar stadsutveckling så bör inte ytterligare verksamheter 
och bostadsmiljöer förläggas till landsbygden så som skärvaområdet. 

Det är viktigt att ta ställning till om industri, handel och kommersiell service 
kan förläggas till skärvaområdet eller om specialiserade affärsidéer som 
har kopplingar till lantbruk eller turismsatsningar kan få utrymme.

Handlar det om ett sönderfall eller läkning av landskapet om nya etableringar 
tillkommer? Åsikterna om det kan vara delade. 

En möjlig utveckling, om det inte skulle handla om ren exploatering av 
bostäder, handel eller industri, är att bygga vidare på tillgängligheten till 
området.

I dagsläget är det enklast att ta bilen ut till Skärva för de som bor i staden. 
En busslinje finns också men den stannar vid avtagsvägen och för de 
som vill ta sig ut i strövområdet eller besöka ekobutiken är det en bit att 
gå från busshållplatsen. Cykelvägen mellan Karlskrona och Nättraby går 
utmed järnvägen och sammanbinder heller inte direkt stig- och vägnätet 
i området. 

Att återigen få ett tågstopp eller att etablera en lightrail-station vid Skärvas 
gamla hållplats är en idé som skulle kunna utvecklas. Den tanken fanns 
med redan i den första översiktsplanen som kommunen gjorde. Hållplatsen 
i Skärva lades ner när kustbanan blev normalspår. En ökad tillgänglighet 
för  kollektivtrafikresenärer och för gång- och cykeltrafikanter skulle vara 
ett sätt att ur ett rättviseperspektiv göra Skärva tillgängligt för alla.  
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Kust till kust-tåget passerar Skärva. Järnvägen och annan infrastruktur, som exempelvis vägar skapar barriärer i landskapet och för de som vill ta sig igenom landskapet till fots, 
samtidigt som det skapar möjligheter att sammanbinda olika delar och gör det enklare för människor att ta sig snabbt fram med bil eller tåg. Att ha ett tågstopp i Skärva skulle öka 
tillgängligheten till området ytterligare.
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Det här kapitlet inleds med en övergripande struktur av planförslaget. En 
idéskiss till en markanvändningskarta redovisas för hela analysområdet 
och arbetet avslutas med att gå in djupare på några utvalda områden där 
skisser, kartor och sektioner presenteras som delstudier av planförslaget. 

Övergripande struktur
Baserat på analysdelen i detta examensarbete, där ställningstaganden getts 
för olika delaspekter, presenteras här vad som sammanfattningsvis bör 
gälla för skärvaområdet och dess kringmiljö. De olika idéer som diskuterats 
i kapitlet planeringsdiskussion ger här också delvis avtryck.

Först och främst bör framhållas att planförslaget i sin helhet inte 
förordar ny bebyggelse i stor omfattning. Detta på grund av att mark- 
och vattenområdet består, till stora delar av ett historiskt kulturlandskap 
med höga naturvärden för både människor och djur. Där det föreslås ny 
bebyggelse är det ett redan uppbrutet landskap, där ställningstagandena 
beträffande ett maximalt utnyttjande av impedimentsytorna legat till 
grund. 

Denna fördjupning av skärvaområdet redovisar på en översiktlig nivå 
vad som, enligt planförfattaren, bör hända med markanvändningen vid 
Skärva herrgård med omnejd. Att se Skärva som del i ett nät av större 
herrgårdar är att ge möjligheter för samverkan och helhetstänkande när 
det gäller både den långsiktiga planeringen av markanvändningen men 
också företagandet och entreprenörskapet i trakten. Planen innefattar 
alltså flera andra storgårdar och däremellan torp, villor, radhus och 
verksamhetslokaler enligt den geografiska avgränsningen som gjorts i 
analysdelen. Planförslaget är ett försök att över fastighetsgränser göra 
en plan som är baserad på landskapet och dess element, både historiska 
sådana och mer nutida. 

Det handlar om bevarande av siktstråk i det öppna landskapet, låta 
sammanhängande skogspartier få fortsätta att vara en helhet, förbättra 
de passagemöjligheter som finns utmed både järnväg och E22, utveckla 
stig- och vägnätet och hålla samman bebyggelsen utmed befintliga 
bebyggelsestråk. Ett aktivt ställningstagande är att den bebyggelse som 
tillåts, främst föreslås bestå av fritidshusbebyggelse.

