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I N T R O D U K T I O N

Naturvårdsverket har sedan flera år pekat ut sjön Bästeträsk 
och omgivande naturområde, inklusive Ojnareskogen, som en 
framtida nationalpark på norra Gotland. Motstridiga planer 
på ett kalkbrott i Ojnareskogen har gjort frågan om genom-
förande av nationalparken prioriterad på rikstagsnivå, och en 
dom från Högsta domstolen angående kalkbrottets tillstånd 
blir avgörande.

I väntan på beslutet tar jag chansen att fundera kring ett till 
nationalparken tillhörande naturum. Naturummet blir en 
specifik byggnad i en unik miljö, som ska spegla naturen, in-
formera om dess värden och inspirera till att gå ut och möta 
den. En byggnad som inte tar plats eller uppmärksamhet från 
naturen, utan snarare förstärker naturupplevelsen och det om-
givande karaktäristiska landskapet. Samtidigt en byggnad som 
genom sin utformning, och sitt innehåll, utgör en attraktion 
och lockar besökare.

Ett inlägg i debatten, om man så vill, är att visa på vad platsen 
kan vara som alternativ till ett stort hål i marken. Ett alternativ 
som är tillgängligt för alla, och förmodligen mer långsiktigt 
hållbart än det som överlever och finns kvar efter 25 år av 
stenbrytning.

Falsk guldskivlav
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Jordstjärna

M Å L  O C H  A M B I T I O N E R

B Y G G N A D E N

P R O J E K T E T

Min ambition är att utforma ett förslag till en byggnad som 
stämmer väl överens med den specifika platsen, som förhöjer 
upplevelsen av omgivningen och som inspirerar till naturupp-
levelser. Jag vill genom övergripande formgivning, detaljer och 
materialval spegla den omsorg om det unika  naturvärdet som 
anläggningen ska förmedla kunskap om. 

Examensarbetet är ett tillfälle att lära mig mer om hur arki-
tekturen kan samspela med och framhäva naturen i ett spe-
cifikt sammanhang. Det är en chans att utveckla färdigheter 
i designarbetet, såväl praktiskt som teoretiskt. Jag vill kunna 
uppvisa ett professionellt resultat som även speglar vad jag lärt 
mig under fem år som arkitektstudent. Min ambition är även 
att kunna göra detta inom rimliga tidsramar och enligt en tid-
plan med fastställda delmål.
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Bästeträsk

Den föreslagna nationalparken omfattar sjön Bästeträsk på 
norra Gotland med omgivande hällmarker, våtmarker och 
skogar. Området sträcker sig från en smal remsa utanför Sten-
kusten vid Östersjön till Fårösundsvägen och  omfattar cirka 
5 000 hektar. Inom området finns två naturreservat, Bäste-
träsk och Bräntings Haid. Här finns också två områden om 
800 hektar, som  ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyd-
dad natur, samt ett tredje Natura 2000-område kring Ojnare 
myr, som ännu ej fastslagits. Hela området är av riksintresse 
för naturvården, enligt miljöbalken.

Ojnareskogen ligger mitt i den föreslagna nationalparken och 
tillhör tillrinningsområdet för Bästeträsk, Gotlands största in-
sjö. Då Bästeträsk är en viktig färskvattentäkt för norra Got-
land är hela området även vattenskydds område. De oförut-
sägbara vattenströmmarna gör att landskapet skiftar mellan 
djup skog, våtmarker och torrland på ett helt unikt sätt. Den 
komplicerade  hydrologin gör även att det är svårt att förut-
säga hur tillrinningsområdet och grundvattnet skulle påverkas 
av kalkbrytning i området. Förorening och uppträngning av 
saltvatten riskerar att ske, vilket oåterkalleligt skulle förändra 
levnadsvillkoren för såväl människor som flora och fauna på 
den här delen av ön. Liknande vattenproblem i naturen kring 
ett existerande kalkbrott i närområdet är under utredning.

B A K G R U N D

P L A T S E N

Tingsträde

Lickershamn Fårösund

Visby

Roma

Åminne

Slite

Lärbro

Stånga
Ljugarn

Klintehamn Katthammarsvik

Havdhem

Hemse

Burgsvik
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Området

Det aktuella naturområdet utgör ett av de sista större sam-
manhängande och orörda områdena på Gotland. Här finns 
en stor biologisk mångfald med många nyckelbiotoper för 
 utrotningshotade växt- och djurarter, såsom falsk guldskivlav, 
gaffelfibbla, gotlandssnok, kungsörn, nattskärra och ängshök.

Ur Naturvårdsverkets nationalparksplan för 2009-2013:

”Bästeträsk med omgivande småsjöar, fuktängar, alvarmarker, 
agmyrar och tallskogar bildar en säregen mosaik av naturmiljöer 
inom en yta av 5 000 ha. Området saknar nästan helt bebyggelse 
och är även i övrigt orört och vildmarksartat. Det är det främsta 
området i sitt slag på Gotland och torde vara unikt i ett Europe-
iskt perspektiv.
Nationalparksförslaget stöds av flertalet remissinstanser, dock ej 
av Gotlands kommun som prioriterar Bästeträsk som kommunal 
vattentäkt och som område för kalkbrytning. Naturvårdsverket 
anser att Bästeträsk kan vara vattentäkt även i en nationalpark. 
Under förutsättning att kalkbrytning inte kommer till stånd anser 
verket att möjligheter till samarbete om nationalpark kvarstår.”

Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer kalkbrytning 
att skada livsmiljöer och arter i det unika natur området, vilket 
gör skapandet av en nationalpark meningslöst.

Ojnare myr

Gilfarshagen

Ojnareskogen

Bunge

Rutemyr

Bräntings haid

Bästeträsk
Hau träsk

planerat kalkbrott

planerad nationalpark

vattenskyddsområde

naturreservat
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H I S T O R I K

Gotland bildades för omkring 400 miljoner år sedan, då Sve-
rige låg nära  ekvatorn och ön var ett tropiskt korallrev i grunt 
och varmt hav. Runt reven lagrades under årmiljoner döda 
organismer och slam, som tillsammans med korallerna byggde 
upp en berggrund av framför allt kalksten och märgelsten.

Stenbrytning och kalkutvinning har förekommit på Gotland i 
hundratals år och varit en viktig del i näringslivet. De många 
medeltida kyrkorna och andra kalkstensbyggnader är en syn-
bart bevis på detta. På senare tid har kalkbrotten blivit större 
och utvinningen snabbare, vilket orsakar stor debatt på ön. 
Kalkindustrin ger jobb och skatteintäkter till gotlänningarna, 
men vinsten går främst till de utländska storföretagen och 
verksamheten tär på olika sätt på miljön. Kalkstenen på norra 
Gotland är den enda i landet som uppfyller vissa kvalitetskrav 
för att användas inom stålindustrin, och den allra renaste kal-
ken har man funnit i Bunge-Ducker. 

Fallet med det planerade kalkbrottet i Ducker, mitt i Ojna-
reskogen, fick stor uppmärksamhet i medierna sommaren 
2012, då man för det finska kalkindustriföretaget Nordkalk 
började avverka skogen och göra plats för ett nytt kalkbrott. 
Det tilltänka kalkbrottet är 170 hektar vidsträckt och 25 me-
ter djupt, det största på Gotland. Demonstranter på plats i 
skogen stoppade i  augusti skogsavverkningsmaskinerna och 
en stor polisstyrka sattes in för att hindra demonstranterna.

