Naturarenan Wallins skog
Visualisering och modeller för integrerat användande av Wallins skog i
Örkelljunga. Förslag genom permakulturdesign

Här nedan presenteras ett designförslag för Wallins skog (Kyrkolycke arboretum), som ligger i
Örkelljunga kommun. Uppdragsgivare är Naturarenan.se

Uppdragets ramverk och genomförande:
Naturarenan har önskat en visualiserande kartläggning och modell av Wallins skog (Kyrkolycke
arboretum), genom metoden Permakulturdesign, för att kunna se på möjligheterna för att integrera
en naturnära skogsträdgårdsverksamhet i vid bemärkelse. Det som efterfrågas i uppdraget är
möjligheter för odling i skogsmiljö, en parkliknande utformning med god tillgänglighet för rekreation
och lärande i skogsmiljö samt utomhusaktiviteter för barn och vuxna. I anslutning till
skogsträdgården önskar uppdragsgivaren integrera den skogliga miljön som en plats för utställningar
- en “Skogens konsthall”. Uppdragsgivaren önskar också se på möjligheterna för någon form av
servering och attraktioner.

Uppdragstiden har varit begränsad mellan 4/12 - 31/12.

Jag som genomför designuppdraget heter Andreas Jonsson. Jag är humanekolog, diplomerad
permakulturdesigner och rektor vid Holma folkhögskola.

Lokalisering, förutsättningar och historik
Wallins skog i centrala Örkelljunga. Platsen kallas också sen tidigare Kyrkolycke Arboretum eftersom
det planterades en stor mängd träd här av Hugo Wallin (1893-1984). Från början innehöll
skogsområdet på 7ha runt 180 olika trädslag från Nordamerika, Ostasien, Nordafrika och andra delar
av Europa. Skogespartiet köptes av kommunen 2018. Vid denna tidpunkt bestod en yta på runt 3ha
fortfarande av Hugo Wallins planterade träd.
https://www.youtube.com/watch?v=rZKg4i1vzvk&
Skogsträdgårdens önskade mål, funktioner och syfte:

•

Ett lab i naturen för barn och ungdom som ska ge kunskap och intresse för naturliga
kretslopp i naturen och naturen som sådan. Utställningarna utformas primärt av barn och
skolungdom.

•

Ett utflyktsmål för människor från Örkelljunga och familjer från Helsingborgsområdet.

•

Aktiviteter i området för alla åldrar.

•

Om möjligt som en rehabträdgård.

Genomgång av platsen:
Kartläggningen sker under första veckorna i december 2019. Det är mycket blött under tiden och
nästan konstant regn. Det ger en bra möjlighet att se hur vattnet färdas genom platsen.

Växter har redan inventerats till stor del och en karta av Leif Sigbo kommer till god hjälp. Mänsklig
interaktion och vattendrag inventeras under december vid flera dagslånga genomgångar av området
och samtal med boende i närområdet. Genom att flyga över hela platsen fler gånger tas topografiska
data och vegetationsdata fram. Flera av de växter som Wallin har planterat, är i dag gamla ståtliga
träd med toppar över 30m höga. När vi ser platsen från luften så framträder också tydligare hur den
hänger ihop med stigar och mänsklig aktivitet redan idag.

En översikt
https://www.youtube.com/watch?v=WyAyYhaYH7M&
Grundkarta och indelning

För att knyta ihop platsen med dess omgivning delas området in i sex sektioner i kartläggningsfasen.
Indelningen är
naturlig
eftersom
platserna har
både väldigt
olika ekologiska
förutsättningar
och sociala
användningsområden idag.
Endast sektionerna 1-4 är
dock de som
idag går in
under begreppet “Wallins
skog”.
Sektionerna 5
och 6, samt tillträdesvägen (blåmarkerad på bild), ägs idag av Örkelljunga kommun och förvaltas av
Gustafsborg Säteri AB.

1. Wallins arboretum: Här finns majoriteten av de träd som Wallin planterade under 1900talet. Platsen består idag av blandad vegetation med stora inslag av för vår del av världen,
ovanliga barrträd. Platsen avgränsas mot vattenhållande låglänt område i väster, och mot
privata bostadstomter i öster. På grund av områdets topografi så är detta en fukthållande
och blöt plats. Wallin visste vad han gjorde när han planterade fuktälskande träd från bl.a.
Nordvästra USAs tempererade regnskogsområde på denna platsen.