När det gäller landskapselement såsom stenmurar, träd och vatten är 
planförslaget ett sätt att stärka de angivna elementens ställning.

Saker som påverkas utifrån och inte direkt kan bestämmas i en 
markanvändningsplan är sådant som att friluftslivets möjligheter att utnyttja 

skärvaområdet kan öka. Där ger diskussionen från kapitlet Utveckling av 
turismnäringen många idéer. Att skapa utökade kommunikationsmöjligheter 
är också svårt att bestämma i plan, men det kan ges plats för eller reserveras 
ett markområde för exempelvis ett tågstopp.

Den bebyggelse som tillkommer i skärvaområdet kan tänkas få en arkitektonisk prägel 
med hus anpassade till naturen. Inspirationsbild från ett experiment-bostadshus i 
Kaiserslautern, Tyskland där 20 studenter bor i skogen i nära anslutning till universitetet.
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Övergripande struktur. Förslag på övergripande struktur för hela skärvaområdet med omnejd. Kartan ovan med den övergripande strukturen, pekar ut vad som bör hända med 
olika områden. Rött visar var ny bebyggelse av olika slag föreslås tillkomma. Grönt visar vilka skogsområden som av olika anledningar bör bevaras. Gult visar herrgårdslandskapet 
som också fortsättningsvis bör hållas öppet. Befintlig bebyggelsestruktur utöver gårdarna är den i Nättraby, utmed gamla landsvägen och vid Allatorp/Rosenholm, den syns på 
orofotot. Tillägg på kartan i form av broar och tunnlar finns utsatta med text. Tydligt blir det också att havskanten hålls fri från nyexploatering. 
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Delstudie 1
Den här delstudien är en intressant utmaning i form av en markyta på 
cirka 80 hektar. Området är idag inramat av E22 och järnvägen. Det är 
en bullerstörd miljö och en bortglömd plats dit ingen tycks verka ha som 
mål att ta sig. Här finns en mängd olika typer av naturmark, allt från 
sumpig granskog, till fin bokskog och där emellan finns det slyområden, 
granplantering och tallskog med fina hällmarker. 

Här finns det möjligheter att kunna utnyttja ett befintligt vägnät i form 
av en skogsväg. Det finns även några stråk där gamla vägar funnits, som 
fortfarande syns, och i liten grad tycks användas som stigar. Tanken med 
en utveckling av detta området är främst att fler ska få upp ögonen för 
denna vackra natur som gömmer sig här. Att göra det möjligt för människor 
som bor i närområdet, att leta sig in i nya stråk med hjälp av förbättrade 
passager över och under järnväg och E22, men framför allt att göra plats 
för fritidshustomter (siffran 1 på kartan visar var området är). Det är ett 
aktivt ställningstagande som innebär att inriktningen på området är det 
motsatta det som sker på många andra håll, där fritidshusområden ändrar 
användning och omvandlas till enbart permanentboende. Här ska ges plats 
för ett nytt fritidshusområde. Ett sätt att försöka vända trenden med att 
människor flyttar utanför staden för att bygga en stor villa. Om möjligheten 
ges för att ha ett litet torp en bit utanför staden så kanske fler lockas att 
bo kvar i lägenheten. Tomtstorlekarna varierar lite mellan 400 och 800 
kvadratmeter och placeras utmed en befintlig väg som idag leder ner till ett 
övergivet torp. Från tomterna är det delvis vacker utsikt ner mot det öppna 
åkerlandskapet och havet och in mot den grönskande skogen. Det kan då 
ses som en förnyelse av den torpmiljö som börjar försvinna. Längs med 
torpvägen ligger en stenmur och i närheten finns också en bäck. Dessa går 
att lyfta fram för att skapa en trevlig närmiljö för barn och vuxna att vistas 
i. Bokskogen som ligger i västra delen av området är dessutom en enorm 
naturupplevelse, detta skulle kunna bli ett väl utvecklat strövområde. 