Gaffelfibbla
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Nordkalk fick redan 2005 tillstånd från Miljödomstolen till 
provbrytning på platsen, men sedan avslag på sin ansökan för 
hela täkten. Ärendet har sedan dess gått från Miljödomsto-
len, till Miljööverdomstolen och sedan Mark-och miljööver-
domstolen, vidare till Högsta domstolen (HD), till följd av 
överklaganden åt olika håll från Nordkalk respektive Natur-
vårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämden, Naturskydds-
föreningen, Fältbiologerna med flera. Justitieombudsmannen 
fick hos HD rätt i kritiken mot Sveriges Geologiska Under-
sökning, vars tjänstemän under tiden för myndighetens un-
dersökning av markförutsättningar för kalkbrottet, även varit 
konsulter åt Nordkalk. De grundläggande markundersök-
ningarna kan alltså anses otillförlitliga, men trots detta har 
tillståndet för brytning inte tagits tillbaka. Det senaste beske-
det i frågan kommer från HD som beslutat om inhibition – 
att verksamheten inte får inledas innan överklagandet prövats 
slutligt. Skogsavverkningen har alltså avbrutits i väntan på be-
slut från den partiella prövning av brytningstillståndet som nu 
HD avhandlar.

Ängshök
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N A T U R U M

Ett naturum är ett bemannat informationscentrum i ett na-
turområde, där besökaren får veta mer om områdets djur- och 
växtliv samt geologi och kulturhistoria som format området. 
Informationen ska ge förståelse för områdets värden och inspi-
rera besökaren att själv söka sig ut i naturen med dess möjlig-
heter till naturupplevelser. Förutom utställningar har många 
 naturum aktiviteter som guidade turer, temakvällar och natur-
stigar. I Sverige finns i dag omkring 30 naturum, från Abisko i 
norr till Stenshuvud i söder. Dessa naturum har haft omkring 
en miljon besökare det senaste året och erbjudit omkring 
5 000  aktiviteter. Naturum är ett registrerat varumärke som 
ägs av Naturvårds verket.

Ur Naturvårdsverkets nationella riktlinjer för naturum i Sve-
rige:

”Ett naturum är centrum för besökare till ett naturområde. Det mot-
svarar de internationella ”visitor centers”. Naturum ska beskriva, för-
klara och ge förståelse för områdets värden, samt inspirera till vistelse 
och naturkontakt där. Naturum består av en eller flera byggnader med 
information inom- och utomhus. Det behandlar områdets natur-, kul-
tur- och upplevelsevärden samt hur människan påverkat landskapet.

Naturvårdsverket äger rätten till naturum såsom registrerat varumär-
ke. Verkets riktlinjer anger hur arbetet med naturum ska bedrivas i 
Sverige, och vad som ska gälla för de anläggningar som efter Natur-
vårdsverkets tillstånd får kallas naturum och använda den särskilda 
logotypen.

Kalknarv
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Naturum ska i första hand ligga i eller i nära anslutning till attraktiva 
natur- områden av högt värde för naturvård och friluftsliv. Det innebär 
ofta national- parker och välbesökta naturreservat, men kan också gälla 
andra naturområden med höga friluftsvärden och /eller nära tätorter.

I och i anslutning till naturum ska finnas utställningar, programverk-
samhet och naturvägledning utomhus. Naturum ska vara bemannade 
med välutbildad personal och ha generösa öppettider. Statliga naturum 
ska ha gratis inträde. Målgrupp är allmänheten utan speciella förkun-
skaper.

Framställningen i naturum ska vara såväl objektiv och saklig som lust-
fylld och inspirerande. Byggnader och information ska vara estetiskt 
tilltalande och ha hög kvalitet. Byggprocess, material och drift ska vara 
miljöanpassade.

Naturvårdsverket äger de statliga naturumen och bidrar med finansie-
ring för att anlägga och driva dem. De förvaltas normalt av länsstyrel-
sen. Andra naturum kan ha kommuner, stiftelser eller organisationer 
som huvudman.

Huvudmannen för ett naturum ska följa upp och utvärdera verksam-
heten. Detta ska regelbundet rapporteras till Naturvårdsverket, som har 
ett över- gripande ansvar för att främja, utveckla och inspirera arbetet 
med naturum i Sverige.”

Nattskärra
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Åttafläckig getingfluga

N A T U R S K Y D D S O M R Å D E N
–  N A T U R A  2 0 0 0 ,  N A T U R R E S E R V A T 
O C H  N A T I O N A L P A R K E R 

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som ska verka för att 
skydda och bevara den biologiska mångfalden enligt art- och 
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Naturområden som ur 
ett EU-perspektiv anses värdefulla och som innehåller direk-
tivens listade arter väljs ut och innefattas i en bevarandeplan. 
Alla av regeringen beslutade Natura 2000-områden har även 
status av riksintresse enligt miljöbalken. Sverige har valt ut 
drygt 4 000 områden till nätverket. Idag skyddas 18 procent 
av hela EU:s landarea av Natura 2000.

Naturreservat utgör 85 procent av all yta som skyddas genom 
miljöbalken i Sverige (resten är nationalparker, djurskydds-
områden, växtskyddsområden och biotopskyddsområden). 
De största naturreservaten finns i fjällvärlden och med dessa 
inräknade utgör naturreservaten 9 procent av Sveriges yta (un-
der världssnittet). Borträknat de fjällnära områdena motsvarar 
de samlade naturreservaten ungefär en yta stor som Skåne.

Enligt miljöbalken finns fem giltiga skäl att bilda naturreser-
vat:
•  Bevara den biologiska mångfalden
•  Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
•  Sörja för människans behov av friluftsliv
•  Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
•  Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda 

arter

Kommunen eller länsstyrelsen bildar, i samråd med Natur-
vårdsverket och markägare, naturreservat och tar fram en 
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Purpurvitmossa

plan med föreskrifter och skötselbestämmelser. Länsstyrelsen 
ansvarar ytterst för efterlevnaden av reservatets  föreskrifter. 
Olika myndigheter och organisationer kan vara inblandade 
 beroende på områdets karaktär och intressenter. Föreskrifter-
na kan innebära förbud mot bebyggelse, uppförande av stäng-
sel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, 
avverkning, jakt, fiske och användning av  bekämpningsmedel. 
En inskränkning får även innebära att tillträde till  området 
förbjuds under hela eller delar av året. Urskogsmiljöer bevaras 
genom att få stå orörda, men naturskyddet kan även innebära 
skötsel såsom röjande av stigar, tillsyn av bete, slåtter, selektiv 
avverkning och naturvårdsbränning.

Särskilt värdefulla naturområden lyfts fram och skyddas som 
nationalparker. Det är en kraftfullare men mindre flexibel 
skyddsform än naturreservat, då  markområdet måste ägas av 
staten och beslutas om via riksdag och regering.  Det finns 
idag 29 nationalparker i Sverige, med sammanlagt cirka 7 000 
km² landareal. Nationalparker får ofta uppmärksamhet både 
nationellt och internationellt och fungerar som turistattrak-
tioner, vilket även kan få positiv inverkan för turistnäringen 
och glesbygdsutvecklingen.

Nationalparker ska enligt  Naturvårdsverket uppfylla följande 
kriterier:
•  Var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller 

unika svenska landskapstyper i ett system över landet
•  Omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 

hektar
•  Till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig 

karaktär
•  Vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intres-

santa som sevärdheter
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Svart taggsvamp

•  Ha höga naturvärden
•  Kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forsk-

ning, friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas

Naturvårdsverket har skapat en gemensam identitet och ut-
vecklingsplan för Sveriges nationalparker, med formulerade 
mål och strategier:

•  Öka antal besök till Sveriges nationalparker
•  Öka människors kunskap om naturen
•  Öka opinion för betydelsen av naturvård

Genom att tillföra kunskap, information och service till na-
turen vill man förstärka upplevelsen, locka fler människor till 
nationalparkerna och inspirera dem att lära sig mer om na-
turen och vikten av naturvård. Genom världsledande peda-
gogik i naturen ska man konkurrera med andra attraktioner 
och upplevelser, samt erbjuda en attraktiv arena för händelser, 
aktiviteter, stillhet och rekreation i Sveriges mest sevärda och 
välbevarade natur, tillgänglig för alla.