•

På grund av
blandad
vedartad
vegetation i
området med
en stor mängd
barrträd så har
detta området
en pH-nivå som
är låg.
Marktäckande
vegetation som
lingon, blåbär
och mossor
vittnar om
detsamma.
Området har därför begränsade möjligheter för grönsaksodling, utan att väldigt kostsamma

initiala ingrepp görs. Den bästa lämpade platsen för odling är i närheten av bäcken, där
lövträd trivs i näringsrik mull. Området med nyplanterad Bok (Fagus) är den mest
sammanhållande platsen med lövfällande träd. Solinstrålningen här är dock begränsad och
en hel del kringliggande planterade barrträd skulle i så fall behövas tas ner.
•

I syfte för olika aktiviteter som exempelvis höghöjdsbana i träd så är detta området allt för
blött för att garantera stabilitet. Barrträd generellt bör undvikas för detta syftet eftersom de
är av mjukt trä och har tätt lateralt grenverk längs med hela stammen, vilket kan göra
höghöjdsaktiviteter mer komplicerade.

•

En stor mängd stigar (Mörkgula markeringar på bild) sätts i ordning och görs till ett naturligt
tillträde till naturområdet. Skyltar med informerande och bildande inslag sätts upp. Ökad
tillgänglighet och attraktionskraft kan också nås genom platsspecifika ljudklipp som nås
genom app. Historiken runt hela Wallins skog, samt information om de olika träden samt den
specifika växtligheten i området görs därmed enkelt tillgänglig för alla.

•

Under de sydliga delarna av kantzonen mellan sektion 1 och 2 går den gamla kyrkvägen (Lila
markering på bild). Kartläggning av hela kyrkvägens sträckning behöver göras under en
torrare årstid.

•

Boende i närliggande bostadsområden nyttjar redan denna marken idag. Det finns stigar in i
skogen från många angränsande tomter och det sitter kulturella inslag på flera platser i
skogsområdet. Att inkludera de boende i de aktiviteter som kan skapas här är av yttersta vikt
för att skogspartiet ska hålla som en social plats långsiktigt.

Tillträde: Sker norrifrån genom bilväg och stigar (blåmarkerade), samt söderifrån från väg i
bostadsområde. Tillgängligheten för rörelsebegränsade är enklast från söder.

2. Planterad mark: Detta är platsen med störst mänsklig påverkan i nuläget. Det finns ett tätt
bestånd av ung granplant och sly av björk och sälg. Björnbär- och vildhallonsnår finns på flera
platser. Marken har en kraftig lutning i östlig-sydöstlig riktning. Skördetid för granplantering
ligger långt fram i tid, troligen 40+ år.
•

Marken är mager med underlag av sandig morän som trots genomsläpplighet släpper vattnet
i ytskiktet åt öster. En stor del av marken är sönderkörd av skördemaskiner. Låg pH även här
för odling. Om kyrkvägen iordningställs kan den angränsande delen i denna sektionen
användas.

3. Ett fåtal högväxande barrträd: Den norra/övre
delen av detta området är högst liggande i
området. En fåtal större importerade barrträd
har fått stå kvar här, och de kan inkluderas i de
informations- och ljudinslag som
implementeras i sektion 1. Tillträde sker då
norrifrån.
•

Den södra delen av sektion 3, används redan
idag som en “vild” lekplats av barn från
närliggande bostadsområden. Eftersom ett
delmål är att hålla barnen aktiva i området så
lämnas denna platsen orörd.

4. Blandskog: Området fungerar, i likhet med södra delen av sektion 2, som en barriär och en
trygghet för boende i området. En hel del av de unika träd som tidigare kartlagts här, är nu
fällda. Barriären bör därför förstärkas i samspel med de närboende. Det finns gott om
ovanliga frösådda barrskogsplantor i hela området som är lätta att gräva upp. Detta kan
därför ske till en väldigt låg kostnad. Se även sektion 2.

5. Mossbeklädd granskog: Denna sektionen är mossbeklädd med glest mellan raka stammar av
produktionsskog som troligen är avverkningsbar inom kort. En skörd kommer troligen att
generera en intäkt för Gustafsborg och kommunen. Långsiktiga sociala och ekologiska värden
kommer dock att försvinna i så fall, men också möjligheten att generera en långsiktig
inkomst. Vikten av de sociala och ekologiska värdena ska därför stärkas. Något som också
bidrar till att generera långsiktig ekonomi till platsen genom besök och deltagande

6. Al-området / våtmark: Stora mängder vatten dräneras in hit från närliggande marker
norrifrån. Stor mängd Al finns, men även Björk och Sälg.
•

Denna platsen blir ett rekreations- och läroområde mer riktat till vuxna. Träspångar leds ut i
den våta marken från norr till söder, på någon meters höjd över vattnet. Spångarna knyter
ihop parkeringsplatser norr om område 6, med område 5, 3 och 2.