Dessutom ges möjligheten till ett antal större tomter (siffran 2 på kartan 
visar var området är), om ca 4000 kvadratmeter där exempelvis hästnära 
boende skulle kunna vara möjligt, genom att kunna ge plats på den enskilda 
tomten för ett mindre stall eller hage, och dessutom talar närheten till 
flertalet större ridanläggningar för att denna placering skulle passa bra. 
Det skulle också kunna fungera väl för familjer med andra djur såsom 
hundar eller någon som vill ha självförsörjning och kanske ha plats för 
en ko eller gris. Höns och får skulle kanske också fungera att ha här. Med 
tanke på skyddsavstånd och diskussion om lukt för djurhållning så kan 
denna placering antas ej framkalla klagomål i form av NIMBY (Not in my 
backyard) då det är relativt långt till befintlig bebyggelse. Möjligtvis skulle 

i så fall konfliktsituationer kunna uppstå mellan de fritidshusboende och de 
med de större tomterna, med möjlighet till djurhållning. 
Passagerna är tänkta dels som en breddning av den befintliga undergången 
(A) vid E22 i västra delen av området, men också för att området ska 
kunna försörjas med bilväg. Alternativt kan den befintliga skogsvägen, som 
fortsätter som stig från andra hållet, fungera som försörjning av området 
om det skulle bli för dyr lösning att bredda undergången. Den andra 
passagen i form av en ekodukt eller viltbro (B) är tänkt att hamna ungefär 
700 meter öster om tunneln för att underlätta för både djur och människor 
att komma över vägen på ett annat ställe än de som finns i dagsläget, dvs. 
avfart/påfart till Skärva/Trantorp och Skärva by/Allatorpsvägen. 

En ekodukt är, enligt vägverkets definition, en bro med vegetation där 
djuren kan passera över vägen och den kan användas i ekologiskt viktiga 
områden för att binda samman områden som delats upp. Bron bör vara 
mellan 30-80 meter bred och ha skydd mot buller och ljus för att inte 
skrämma undan djuren. Om det är tänkt att ha annan trafik över så bör det 
vara en grusad väg över ingen asfalterad. Buskar och vegetation bör också 
finnas för att få bron att bli så naturlik som möjligt och viltstängsel utmed 
sidorna på vägen för att fånga upp djurens väg (Vägverket, 2008). 
  
Tanken är också att göra det möjligt att passera järnvägen på ytterligare två 
ställen också för att djur och människor lättare ska kunna ta sig emellan, 
de nu avskurna områdena. Vid passage (C) föreslås en bro. Eftersom 
järnvägen går igenom ett berg skulle det vara möjligt att bygga över med 
en bro där. Järnvägspassage nummer två (D) föreslås som en tunnel som 
möter behovet av en passage till och från fritidshusområdet.      

Eftersom det är en relativt hög bullernivå från E22 så kan det förslagsvis 
göras en bullervall (E) längs med det vägavsnitt där det planeras tomter i 
närheten. 

Teckenförklaring:
 Ny tomtmark   Barrskog   Vatten
 
 Ny bebyggelse   Lövskog
 
 Befintlig tomtmark  Stenmur
 
 Befintlig bebyggelse  Väg 
 
 Öppen mark (Åker/äng) Järnväg      
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En faunapassage kan se ut på många olika sätt. Det kan sägas finnas olika 
principer för dessa passager:

- Att både flora och fauna ska kunna passera en barriär som om den inte 
fanns. Antingen som en bro eller en tunnel. Det kallas för en ekodukt. 

- Att landskapet fortsätter under vägen, eller det som utgör en barriär. Det 
kallas för landskapsbro.

- Att bropassagen är utformad särskilt för djuren. Det kallas för viltbro.

- Att undergången är särskilt anpassad till djurens behov. Det kallas viltport 
eller tunnel för små djur (Gunnarsson & Lundberg, 2008).

Olika design finns naturligtvis men eftersom det inte är särskilt vanligt 
med en sådan här passage i Sverige finns det flest exempel från andra 
länder, exempelvis Holland. I skissförslaget görs en bred variant där både 
människor och djur ska kunna passera. En ekodukt i skärvaområdet skulle 
kunna bli en föregångare i Sverige. 

Att göra en cykel- och gångbro över järnvägen skulle underlätta för 
människor att ta sig förbi järnvägen som annars skapar en barriär över 
ett  kilometerlångt stråk. Att lägga passagen i ett läge mittemellan två 
andra passager gör att tillgängligheten till naturområdet mellan vägen 
och järnvägen ökar. Även kopplingen mellan de olika herrgårdslandskapen 
förbättras och förhoppningen är att fler kommer att nyttja stignätet.  