”Små detaljer kan ofta vara nog så intressanta som en storslagen 
naturscen. Vad händer i naturen omkring oss just nu, som vi inte 
kan se med blotta ögat?”
”Hade man till exempel valt att bara visa en myrstack i rutan 
skulle nog de flesta tröttnat efter ett par minuter. Men när en 
skicklig berättarröst kompletterar bilderna och gör det levande 
kan minsta barr eller småkryp bli hur intressant som helst. Det är 
samma sak med Sveriges nationalparker.”

(Naturvårdsverket, En gemensam identitet för Sveriges natio-
nalparker)
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P R O B L E M F O R M U L E R I N G

F R Å G E S T Ä L L N I N G A R

I projektet behöver följande frågeställningar bearbetas:

Vad är unikt med den här plasten och dess natur? Hur kan 
byggnaden spegla och förstärka detta? Hur kan byggnadens 
material och taktila element förstärka platsens unika karaktär?

Hur kan byggnaden ge förståelse för naturens värden? Hur 
kan den inspirera till kunskapssökande och eget utforskande 
av naturen? Hur kan byggnaden bli en upplevelse? 

Hur kan centret vara en plats för såväl experiment och upp-
täckarglädje som  avkoppling och eftertanke? Vad kan anlägg-
ningen kompletteras med för att attrahera andra/fler målgrup-
per?

Var är ett bra läge för byggnaden i förhållande till platsen och 
naturen? Vad händer med platsen när vi placerar en byggnad 
där? Vilka lösningar krävs för att förankra byggnaden på plat-
sen? Hur kan byggnaden uppföras utan att påverka sin omgiv-
ning alltför mycket? Hur ska den användas på ett hållbart sätt?

Hur kan byggnaden vara spännande och lekfull samtidigt som 
den smälter in och för fokus till omgivningen? Hur kan bygg-
naden vara funktionell och anpassad till sin verksamhet sam-
tidigt som den är flexibel för olika typer av utställningar och 
användnings områden?

Nipsippa
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Utifrån program för liknande naturum kan en totalyta för 
byggnaden på omkring 500 m2 tänkas innefatta:

•  Entré med kapprum och toaletter
•  Reception med plats för informationsmaterial och eventu-

ellt café/butik
•  Utställningslokal, 200 m2, för permanenta och tillfälliga ut-

ställningar
•  Hörsal/samlingslokal för filmvisning och föreläsningar, cir-

ka 60 personer
•  Utblickspunkt med eventuell utsikt
•  Plats för besökare att äta medhavd matsäck eller dricka kaffe 

(kafédel)
•  Referensbibliotek med läshörna för att i lugn och ro kunna 

fördjupa sig
•  Laboratorium för eventuella forskningsprojekt (periodvis)
•  Experimentverkstad för naturskola, med arbetsbänkar och 

utrustning
•  Personallokaler med kontorsarbetsplatser, vilrum, dusch 

och toalett
•  Kök för lättare matberedning (till kafé)
•  Förråd för utställnings- och informationsmaterial och even-

tuella redskap
•  Städförråd
•  Tekniska utrymmen för elcentral, ventilation, omhänderta-

gande av vatten, avlopp och sopor

P R O G R A M

Silversmygare
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Samt i anslutning till byggnaden:
•  Plats att sitta under tak utomhus inför guidade turer, pick-

nick, med mera
•  Angöring till platsen och byggnaden, parkeringsplatser, till-

gängliga leder, skyltade stigar

Projektet ska naturligvis ta hänsyn till allmänna lagar och reg-
ler för byggande, samt specifika regler för naturområdet. An-
läggningen bör även ha minimal inverkan på den omgivande 
naturen – både under byggnation och brukande. Miljövänliga 
material och resurssnåla tekniska lösningar är grundläggande, 
liksom att byggnaden är lättorienterad och tillgänglig för alla. 
Anläggningens besökare och målgrupp antas vara den breda 
allmänheten, turister och skolgrupper, utan specifika förkun-
skaper. Besökaren ska på nära håll kunna studera växt- och 
djurlivet, med byggnaden som bas. Utställningarna ska vara 
flexibla, kunna utvecklas och förändras och det ska finnas nå-
got att titta på under hela året. För mer insatta och regelbund-
na besökare ska även finnas möjlighet till fördjupning genom 
ett varierat programutbud.

Projekt utgår från idén om ett naturum enligt Naturvårdsver-
kets riktlinjer. Däremot reserverar jag mig för att min plats- 
och programanalys samt övriga tillkommande förutsättningar 
kan komma att motivera avsteg från dessa  regler. Den slutliga 
utformningen blir ett resultat av min egen samman vägning av 
faktorer och analyser som ännu inte är definierade.

B E G R Ä N S N I N G A R

Trådbrosklav
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Projektets fokus kommer att vara förstärkandet av ”platsens 
själ”, det vill säga att hitta det unika med området och åter-
spegla det i en specifik byggnad. Byggnadens uttryck och vad 
den förmedlar avgörs av karaktärsskapande element såsom 
materialval, ljusföring och platsens angöring. Samspelet med 
den omgivande naturen blir en viktig angreppspunkt för att 
maximera upplevelsen på platsen. Att inspirera till kunskap 
om naturen och skapa upptäckarglädje blir byggnadens hu-
vudmål.

F O K U S

Mindre blåvinge
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A R B E T S M E T O D

Arbetet läggs upp i kronologisk ordning i följande steg:

1. Fallstudier och analyser, kontextformulering
2. Definiering av koncept, programering
3. Utveckling av koncept, konkretisering
4. Utveckling av design, formgivning
5. Uppritande och framtagande av presentationsmaterial, 

samt visualisering
6. Fortsatt utveckling utifrån kritik, bearbetning
7. Förberedelse inför slutpresentation, layout
8. Reflektion och utvärdering

Regelbundna veckomöten med handledare och studiogrupp 
planeras in efter hand, samt möten för rådfrågningar med ex-
perter, konstruktörer med flera.

U P P L Ä G G

Programmets funktioner och ytbehov behöver studeras i 
förhållande till platsens förutsättningar, verksamhetens ak-
tiviteter och målgrupper, anläggningens bemanningsgrad, 
öppettider, servicenivå, typ av utställningar, och liknande. 
Grundläggande studier behöver göras av naturområdet för att 
bestämma läget för byggnaden och platsens förutsättningar. 
Därtill behövs en analys av tänkbar inriktning och verksamhet 
för naturummet, utifrån fallstudier i form av studiebesök på 

F Ö R S T U D I E R ,  A N A L Y S E R  O C H 
S T U D I E B E S Ö K

Smedbock
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andra naturum och intervjuer med sakkunniga på området. 
Underlag och viktigt slutsatser utifrån analyser dokumenteras 
för senare presentation.

Studiebesök vid intressanta naturum runtom i landet planeras 
som en del i analysarbetet. Många av landets naturum har in-
hysts in befintliga kulturbyggnader och ligger inte alltid direkt 
i ett naturområde. De naturum som valts ut för studiebesök 
är däremot relativt nyuppförda byggnader med stark koppling 
till en specifik naturmiljö såväl i utförande som placering.

Att studera vid studiebesök:
•  Läge i förhållande till naturupplevelse
•  Koncept och formmässig koppling till platsen
•  Upplägg av utställning
•  Rumsförhållanden
•  Specifika anpassningar
•  Materialval
•  Lösningar för tillgänglighet i oläglig terräng
•  Tekniska lösningar för miljöanpassning
•  Målgruppsanpassning

Plan för studieresa

FULUFJÄLLET

STENDÖRREN

VÄRMLAND
KOSTERHAVET

TÅKERN

GOTLAND

VATTENRIKET

STORE MOSSE

HORNBORGASJÖN

VÄNERSKÄRGÅRDEN

HÖGA KUSTEN

S K I S S -  O C H  M O D E L L A R B E T E

Jag vill utveckla projektet fysiskt i modell för att kontinuerligt 
kunna utvärdera rumsliga egenskaper och detaljer, samt an-
vända modeller som presentationsmaterial både i tidigt skede 
och vid slutpresentation. Fotografering och skisser kommer 
även att användas som dokumentation av analyser och utveck-
ling i designprocessens alla steg.