Övergripande lösningar för att knyta ihop platsens områden.
Hela platsen gynnar motion, rörelse och interaktivitet genom att alla kan röra sig mellan de olika
områdena som är specifika och olika i sin utformning.

Ankomst, informationsplats och
tillträde
Området runt Wallins skog nås
enklast via tillfartsvägen i väster
(blåmarkerat). Här finns enkelt
tillträde för närboende, både till
fots och med cykel.

Direkt vid ankomst möts vi av ett
demonstrations-/koncepthus
byggt av Örkelljungabygdens
naturmaterial. Ett halmbalshus
med träpanel. Ett som
symboliserar långsiktig hållbarhet
- ett hus som kan kompostera på platsen.

Informationstavlor och markeringar vägleder besökarna till områdets
olika delar. I huset finner besökarna bakgrundsinformation om Wallins
skog, naturen i området, samt information om vilka aktiviteter som
finns att ta del av i området. Där finns också en uteservering som är
öppen sommartid. Närliggande enkla odlingar med fokus på hälsa och
välmående för de som arbetar där, bidrar till serveringens utbud.
Solpaneler på taket och ett litet vindkraftverk på taket genererar el till
dämpad kvällsbelysning på
promenadspångarna i våtmarken (sektion 6)
och hela dagen till Landartområdet (sektion
5).

Tillträde till resten av marken sker genom
skogsvägen som förbättras ända fram till
norra delen av sektion 2. Här finns redan
asfaltskross vilket gör det lämpligt även för
tillträde för rörelsehindrade. Besökare kan
också ta sig in i våtmarken, sektions 6, via
träspångar som byggs ovan mark.

Skogsintegrerad odling i del av Wallins skog
Vad är en skogsträdgård?
En skogsträdgård är ett sätt för människan
att odla sin mat och ta hand om naturen på
samma gång. Med noga utvalda växter och
träd så är skogsträdgården självgödande,
rikgivande och till stor del också
självbevattnande. Skogsträdgården är dessutom en fröjd för ögat samt en fantastisk plats för
pedagogisk verksamhet och aktivitet för alla åldrar. Idag finns det över 100 skogsträdgårdar
etablerade i Sverige, och antalet växer explosionsartat.
https://www.youtube.com/watch?v=uNkM9MF1ydc&
I området med lövskog i sektion 1, integreras en så kallad Skogsträdgård i den befintliga skogsdelen.
Här får kommunens skolbarn en pedagogisk utemiljö för att lära sig hur natur och ekosystemen
fungerar runt oss. I den skogliga miljön planteras ätbara växter i flera olika skikt. Några mindre
odlingslundar anläggs och endast örter, bärbuskar, frukt- och nötträd som är anpassade för den
befintliga miljön, väljs. På så sätt blir etableringen lättare och underhållsarbetet på platsen
minimeras.
Platsen angränsar också till bäcken, vilket gör att även denna platsen kan användas som läroområde.
En eldplats där enkel mat kan tillberedas är placerad på områdets högst belägna område, omgiven av
höga träd, men samtidigt med fin vy över hela skogsträdgårdsområdet.
Stigar märks ut i hela området och skyltning sätts upp för
ovanliga växter, som ett samarbetsprojekt mellan pedagogisk
personal, skolbarn och boende/intresseförening. Förutom
jord och en del växter så finns resten av
materialet redan på plats. Kostnaderna
blir därför låga, men en arbetsinsats
krävs dock. Skötseluppgifter kan delas
mellan kommunen och
intresseföreningar. En
närliggande modell att snegla på här,
kan vara samarbetet mellan
Lillasjöns naturvårdsförening i Hästveda och Hässleholms kommun.

En skogsträdgård integrerar
platsen med mänsklig
aktivitet, välmående samt
ansvar och förståelse för
vårt närområdet.