En cykelbro över järnvägen ökar tillgängligheten till naturområdena i Skärva. Det är 
tänkt att fungera som en länk mellan norra och södra sidan om järnvägen, där det 
idag inte finns någon passage över en sträcka på cirka två kilometer. 

Ekodukt. Inspiration hämtad från ett exempel i Holland. Bullervallar på sidorna om 
vägen för att minska bullernivån vid tomtgräns och för att djuren ska våga sig över 
ekodukten. 
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I området mellan E22 och järnvägen finns plats för lite större tomter. Här skulle det vara 
möjligt att ha djurhållning. 

Ett stall finns det plats för på tomter av storleken 4-5000 kvadratmeter. Skärvaområdet 
skulle kunna bli en bra möjlighet för dom som har häst. Flertalet större stall och 
betesmarker finns i närheten, exempelvis i Västeråkra. 

Att kunna bygga lite större hus för den som vill och har råd ges det 
möjlighet för i delstudieområde 1. Inspirationen har hämtats bland annat 
från konceptet med hästgårdar som exemplet Julmyra gård, men tomterna 
som här möjliggörs inom impedimentsytan, mellan E22 och järnvägen , 
blir tomter som är hälften så stora som de som bland annat saluförs på 
Julmyra. Tanken är att möjligheten ska ges till både de som har djur, men 
också andra boende, utan djur, som också har behov av en större tomt.

Flertalet större ridanläggningar finns i närheten så det handlar inte 
om att skapa en hästgård, utan det kan ses mer som en möjlighet för 
ridintresserade att kunna få ett hästnära boende. Möjligheten finns för 
att skärvaområdet skulle kunna utvecklas med ännu fler stigar, för både 
människor och djur att använda.
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Delstudie 2
Delstudieområde 2 avgränsas också av ett landskapsavsnitt i form av en 
slags impedimentsyta, alltså ett skogsområde på en bergknalle som är 
relativt lite utnyttjad, även av de boende i närheten. Här finns ett militärt 
bergrum och befintliga vägar/stigar som används i mycket liten grad eller 
endast vid avverkning av skog. På både norra och södra sidan av berget 
har skog avverkats under 2008-2009. Det är dessa områden som föreslås 
ge plats för nya boendemiljöer. Det är även här en skog med fina kvalitéer 
som bör upptäckas av fler människor. Flera stenmurar och hällar och 
småblock skulle kunna fungera fint som naturlig lekplats för barn (A). 

Med souterränghus placerade i västsluttning kan det gå att få fina 
solmöjligheter och med utsikt över det historiska åkerlandskapet och med 
närheten till både golfbanan och strövområdena i Skärva. En villabebyggelse 
kan vara lämplig i anslutning till den befintliga villabebyggelsen i norra 
delen av området (1). Dessutom skulle en förtätning av fritidshustomter 
även kunna ske, också för att stärka den kulturhistoriska torpmiljön utmed 
Allatorpsvägen (2). Att utnyttja gamla vägdragningar och skapa en ny 
cirkulationsplats vid avfarten från E22 skulle också förbättra området som 
helhet (B). Att dessutom kunna bygga ihop GC-nätet skulle trygga de 
oskyddade trafikanterna som rör sig mellan Skärva by och busshållplatsen 
vid skärvaavfarten samt utmed Allatorpsvägen. I förslaget ges möjligheten 
att göra plats för ett radhusområde (3) för människor som eventuellt inte 
har tillgång till bil, för att göra det möjligt att bo i naturen samtidigt som det 
finns god kollektivtrafikförsörjning och ett välutvecklat GC-nät.  Möjlighet 
för att ta hand om dagvatten (C) kan göras vid det lilla kärr som ligger 
precis sydväst om den nytänkta cirkulationsplatsen.  

Allatorpsvägen som ett bebyggelsestråk. Att bygga på hällmark är kanske svårt men 
att ha ett hus bredvid en sån miljö kan vara fint.

Teckenförklaring:

 Ny tomtmark   Barrskog   Vatten
 
 Ny bebyggelse   Lövskog
 
 Befintlig tomtmark  Stenmur
 
 Befintlig bebyggelse  Väg 
 
 Öppen mark (Åker/äng) Järnväg      



69

B
C

A

1.

3.
2.

Sk
al

a:
 

   
  0

    
    

50
    

 1
00

    
15

0 
   2

00

N



70

Lite större hus kan placeras som souterränghus i slänten ner mot åkern i norra delen av 
området och få spännande utblickar.