Utkikstorn vid Tåkern
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I N S P I R A T I O N

Under hela processen vill jag ge tid till återkommande inspi-
rationssökande och reflektion, för att inte fastna i ett tankesätt 
allför tidigt. Studiebesök, literaturstudier och referensobjekt 
kan vara en del i detta, liksom att delta i diskussioner med 
andra studenter och gå på lämpliga föreläsningar. Inspiration 
även till presentationen av projektet behövs, för att med gra-
fiska hjälpmedel hitta bästa sätt att visa upp slutresultatet.

Slutpresentationen planeras innehålla:

•  Beskrivning av platsen och dess förutsättningar, kontext 
och verksamhet

•  Beskrivning av konceptets utveckling och designarbetet
•  Områdeskarta, situationsplan och landskapsmodell
•  Golvplaner och representativa sektioner och fasader
•  Invändiga och utvändiga perspektiv, bilder som förmedlar 

platsens ”själ”
•  Detaljritningar för viktiga punkter, såsom markmöten och 

solavskärmning
•  Materialprover som förklarar byggnadens materialkänsla 

och taktilitet
•  Modell av byggnaden

P R E S E N T A T I O N

Sydlig sotticka
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T I D P L A N Tidplanen utgår från skolans  termins upplägg samt satta da-
tum för mittkritik och slutpresentation.

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

START
Ställa i ordning en 
arbetsplats
Organisera arbetsmaterial
Samla in underlag 
Fastställa tidplanen
Etablera nödvändiga 
kontakter
Förstudier och planering 
inför platsbesök

Bygga landskapsmodell

Volymstudier

Konceptmodeller, 
skissmodeller

Sammanställning av 
koncept

PLATSBESÖK
norra gotland
Orientering
Dokumentering
Platsanlys
Behovsanalys
Idéuppsamling
Skiss- och modellarbete
Förstudier och planering 
inför studieresa

STUDIERESA
naturum i Sverige
Programanalyser
Materialstudier
Konceptanalyser
Dokumentering
Idéuppsamling
Skiss- och modellarbete
Definiera program och 
konceptets kärna

Studieresa
Israel

Tankeverksamhet
Diskussion
Konceptutveckling
Skissarbete

Tillbaka från Israel

Sammanställning
Idéuppsamling
Skiss- och modellarbete

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Mån
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Ons
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Idéutveckling

Modellarbete

Sammanställning av 
byggnadsförslag

Detaljstudier

Skiss- och modellarbete

Diagram, pictogram, 
schematiska ritningar

Förberedelse av 
presentation

MITTKRITIK

Diskussion

Reflektion

Dokumentation

Sammanställning 
och utvärdering av 
kommentarer från 
mittkritik

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre
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Tis

Ons
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8
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Fortsatt utveckling av 
projektet utifrån kritik

Skiss- och modellarbete

Studera 
konstruktionslösningar

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

11

12

13

14

15

1 1

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Fortsatt utveckling av 
projektet genom skiss- 
och modellarbete

Studera tekniska lösningar

Fortsatt utveckling av 
projektet genom skiss- 
och modellarbete

Materialstudier

PÅSK

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

18

19
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26

27
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29

1 2

1 3

Fortsatt utveckling av 
projektet genom skiss- 
och modellarbete

Detaljstudier

Slutlig bearbetning av 
konceptet

Återbesök norra Gotland

Fotografering och 
återkoppling till platsen

Bygga slutlig modell 
för fotografering och 
visualisering
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Slutligt uppritande 
av planer och annat 
presentationsmaterial

Layout och upplägg av 
presentation
FÖRSTA MAJ

Färdigställande av 
presentation

SLUTSEMINARIUM

Utvärdering av 
kommentarer
Ev. ändringar och 
finslipning av 
presentation

KRISTI FLYGARE
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Ev. ändringar och 
finslipning av 
presentation

Skriva ut affischer

Förbereda muntlig 
presentation

EXAMENSVECKA

Slutpresentation

Reflektion
Diskussion
Utvärdering

Klar!

Mån
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Fre

Mån
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Vårtordyvel
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R E F E R E N S E R

K Ä L L O R

K O N T A K T P E R S O N E R

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
Varumärkesboken, en gemensam identitet för Sveriges nationalparker, 2011

Nationalparksplan för Sverige, Genomförande 2009-2013, rapport 5839

Länsstyrelsen Gotlands län
www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat
Bildande av naturreservatet Bräntings haid, Rute socken, Gotlands kommun, Be-
slutsdokument Länsstyrelsen Gotlands län, 16.10.2001
Bildande av naturreservatet Bästeträsk, Fleringe socken, Gotlands kommun, Be-
slutsdokument, Länsstyrelsen Gotlands län, 16.5.2001
Bevarandeplan för Natura 2000-område, Bräntings haid SE0340139

Bevarandeplan för Natura 2000-område, Bästeträsk SE0340120

SLU, Artdatabanken
www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken
Arter i Bunge Ducker, förekomster av röd- och EU-direktivlistade arter i påver-
kansområdet, 2012-10-15 (bilderna i detta dokument visar arter från denna lista)
www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/
Dokument/Övrigt/Arter-vid-BungeDuckeromradet-pa-Gotland-forweb.pdf

Exkursion i Ojnareskogen med Sofia Bothorp
www.youtube.com/watch?v=EVWVCNAVszc&feature=channel&list=UL

Handledare Ori Merom
Malin Stengård, arkitekt – aktiv i föreningen Rädda Ojna-
reskogen
Ulla Antonsson, arkitekt och professor Chalmers Arkitektur

Flattoppad klubbsvamp
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Prydnadsbock

B I L A G O R

Bilaga 1: Artikel DN, 2012-12-06

Bilaga 2: Artikel, alltomgotland.se

Bilaga 3: Artikel, Tidningen Kristianstad

Bilaga 4: Sid 18 i Nationalparksplan för Sverige, Naturvårdsverket

Bilaga 5: Bräntings haid och Bästeträsk, Länsstyrelsen Gotlands län
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T I L L Ä G G

S A M A R B E T E T
m e d  M a r i a n a  N o r d l a n d e r ,  C T H

Examensarbetet planeras genomföras i samarbete mellan två 
studenter på olika skolor, KTH och Chalmers. Att vi hör till 
olika arkitekturinstitutioner har inget syfte i sig, men kan 
komma att tillföra intressanta frågeställningar angående pro-
jektets angreppspunkter och grundläggande arkitektursyn. 
Arkitektyrket innebär alltid samarbeten och kompromisser, 
att ta in tvetydig information och förstå krav och önskemål 
från flera håll. Samtidigt ska vi genomföra ett projekt som 
stämmer överens med  våra egna värderingar. Denna utma-
ning ser vi som en lärorik process som, om den hanteras pro-
fessionellt, kan tillföra projektet möjligheter och ge oss värde-
fulla insikter.

Som samarbetspartners har vi gemen samma grundvärderingar, 
vilket förstås underlättar arbetet, samtidigt som vi kan komma 
med olika infallsvinklar som berikar diskussionen och leder till 
en mer genomtänkt helhet som slut resultat.