Kyrkvägen och kulturhistoria
För att öka aktivteten i området kan den gamla kyrkvägen användas som ett kulturhistoriskt intresse.
Genom att iordningställa och skylta upp den gamla kyrkvägen knyts den naturliga attraktionen ihop
med förståelse för platsens historia. Kyrkvägens funktion och historia beskrivs också i Koncepthuset
vid infarten.

Den gamla kyrkvägen går förbi det fina vattendraget som rinner genom hela området.

Naturutställningar LandArt
På grund av sin öppna marknivå, lämpar sig denna ytan väl för utställningar i naturlig miljö. LandArt
är ett koncept som finns över hela världen, där den naturliga platsen i sig tillsammans med materialet
i området bidrar till att skapa konstprojekt. Wanås är det närmsta kända exemplet i vårt närområde.
Här är det dock viktigt att integrera Örkelljungaborna i deltagandet och skapandet. Tillsammans med
all ovanlig växtlighet i Wallins skog kan området som ett LandArt-koncept göra denna
utställningsplatsen till en helt unik upplevelse.

Eftersom detta är en mörk plats för en utställning, kan enkel solenergibelysning från Koncepthuset
vid infarten ledas in i denna mörka skogsmiljö.

Vattenområde
Bäcken som kommer från Al-området/våtmarken i sektion 6 till sektion 5 kan fungera som ett
vattenläroområde för barn, om en del av de höga träden väster om den raka grusvägen tas bort för
att öka ljusinsläpp. Ökat ljusinsläpp gör miljön runt bäcken mer levande och artrik. Ljuset blir också
en kontrast mot det mörka utställningsområdet.

Att förbättra både barns och vuxnas kunskaper om vatten är i dessa tider helt avgörande. Vi kommer
alla att behöva tänka mer på hur vi värdesätter vatten framöver. Genom att använda detta vattenrika
området som en lek- och läroplats för barn så drar vi även vuxna till platsen. Informationstavlor och
en enkel bod med håvar, hinkar, luppar samt enkel litteratur med bilder införskaffas. Allt kan
användas av skolorna i området.

Tillträde och förtätning av vegetation
I den övre delen av sektion 2, planar marken ut och det är således lättare att anlägga estetiska träd
och buskskikt när tillgången sker norrifrån. Det ger en mycket mer välkomnande atmosfär än det
hyggesbruk som finns där idag. Tidigare asfaltsläggning (blåmarkerad) kan gynna tillträde för
långväga besökare samt för människor med rörelsebegränsningar. Även denna delen anläggs med
mycket låg kostnad med hjälp av närboendes arbetsinsats och växtmaterial som till stor del är från
platsen.
Förtätning av vegetationen gentemot
bostadsområdet i söder är viktigt om hela
naturområdet ska fungera socialt framöver,
tillsammans med närliggande
bostadsområden. Gott om växtmaterial finns i
hela området så kostnaderna blir låga.
Boende bör inkluderas i processen för att
kunna känna tillhörighet och ansvar för
skogsområdet.

Förtätning av vegetationen mot
bostadsområden i söder kan ske med låg
kostnad. Tillgängligt växtmaterial finns redan
i området.

Sammanfattande konklusion
•

Det är helt avgörande att boende i närliggande bostadsområden inkluderas i det som ska
hända med de grönytor som de nyttjar idag. När jag samtalar med boende i området så
omtalas detta som “vår skog”. Det finns således redan en ansvarskänsla. En möjlighet för en
intresseförening med närboende bör kartläggas och initieras. Det är de närboende själva som
har möjlighet att genomföra det de själva känner är relevant inom detta.
Ansvarsfördelningen mellan det kommunala ansvaret och en intresseförening bör klargöras.
En närliggande modell att snegla på här, kan som sagt vara samarbetet mellan Lillasjöns
naturvårdsförening i Hästveda och Hässleholms kommun.

•

Det finns gott om forskning som visar att deltagande och aktivitet i natur, tillsammans med
genomförande av skogsträdgårdsanläggning är något som skapar stora samhällsnyttor i form
av folkhälsa, välmående och samtidigt rent samhällsekonomiskt i form av ekosystemtjänster.
Här följer några exempel:

•

Skogsträdgårdar och ekosystemtjänster

•

Why Forest Gardens for Small Children?

•

Forest Gardens – New Opportunities for Urban Children

•

Detta är investeringar utan stora kostnader. Kompetensen för anläggning och stöd i
genomförande av ett sådant projekt finns i närområdet genom bl.a. Holma folkhögskola och
SLU.