Utmed Allatorpsvägen finns möjligheten att få in ytterligare villatomter. 
Den plats som det enligt analysen är lämpligast att bygga på är bergknallen 
mellan Västeråkras och Skärvas/Trantorps ägor norr om E22. 

Här skulle med fördel souterränghus placeras för att ta upp lite av 
nivåskillnaderna i backen. Att bevara skogsbrynet närmast vägen är av 
vikt för att landskapet även fortsättningsvis ska upplevas som estetiskt 
tilltalande.

Den skog som på bilden nedan har glesats ut har kommit att bestå av en 
björkdunge. Det kan bli vackert att placera hus mellan träden. Att bevara 
växtlighet vid nyexploatering av områden är av oerhört stor vikt både av 
estetiska skäl men också för att naturen inte helt skall brytas ned. 

Stora verandor kan med fördel göras för souterränghus som läggs i sydvästsluttning. 
Det ger fina utblickar ner mot det öppna åkerlandskapet sydväst om kullen.
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En ny cirkulationsplats vid avfarten från E22 och en ny väg som leder in till ett nytt 
bostadsområde. Här kan det bli plats för 8 stycken radhuslängor enligt planskissen. 

I södra delen av bergknallen, med en väg som leds in från en ny 
cirkulationsplats, finns möjligheten att ge plats för åtta stycken 
radhuslängor. Skisserna visar att radhusen inte ligger allt för långt ifrån 
avfarten men ändå i skydd av en skogsdunge.

Torpmiljön utmed Allatorpsvägen behöver upprustas om den ska bevaras. 
Idag används torpen som fritidshusbebyggelse mest. Det ligger några 
små fina torp utmed vägen med luckor av tomter som kan fyllas av nya 
fritidshusboende. Det kan ge människor valmöjligheten att bo i lägenhet 
eller hus inne i stan och att även kunna ha ett litet fritidshus att komma 
ut till, inte allt för långt ifrån staden och t.om. med hjälp av de allmänna 
kommunikationsmedlen. 

En förtätning i torpmiljön genom att lägga nya tomter för mindre fritidshusbebyggelse i 
anslutning till de gamla tomterna. 
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Teckenförklaring:

 
 Ny tomtmark   Stig   
 
 Ny bebyggelse   Vatten
 
 Befintlig tomtmark  Stenmur
 
 Befintlig bebyggelse  Väg 
 
 Öppen mark (Åker/äng) Järnväg      

Delstudie 3

Området för delstudie 3 sträcker sig från påfarten till E22 och ända ner 
till Skärva herrgård och havet. Här ges förslag till hur världsarvet Skärva 
bättre kan angöras. Det handlar om ett estetiskt helhetsintryck där allt från 
skyltning (A) till förnyelse av träd i allén (B) och förbättrad ankomstmiljö 
nere vid ladorna, där ekobutiken och caféet ligger (1), till att en plattform 
för ett tågstopp görs (2).

Naturmiljön och herrgårdslandskapet är storslaget i sig, men därför krävs 
också att ankomstmiljön till området ges en omtanke. Om en utveckling av 
världsarvsmuseum någon gång blir av, så vore Skärva en vacker plats att 
ha det på. För att kunna göra Skärva till en tydligare turistsatsning behöver 
också vissa saker förbättras. Informationen till medborgare och turister 
är knapphändig om hur relativt korta avstånd det är för att ta sig till ett 
vackert naturområde i utkanten av staden, där Skärva ligger. Det går att 
ta sig ut till Skärva både med cykel eller buss och på sommaren med båt, 
men de allra flesta tar nog ändå bilen när de ska handla i ekobutiken eller 
gå en tur på vandringsleden utmed vattnet. Att bygga vidare på idén om 
ett tågstopp vid Skärvas gamla järnvägshållplats vore kanske något inför 
ett hållbart framtidsbyggande. 

Det hus som byggdes på 1980-talet och nu står och förfaller, där det 
tidigare låg en banvaktarboställe skulle av estetiska skäl behöva rivas om 
ankomstmiljön ska bli bättre. Istället skulle plats kunna inrymmas för en 
liten väntbyggnad. Byggnaden skulle kunna få symbolisera det som Skärva 
ska stå för, om det är ekologiska produkter eller om det är världsarvet, 
friluftsområde, odling eller något annat. 