Samarbetet innebär att vi kommer kunna göra grundligare 
förundersökningar som täcker fler delar än vad det är möjligt 
för en person att hinna med. Ett mer utvecklat analysarbete 
och ett ständigt bollande av idéer gör att vi kommer till slut-
satser snabbare och att besluten blir välgrundade. Det möjlig-
gör också att vi eventuellt kan utreda flera alternativ samti-
digt, och utveckla parallella förslag att jämföra. Målet är att 
reducera alternativen till ett gemensamt förslag som lösning 
på projektets frågeställningar. I och med samarbetet kommer 

Bitter taggsvamp
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vi även ha tid att utveckla detta förslag till en mer detaljerad 
nivå än vad vi annars skulle hinna tidsmässigt. I och med sam-
arbetet vidgas också möjligheterna att utveckla projektet till 
mer än vad vi ännu kan förutse. Då själva processen och ut-
vecklingsarbetet är projektets viktigaste del vill vi inte hindra 
denna process genom att alltför tidigt fastställa slutprodukten. 
Vi är båda införstådda med vikten av en produktiv och kreativ 
process, och tror att vi kompletterar varandra på ett sådant 
sätt att denna process  berikas. Fastän utgångspunkten är idéen 
om ett naturum, kan exempelvis platsanalyser och förstudier 
tydliggöra ett behov av ytterligare funktioner eller andra as-
pekter av naturupplevelsen än vad som kunnat förutsetts i 
projektbeskrivningen.

Projektet har intressenter inom  olika områden, och framför allt 
höga förväntningar från den stora grupp  engagerade naturentusi-
aster som länge vurmat för betydelsen av ett  naturum  som fram-
häver det specifika natur områdets värden – som de slåss för att 
bevara. Samtidigt blir projektet ett inlägg i en debatt som kan be-
röra  politiska intressen ( arbetstillfällen kontra naturexploatering, 
m.m.). För att från olika håll och kontakter få ut mesta möjliga in-
formation om områdets förutsättningar krävs att vi hanterar och 
bemöter förväntningar på bästa sätt, något som  underlättas stort 
av ett engagemang av dubbel styrka.

En del av arbetsmetoden är att i  stor utsträckning utveckla 
projektet i  modell – för att få förståelse för vad våra beslut steg 
för steg innebär rent fysiskt, och för att undersöka det mate-
riella och taktila som är en så viktig del av projektet. Modell-
arbete är dock tidskrävande och även där är det en stor fördel 
att vara två personer. I arbetsmetoden ingår även inplanerade 
workshops där vi i projektets konceptutveckling på olika sätt 
angriper uppgiften på ett för oss inspirerande och kreativt sätt. 

Raggarv



28

Det kan exempelvis vara utifrån en viss teori, med vissa be-
gränsningar, med ett specifikt material eller genom särskilda 
”glasögon”. Givetvis ger denna arbetsmetod mer, i form av 
diskussioner, insikter och idéer, genom vårt utbyte.

Tanken är att vi genom diskussioner och gemensamt skissar-
bete utvecklar projektet så att vi båda är delaktiga i alla delar 
och större beslut som tar oss vidare. Vi hoppas att vid flera 
tillfällen kunna delta i varandras handledningar, där det även 
för handledaren kommer bli tydligt hur vi jobbar tillsammans 
och var för sig (för individuell bedömning). Processen kom-
mer också att dokumenteras genom dagbokföring, där det 
i  efterhand tydligt framgår hur samarbetet sett ut och vem 
som gjort vad vid uppdelning av uppgifter. Skulle samarbetet 
vid någon punkt visa sig ofruktbart eller att våra åsikter om 
projektets utveckling går isär finns inget som hindrar att vi 
utifrån det gemensamma förarbetet kan dela upp projektet i 
två parallella men fullvärdiga delar.

Beroende på hur slutpresentationen hamnar tidsmässigt på de 
olika skolorna hoppas vi kunna presentera projektet tillsam-
mans på båda skolorna och på så sätt ”knyta ihop säcken”.Klosterlav
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Striden om kalkbrottet på Gotland

HD stoppar avverkningen i Ojnareskogen
Publicerad 2012-10-17 12:53

Högsta Domstolen (HD) har beslutat att företaget Nordkalk tills
vidare inte får fortsätta avverkningen i Ojnareskogen på norra Gotland. Företaget vill öppna en kalkbrytning på
området. Men naturskyddet väger tyngre än Nordkalks ekonomiska intressen, anser HD. Dom i målet väntas nästa
år.

– Beslutet kom oväntat, säger Nordkalks kommunikationschef Eva Feldt till DN.se.

Hon säger att HD har avslagit flera ansökningar om ett stopp för föreberedelsearbetena i Ojnareskogen i somras.

– Nu måste vi sätta oss ner och titta på vilka konsekvenser detta får för vår verksamhet på Gotland.

Enligt Eva Feldt ansökte Nordkalk om en utvidgning av den befintliga kalktäkten i Klinthagen redan för ett år sedan. Om den
beviljas, så kan företagets verksamhet på Gotland fortsätta i ett år till.

För Fältbiologerna innebar HD:s beslut inte någon övverraskning, säger ordföranden Salomon Abresparr till DN.se.
Föreningen har varit drivande i motståndet mot avverkningen och slog upp ett läger i skogen i början av juli.

– Vi är jätteglada. Men beslutet var logiskt. Om Nordkalk hade fått avverka, och HD sedan hade kommit fram till att de inte
får bryta kalk på området, då hade ju skogen redan varit förstörd.

Fältbiologerna kommer att vara kvar i Ojnareskogen, säger Salomon Abresparr.

– Men vi har inte ännu bestämt om lägret kommer att vara kvar. Däremot vill vi vara på plats och visa runt folk och
informera om Ojnare.

Dessutom vill Fältbiologerna driva frågan om områdets framtida status. De vill att  en nationalpark ska inrättas på norra
Gotland.

– Och regeringen behöver faktiskt inte invänta HD:s dom för att förklara Ojnare till Natura 2000-område.

Striden om Ojnareskogen har pågått i flera år och hettade till i juli, när Mark- och Miljööverdomstolen gav tillstånd för den
planerade kalkbrytningen. Områdets växt- och djurliv anses vara unika. Dessutom befaras att en kalkbrytning skulle kunna
hota sjön Bästeträsk som ligger i närheten. Bästeträsk ska bli vattentäkt för norra Gotland nästa år. Samtidigt stöder många
Gotlandsbor företaget Nordkalk. I den nya kalkbrytningen ska enligt planerna 60 personer sysselsättas.

Frederik Bombosch
frederik.bombosch@dn.se

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

ANNONS:
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Natura 2000

Riksintresse för stenbrytning

Pågående stenbrytning

Tidigare stenbrott

Cementa ( äger 1 244 hektar)
Ägs av tyska Heidelberg Cement.

Eurolime (841 hektar).
En del av Lhoist industrigrupp
som har belgiska ägare. 

Gotlands Kalkverk 
(2 427 hektar). Ingår i samma 
koncern som Cementa.

NCC (970 hektar)
Äger mark i tre skiften, men 
har inget täkttillstånd. Ägde 
ursprungligen ännu mer 
mark, men sålde under 
1990-talet delar av den 
till SMA.

Nordkalk (2 595 hektar)

familjebolag Rettig, som varit 
delägare i Nordkalk sedan 2002.

Slite Stenhuggeri
Slitebaserat företag med Thomas 
Lövgren som vd.

Slite Stenhuggeri
Slitebaserat företag med Thomas 
Lövgren som vd.

Svenska mineral 
(502 hektar). SMA ägs av 
familjen Juvél i Värmland.

Vattenskyddsområde
Riksintresse för naturvård
markägare (se nedan)

Rute+

Bästeträsk Hau
träsk

0 3 km

Storugns

Lärbro

Slite

Mölner
myr

Fardume
träsk

Kallgateburg

Skenholmen

File Hajdar

Klinthagen

Träskmyr/ Vasteån

Blautmyr-
skogen

Hall-
Hangvar

Furillen

Fleringe+

Bräntings
haid Gildarshagen

Bungenäs
Rutemyr

Västra brottet

Bojsvätar

Asunden

Stucks

Ducker

Utoje

Fårösund

Forsviden

Filehajdar

Dagghagen

Hässleänget

Kölningsträsk

Transportband

Hoburgs
myr

NATUREN

TECKENFÖRKLARING

KULTUREN

VATTNET

Medeltid - 1800-tal

Kalksten

Märgelsten

Tidigt 1900-tal Tidigt 2000-tal

STENBROTT I HISTORIEN

På norra Gotland 
rödlistade arter. och totalt 28 000 hektar är 
klassat som riksintressant för naturvården.

Drygt 30 områden skyddas som Natura 
2000-områden med en sammanlag areal 
på drygt 9 000 hektar. Fler av dem ligger 
inom eller i anslutning till områden som är 
intressanta för brytning av kalksten: 
Bästeträsk, Bräntingshajd, Gildarshagen, 
Filehajdar, Mölner myr, Hoburgsmyr, 
Kölningträsk och 
Rutemyr.

 cirka 5 270 registrerade 
fornlämningsnummer på norra Gotland. 

- 

även kalkindustrins byggnader.
Lärbro är den fornlämningstätaste 

socknen på Gotland.
31 områden klassas som riksintressanta 

för kulturmiljön. Bland dem 

områdena kring Hau 
träsk och Bläse.

Bästeträsk är med 6,52 kvadratkilomter 
Gotlands största sjö. Tillrinningsområdena 
upptar nära 40 kvadratkilometer. Huvudtill-

och Tvärlingsmyr. Träsket är sedan 1973 
miljöskyddsområde och är tänkt att bli en 
viktig grundvattentäkt för hela norra 
Gotland.

Naturvårdsverket har överklagat 
tillståndet för Nordkalks brott vid Ducker, 
mycket med hänvisning till vattenfrågorna. 

är den naturtyp som är mest grundvatten-
beroende.

Vatten är en bristvara i området. En 
bergborrad brunn på norra Gotland 
beräknas ge max 2 000 liter per timme, 
jämfört med upp till 6 000 liter på södra 
Gotland. 

Norra Gotland som u

AKTUELLT

-
turvärden att Sverige har ett internationellt ansvar att bevara dem.

i landet som uppfyller de krav på låga halter av svavel och kisel som 
stål- och livsmedelsindustrin ställer.

Lägg till det en berggrund med ett komplicerat grundvattensys-
tem och man förstår att norra Gotland är ett område där skilda intres-

-

olika domstolar visar vilket komplicerat område norra Gotland är.
Region Gotland 
uttaget av vatten från bäste träsk. Nu får 1 900 kubik-
meter tas per dygn, vilket ska trygga tillgången på 
dricksvatten. Utbyggnad av ledningsnätet pågår.

Svenska Mineral 
(SMA) har ansökt om att 
få bryta 30 miljoner ton 
sten vid Stucks. I maj 
gav mark och miljööver-
domstolen tillstånd att 
bryta en mindre mängd, 
3 miljoner ton. Det 
räcker för 3-4 års produktion. För resten, utökningen 
västerut mot Bästeträsk, krävs en förnyad prövning.

Nordkalk 
tillstånd av mark- och 
miljööverdomstolen att 
under 25 år bryta 2,5 
miljoner ton per år vid 
Ducker 1:64 i Bunge. 
Stenen har renare kvalitet 
än den i Klintehagenbrot-
tet. Domen har överklagats till Högsta domstolen av 
bland annat Naturvårdsverket och miljö- och hälso-
skyddsnämnden.

Nordkalk har ansökt om att få utöka täkten i Klintha-
gen i väntan på att brottet vid Ducker kan starta. Genom 
att utöka med 7,5 hektar österut mot länsväg 148 kan 
ytterligare 2,5 miljoner ton sten brytas.

Cementa 
länsstyrelsens tillstånd att 
fortsätta bryta på File Hajdar och 
i västra brottet i 10 år. Bolaget 
ville ha förlängt med 20 år. 
Cementa har bland annat 
försöksodlat nipsippa, för att se 
om den rödlistade växten kan växa på områden som inte 
berörs av kalkbrytning. Årligt uttag: 3 - 3,8 miljoner ton.

MARKÄGARE
Stenbrytningen har en lång 
historia på Gotland. Under 1200- 
talet uppfördes många stenbyggna-
der och redan under tidig medeltid 
brändes kalk till murbruk.

Under 1600-talet byggdes de 
första större kalkugnarna och 
exporten tog fart. Köpmän 
specialiserade sig och under 1600- 

kalkpatroner och skutor med släckt 
eller osläckt kalk gick till svenska, 
danska och tyska hamnar. 1885 var 

cirka 200 kalkugnar i drift på ön.
Industrialiseringen i slutet av 

1800-talet ökade efterfrågan på 
kalksten. Den behövdes i cellulosain-

dustrin och vid järnverk och 
sockerbruk. När processen att 
tillverka cement förbättrades 
ökade efterfrågan ytterligare. Flera 
nya bolag startade och kalkbrott 
öppnades på norra Gotland. I 
mitten av 1930-talet arbetade 
cirka 600 personer i stenbrotten.

Efter andra världskriget 
mekaniserades allt mer av 
brytningen. Både antalet bolag 
och anställda i stenbrotten 
minskade. 2007 sysselsatte 

kalkindustrin cirka 370 personer, 
främst på norra Gotland. Till det 
ska läggas cirka 115 anställda hos 
entreprenörer.

SGU har pekat ut sex områden 
på Gotland som riksintressanta för 
stenindustrin: File Hajdar och 
västra brottet för råvaror till 
cementindustrin, Klinthagen, 
Ducker och Stucks för insatsråvara 
för kemisk industri, järn- och 
stålindustri, samt Utoje i Fleringe 
för kalk- och kalkbrukstillverkning.

Fotnot: Uppgifterna om
markinnehav är från 2007

Fakta: SGU, Region Gotland, länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, mark- och miljödomstolarna

Provbrottet.

Nipsippor.

Bläse.

Bästeträsk.

Stucks.

De kalkbarrskogar, myr och natur-

6 000 hektar stort område i Fleringe, 
Rute och Bunge är av så stort värde att 
skogen är av internationellt skyddsin-

svenskt perspektiv.
Naturvårdsverket har föreslagit att 

Bästeträsk och området kring träsket 
görs till nationalpark.

Av de 13 våtmarkerna 

klassen med högsta 
naturvärden.

områden som klassas som 
ostörda, med tystnad som 

främsta kvalitet.

PER LEINO
Bilder: Joel Nilsson, Rolf Jönsson

och Tobias Wallström
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Första akvariefisken 
blev en björkna
Nu är första fisken fångad till akvariet på natu-
rum Vattenriket. En liten björkna lockades av mört-
stugans söta gröt.

Biosfärkontorets limnolog Jonas Dahl satte ut en 
mörtstuga i Helge å intill naturum. Laddad med hav-
regrynsgröt med mycket honung.

– Sött ska det vara, säger Jonas.

Redan dagen därpå har han napp. I buren simmar en 
liten firre, inte längre än en tumme.

– Antagligen en liten brax. Jonas hivar upp buren 
och släpper fisken i en spann åvatten.

Genom regn och rusk färdas den blygsamma första 
fångsten över bron till ett temporärt akvarium i vän-
tan på att glasfogarna ska härda i naturums enorma 
5000 litersplurr.

Den lilla vitfisken inspekterar piggt sin nya miljö. 

– En björkna är det, konstaterar Jonas. Det ser man 
på att den har större ögon än förväxlingsfisken 
braxen.

Ute vid naturum ska mörtstugan locka fler fiskar. 
När naturum Vattenriket öppnar kommer det stora 
akvariet att visa några av alla de fiskar som lever i 
Helge å och Vattenrikets sjöar.

Ny turistbåt 
i Vattenriket
Till våren kommer en ny turistbåt att glida fram 
på Helge å. Det är Jan Olsson som utvecklar sin eko-
turistiska verksamhet Landskapet JO. 