Nere vid de gamla ekonomibyggnaderna skulle också en välkomstbyggnad 
i form av en tillbyggnad på de befintliga byggnaderna kunna vara ett sätt 
att få mer tyngd till en utökad verksamhet, vad än det handlar om. Att 
tydliggöra en entré till området skulle enkelt kunna göras med ett träd på 
den stora grusparkeringen eller en skulptur. Ett exempel på vad som skulle 
kunna tänkas som liknande besöksmiljö är från Wanås slottspark. 

Kanske är det som friluftsområde som Skärva främst kommer att utvecklas. 
Då kanske övernattningsmöjligheter i form av vindskydd och grillplatser 
kan anläggas utmed vandringsleden eller ett utmed något av de nya stråk 
som skulle kunna markeras upp (C). Ett enkelt och relativt billigt sätt att få 
människor att hitta ut i skogen är att göra leder. Det kan vara enklare typer 
av stigar men också så kallade multistigar där både häst, mountainbike-
cyklist och vandrare kan samsas.  
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Entrémiljön vid ekonomibyggnaderna blir annorlunda med en tillbyggnad och ett nytt 
tänk kring det offentliga rummet.

Att bygga en restaurang/café i anslutning till tågstoppet i Skärva på samma plats där 
det tidigare funnits en hållplats samt ett café skulle bidra till en värdig entrémiljö.

Entrémiljön vid ekonomibyggnaderna kan förbättras genom att ett träd 
planteras så att grusplanen blir mindre, och det skulle kunna gå att 
bygga på en entrébyggnad som får ett modernt tillägg till den historiska 
miljön. Här skulle man kunna utveckla ett turistcentrum eller ett 
världsarvsmuseum, som det varit tal om att bygga här ute för några år 
sedan. Platsen ger möjligheterna och det är upp till den som vill satsa 
här ute, tillsammans med kommun och länsstyrelse och världsarvsråd att 
fundera kring utvecklingen tillsammans.

Att göra en trevligare ankomstmiljö till Skärva är egentligen hela 
konceptet för delstudie 3. Att bygga kring ett tågstopp eller hållplats kan 
också vara en god idé. Där skulle en vandringscentral kunna upprättas 
och en restaurang eller café skulle också kunna utvecklas där.

Att snegla på hur andra har gjort är en god idé. Skulpturparken i 
Wanås är som sagt ett exempel där entrémiljön och även landskapet 
kring slottet har kommit att få en ny estetisk tillsats. Statyer och andra 
konstverk är ett lätt sätt att få människor att strömma till en plats och att 
skapa nyfikenhet, kring mer än bara det historiska landskapet. Att blanda 
historiska inslag med moderna kan vara spännande. Inspirationsbilden 
nedan är med motiv från Wanås, statyer framför ekonomibyggnaderna. 
På Wanås liksom på Skärva finns det människor som ideellt ställer upp 
genom att organisera sig i en vänförening. En vänförening kan ställa upp 
och arrangera program av olika slag när förvaltaren inte självständigt kan 
göra det. (wanas.se)
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Föryngra och förbättra trädalllén för att skapa en förstärkning av entrémiljön. 

Att göra nya stigar och vägar tydliga att hitta för människor genom att göra 
markerade leder och förnya informationsmaterialet som finns. Förbättra skyltningen.

Att skylta så att människor hittar till Skärva över huvudtaget är en 
prioriterad fråga. Många vet inte alls hur man hittar till platser utanför 
staden. Att skapa en historia kring flera olika saker som har med både 
kultur- och naturlandskapet att göra, men även med evenemang av olika 
slag, kan också bidra till ett ökat intresse för platsen och då är det viktigt 
att entrémiljön är vacker så att människor hittar en anledning att komma 
tillbaks. För många människor är just det estetiska och vackra något som 
betyder mer än man kan tro.

Att föryngra trädalléen och göra en pampig entréväg fram till Skärva gård 
kan vara en sak att ta tag i. Att skapa fler markerade leder och att utöka 
stignätet är en annan tanke som planförslaget vill visa på.    
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Sammanfattande diskussion
För att slutligen försöka se om de problemformuleringar som angavs i det 
inledande kapitlet har fått några svar under arbetets gång följer här en 
diskussion kring de övergripande frågeställningarna som hör ihop med 
syftet för detta examensarbete. 