I flera år har Jan erbjudit safariturer med gummibåt 
i Vattenriket. Nu kompletteras safariturerna med en 
12 meter lång och 3,8 meter bred båt som kan ta 
upp till 50 personer. 

Turerna ska gå dagligen från naturum Vattenriket 
och vara mellan två och tre timmar. Sjösättningen är 
planerad till april och premiärturen i maj nästa år. 

Visionen var att skapa ett ”Rede i 
vassen”. Med en känsla av när-
het till både stad och våtmarker. 
Snart går bygget i mål. Arkitekt 
Fredrik Pettersson är nöjd med sin 
skapelse.

En fri siktlinje mellan stad och naturum 
Vattenriket var en av de bärande idéer-
na för Fredrik Pettersons vinnande rit-
ning. 

– Vi ville bibehålla den raka linjen in 
till den gamla stadsplanen. Man ska kun-
na se huset ända uppifrån torget, säger 
Fredrik Pettersson på White arkitekter ab.

Tre år senare...
Tre år senare stegar vi ut på bron vid Ti-
volibadet. Från brokrönet syns den gama 
järnvägsbrons vackra runda valv åt ena 
hållet. Åt andra hållet försvinner Helge 
å i en krök ut mot Lillö. 

För arkitekter är den mest intensiva 
arbetsperioden under husets planerings-
stadium. Att få se sitt hus så gott som 
färdigt är en stor tillfredsställelse.

– Det är det färdiga bygget som är 
grejen, säger Fredrik.

Kristianstads Vattenrike har fått sitt rede

På husesyn med  naturums skapare
Arbetet med naturum Vattenriket är 

mer omfattande än merparten projekt 
han är involverad i.

– Det här är en helhetsgrej med broar, 
hus och utställning. Att få lov att göra 
det totala konstverket är verkligen spe-
ciellt.  

Bron fortsätter ner genom vass och vi-
debuskage. Ut mot redet. Staden försvin-
ner bakom oss, det prasslar i de torra 
höstlöven och plötsligt hörs kvitter från 
någon övervintrande fågel.

– Det ska kännas att man är mitt i Vat-
tenriket på kanten till staden, säger Fred-
rik Pettersson.

Ännu vackrare med tiden
På vänster sida växer naturum Vattenri-
ket upp ur vassen. Fasadens värmebe-
handlade furu går ton i ton med naturens 
gråbruna höstskrud. 

– Träet kommer att gråna med tiden 
och bli ännu vackrare, säger Fredrik.

Bron delar sig och besökaren kan hål-
la till höger eller fortsätta ner i själva re-
det. En skålformad samlinsplats framför 
byggnaden. På redets bänkar kommer 
naturen riktigt nära. Under oss kluckar 

vattnet. På sommaren torkar marken upp 
och växter som gullstånds och fackel-
blomster kan breda ut sig.

Från redet syns naturums många ytor. 
Den oregelbundna formen väcker bygg-
naden till liv. På vänstra kanten sträcker 
sig den högsta utsiktsplatsen nästan oro-
väckande långt ut. 

För att skapa dramatik
– Så har jag ritat för att skapa dramatik. 
Byggnaden ska fungera som ett land-
märke. Folk ska se huset, undra vad det 
är och bli sugna på att ge sig ditut. 

Bygget är inne i sitt slutskede. Snick-
are, målare, golvläggare, elektriker och 
smeder arbetar sida vid sida.

– Sista rycket. Nu faller allt på plats. 
Är du nöjd med det du ser? frågar NCC:s 
platschef Madeleine Svensson.

– Absolut. Att gå runt och se huset i 
stort sett färdigt är en fantastisk upple-
velse. Det blir minst så bra som jag tänkt 
mig, säger Fredrik. 

Vi kilar in genom entrén. En fantastisk 
vy öppnar sig, förstärkt av takets ribbor 
i en öppen solfjäderformation. Utsikten 
över sjön silas in mellan fasadens lamel-
ler och rummets pelare. 

– Man ska få en känsla av att vara i 
skydd inne i vassen och spana ut på få-
gellivet. Det ska vara närkontakt med 
fågellivet vid våtmarkssjön.  

En våning upp breder takterrassen ut 
sig. Utsikten är magnifik åt alla håll. Ett 
vidsträckt landskap och en sparsmakad 
bebyggelse visar sig från en plats som 
inte varit tillgänglig tidigare.

Hisnande vy över staden
– Att få ta en helt ny plats i besittning 
och bygga i ett område som man inte kan 
komma till annars har varit spännande, 
säger Fredrik. 

Ytterligare en våning upp blir vyn över 
staden ännu mer hisnande. Fredrik tar 
fram kameran och börjar fotografera.

– Här på utskjutet infinner sig den to-
tala upplevelsen av stan och landskapet.  

Intill oss arbetar smeden David Stern-
berg, nöjd med utsikten från sin arbets-
plats.

– I våras lekte snokarna här och jag 
har sett kungsörnar flyga ovanför oss. 
Tittar man ner kan man se gäddorna 
simma i vattnet. Det här är den klart 
bästa platsen jag jobbat på.

Lördagen 27 november slår naturum Vat-
tenriket upp portarna. Med ett fullspäckat 
program för alla åldrar.

Förutom dagliga visningar blir det en rad 
aktiviteter och föreläsningar. Första temat 
handlar om forskning.

– Det blir forskarkonferens, föreläsningar 
och familjeforskning på helgerna, säger Karin 
Magntorn, naturumföreståndare. 

På julskyltningen den 28 november blir det 
spindeljakt i julgranen och föreläsning av 
spindelexpert Lars Jonsson. Helgen därefter 

tar paleontolog Elisabeth Einarsson oss med 
till Vattenriket på dinosauriernas tid.  

Författare Mats Ottosson föreläser om natu-
rens läkande effekter och professor Nils Ud-
denberg svarar på frågan varför vi människor 
uppskattar en rik natur.

Efter jul blir det örnveckor, skogsveckor och 
därefter tranveckor. Med föredrag och aktivi-
teter kopplade till respektive tema.

Du hittar programbladen på Turistbyrån och 
på www.vattenriket.kristianstad.se

Aktiviteterna gör naturum
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Till våren utökar Jan Olsson sina safariturer med en båt 
som kan ta 50 personer.

Miljöhederspris 
till Vattenrikets 
skapare
sven-erik Magnusson har fått 
Region Skånes miljöhederspris 
Guldträdet 2010 för sitt arbete med 
Kristianstads Vattenrike.

Det var vid Skånska Miljöprisdagen 
i Simrishamn den 18 oktober som 
Sven-Erik Magnusson fick ta emot 
hederspriset ”för ett målmedvetet 
arbete med att skapa Kristianstads 
Vattenrike, få det utnämnt till ett 
Biosfärområde och nu också tillska-
pandet av ett naturum.”

– Det betyder ett erkännande för 
arbetet med Vattenriket. Det har 
varit en lång resa och det känns 
fantastiskt att bli uppmärksammad 
för resultatet, säger Sven-Erik.

Den 27 november öppnar naturum 
Vattenriket som det våtmarkscen-
trum Sven-Erik drömt om sedan 
han började arbeta med våtmarker-
na kring Helge år för 20 år sedan.

– Det är nu arbetet sätter igång. 
Naturum blir ett kraftfullt verktyg 
för att sprida information om det 
fina landskap vi har runt omkring 
oss.

Vattenrikets 
besöksplatser 
får nya skyltar 
Nu ska Vattenrikets besöksplat-
ser bli lättare att hitta till. Lagom 
till att naturum Vattenriket slår upp 
portarna kommer biosfärområdet 
och besöksplatserna att skyltas 
med nya enhetliga brunvita turist-
skyltar. 

I dagarna har Transportstyrelsen 
och Trafikverket godkänt biosfär-
områdets symbol och skyltarnas 
placering. Redan vid områdets 
gräns sätts nya skyltar upp som 
talar om att besökaren gör entré i 
Biosfärområde Vattenriket. 