Genom ett omfattande analysarbete gavs det prov på många sidor av vad 
den fysiska planeringen kan innefatta. Allt från landskapets förutsättningar 
till historisk tillbakablick av området och hur befintliga stukturer ser ut 
idag. En bit som inte traditionellt sett brukar vara med när det gäller 
översiktlig planering, är undersökningar av den typ som gjordes för 
boendes rörelsemönster i närmiljön. Trots att omfånget av undersökningen 
inte var särskilt stort, så gav den ändå ett tillfredställande resultat som gav 
underlag för att dra slutsatser kring vad som bör åtgärdas i närmiljön för 
de boende. 

Sammanfattningsvis mynnade analysen ut i ett antal ställningstaganden 
som sedan ledde fram till en planeringsdiskussion och ett planförslag.  

Syftet med examensarbetet var att genomföra ett analysarbete på översiktlig 
nivå för ett område som Karlskrona kommun tidigare inte har arbetat 
med på det viset. Den geografiska avgränsningen för examensarbetet har 
innefattats av Skärva med omnejd (se karta s. 9)

Som svar på den inledande frågan i problemformuleringen, nämligen vad 
Skärva står för och vilken den geografiska avgränsningen är som kan 
sägas motsvaras av namnet, kan bara konkluderas i att Skärva förknippas 
med herrgården och att det möjligen kan sträcka sig till en närhet av 
Skärva by. Skärva förknippas naturligtvis också med naturreservatet och 
det öppna landskapet som sträcker sig bort mot Trantorp i öster och ner 
mot havet och Sjuhalla i söder. Däremot kan det mentalt sett finnas en 
svårighet i att kalla de markytor som ligger mellan järnväg, E22 och gamla 
landsvägen för Skärva eftersom de är av en helt annan karaktär då de 
tappat kontakten med resten av landskapet. Dessa områden är bortglömda 
och kännetecknas av en dyster samling rester av historiska spår. Ett är 
exemplet med järnvägsstugan. Däremot skulle Skärva kunna tänkas 
omfatta ett större område om kontakten mellan områdena förstärks, så 
som tanken i planförslaget är. 

Genom att planförslaget visar på en utveckling av nya boendemiljöer där 
landskapet redan är uppbrutet, som del i att ge liv åt de ”bortglömda” ytorna 
kan bevarandeintressen för det rika kulturlandskapet kontra utbyggnad av 
området hanteras. 

Att ge svar på vilka element som är de viktiga är naturligtvis subjektivt. De 
som omnämnts som de viktiga landskapselementen i detta examensarbete 
är stenmurar, träd och vatten. Att lyfta fram kvalitéerna med dessa kan ge 
ett förhöjt estetiskt värde till området. Dessutom kan alla människor själva 
uppfatta landskapselement, och kanske se med andra ögon än vad jag har 
gjort. Det är bara positivt om det här examensarbetet kan ge inspiration 
till den som läser det.

Att se en utveckling av bebyggelse utmed den gamla landsvägen bör enligt 
planförslaget ske i en begränsad omfattning. Egentligen föreslås bara 
förtätning där kommunen redan har en detaljplan på gång. Att områden norr 
och söder om E22 bör länkas ihop bättre är en av slutsatserna i planförslaget. 
Att koncentrera ny bebyggelse till de stråk längs med Allatorpsvägen i 
norr för att ligga nära de kollektivtrafiklösningar som finns, är en annan 
idé. Tanken är också att i möjligaste mån länka samman områdena norr 
och söder om järnvägen och E22, genom att läka ihop landskapet med 
passager där det historiskt sett tidigare funnits en koppling.

De aktörer och målgrupper som kan tänkas ta del av Skärvas utbud i framtiden 
är svårt att svara på, men om en utveckling sker enligt planförslaget så kan 
det komma att bli ett ökat utnyttjande av området i form av friluftsliv och 
som en evenemangsplats. Ett sätt för att undvika så många konflikter som 
möjligt är att göra stig- och vägnätet än finmaskigare, så att de som tar 
sig fram på häst eller de som joggar, vandrar eller cyklar inte ska behöva 
krocka eller bråka om utrymmet. Samtidigt bör det kunna gå att samsas 
om stigarna så att inte tråkiga skyltar som ”förbjudet för hästar/cyklar” 
kommer upp.

Sammanfattningsvis utgör detta examensarbete förhoppningsvis både en 
användbar och inspirerande läsning, för kommunen, boende och övriga 
intresserade.
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