Naturum Vattenriket blir den för-
sta besöksplatsen med den nya 
skyltningen. Dessutom kommer 
ytterligare tolv besöksplatser att 
lyftas fram med samma brunvita 
turistskyltning.

Vattenrikets skapare Sven-Erik Magnus-
son med Guldträdet 2010, designat av 
Kivikskonstnären Sven Åke Ekberg.

Fo
To

: Å
sa

 P
ea

r
c

e

Fredrik Pettersson vill att naturum Vattenriket ska fungera som ett landmärke som lockar besökaren med sin dramatiska form. 

Besökaren ska känna sig mitt i Vattenriket på kanten till staden. På redets bänkar kommer naturen nära. 

Stans bästa utsikt. Killarna som bygger naturum är nöjda med sin arbetsplats. 
Trappan till andra våningen kläs med ribbor i ett formspråk som ska 
associera till den omgivande vassen.

B i l a g a  3



NATURVÅRDSVERKET

RAPPORT 5839 – NATIONALPARKSPLAN FÖR SVERIGE

NATURVÅRDSVERKET

RAPPORT 5839 – NATIONALPARKSPLAN FÖR SVERIGE

17

Kiruna

Örnsköldsvik

Sveg

Jokkmokk

Luleå

Haparanda

Skellefteå

Umeå

Östersund

Särna

Stockholm

Örebro

VADVETJÅKKA

KEBNEKAISE

TAVVAVUOMA

REIVO

NÄMDÖSKÄRGÅRDEN

BÄSTETRÄSK

SANKT
 ANNA

VÄSTRA ÅSNEN

KOSTERHAVET

ROGEN-JUTTULSLÄTTEN

VÅLÅDALEN-SYLARNA

BLAIKFJÄLLET

VINDELFJÄLLEN

PADJELANTA

SAREK
MUDDUS

HAPARANDA 
 SKÄRGÅRD

ABISKO

STORA 
SJÖFALLET

PIELJEKAISE

BJÖRNLANDET

SÅNFJÄLLET

FULUFJÄLLET

SKULESKOGEN

HAMRA

KOPPÅNGEN

GARPHYTTAN

TRESTICKLAN

DJURÖ
TIVEDEN

NORRA KVILL

TYRESTA

STENSHUVUD

SÖDERÅSEN

BLÅ JUNGFRUN

DALBY SÖDERSKOG

ÄNGSÖ

GOTSKA 
SANDÖN

STORE MOSSE

FÄRNEBOFJÄRDEN

E10

E10

45

95

E12

45

45
45

45

92

E4

E4

E4

E4

E4

E14

E14

70

70

70

E18

E18

E20

E2
0

E6

34

E
2
2

E22

33

TÖFSINGDALEN

Malmö

Oskarshamn

Värnamo

Göteborg
Vimmerby

Befintliga nationalparker

Förslag till nya nationalparker

Förslag till utvidgade nationalparker

B i l a g a  4



2012-12-14 22:11Bräntings haid - Länsstyrelsen i Gotlands län

Sida 1 av 3http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/brantings-haid/Pages/index.aspx

Snabblänk till textinnehållet
om webbplatsen
startsidan
nyheter
webbkarta
sökfunktion
kontakta oss
blanketter
publikationer

Startsida > Djur & natur > Skyddad natur > Naturreservat

Bräntings haid 

Alvarmark i Bräntings haid.

Det 423 hektar stora naturreservatet Bräntings haid består till största delen av en mosaik av gles, lågvuxen
tallskog samt nästan helt trädlösa fukthedar och alvarmarker.

Där jordtäcket är lite djupare förekommer mer högvuxen tallskog, som i den sydligaste delen av reservatet har
ett visst inslag av gran.
    
En stor del av träden i reservatet har en ålder av över 100 år, och det finns gott om torrträd.
    
Områdets alvarmarker består delvis av nakna hällmarker, delvis av grusalvar, där berggrunden täcks av ett
tunt lager vittringsgrus.
    

2012-12-14 22:11Bräntings haid - Länsstyrelsen i Gotlands län
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Växtligheten är huvudsakligen den typiska för gotländska alvarmarker. Vanliga arter är t.ex. gul och vit
fetknopp, backtimjan, solvända, bergsskrabba, blodnäva, tulkört, färg- och vitmåra, fältmalört, spåtistel,
jordtistel, gråfibbla, liten sandlilja, getrams, liljekonvalj och S:t Pers nycklar. Men man kan också hitta andra,
mer ovanliga växter på alvarmarkerna, t.ex. kalknarv, alvarglim, svärdkrissla, timjansnyltrot, salepsrot och
alpnycklar.

Svärdskrissla.

I reservatet förekommer flera olika typer av våtmarker.
Längst i söder ligger Brutmyr, en agmyr som omges av en kantzon, där växtligheten domineras av blåtåtel och
knappag.

Strax norr om länsväg 148 ligger ett annat stort våtmarksområde som nästan helt består av öppna fukthedar
och vätar. Vanliga växter på fukthedarna är bl.a. slankstarr, alvargräslök, ängsvädd, rödklint, brunört samt
orkidéer som ängsnycklar och brudsporre. Här och var växer blodtopp, en växt som i Sverige bara
förekommer på Gotland.
    
Inom området förekommer flera ovanliga och värmekrävande arter insekter, t.ex. apollofjäril och svartfläckig
blåvinge samt de vedlevande skalbaggarna hårig blombock, gulfläckig praktbagge och smedbock.
    
Till reservatets häckande fågelarter hör bl.a. trädlärka och nattskärra.
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Bästeträsk 

Bästeträsk, Gotlands största sjö.

Naturreservatet Bästeträsk är ett av Gotlands största naturreservat och omfattar dels den 665 hektar stora
sjön Bästeträsk (Gotlands största sjö!), dels drygt 800 hektar av omgivande skog, myrar, alvarmarker och
klapperstensstränder.

I den sydvästligaste delen av reservatet finns även ett mindre område med lövskog och ängsmark –
Hässleänget.

Sin storlek till trots är Bästeträsk förhållandevis grund: Största djupet är bara ca 4,5 m, och större delen av
sjön är avsevärt grundare. 
    
Sjöns botten utgörs delvis av stenig hårdbotten (främst de grundare delarna av sjön), delvis av
sedimentbotten. Sedimentlagrens mäktighet uppgår som mest till ca 1,5 m. 
    
Sjön saknar i stor utsträckning högre vattenvegetation, men bestånd av vass och ag förekommer dels i sjöns2012-12-14 22:10Bästeträsk - Länsstyrelsen i Gotlands län
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sydvästra del, dels norr om Stor- och Lillholmen. Stora delar av sjöns centrala delar har en bottenvegetation
av kransalger. 
    
Av fisk förekommer gädda, sik (enda sötvattenslevande beståndet på Gotland), mört, sarv, sutare, stensimpa
(enda förekomsten på Gotland) och abborre. Kräftor planterades in på 1920-talet och finns i dag rikligt i sjön. 
    
Nästan hela sjön omges av en s.k. strandbarrikad bestående av en isförskjuten, 0,5-1 m hög strandvall av
delvis blockrikt grus.

I den centrala delen av sjön ligger öarna Storholmen och Lillholmen, som både till stor del är klädda med
lågvuxen tallskog. På de två öarna häckar bl.a. flera hundra par ejder. 
    
Hässleänget, som har en areal av ca 15 hektar, har närmast karaktären av lövskog dominerad av ek och ask.
Hela området har tidigare varit ängsmark, och många av askarna bär spår av att tidigare ha klappats
(hamlats). I delar av området finns gott om hassel. I norr är skogen fuktig och har delvis karaktären av
sumpskog. 
    
På askarna och ekarna växer ett flertal sällsynta arter lavar och vedsvampar, och den fuktiga lövskogen hyser
landets förmodligen individrikaste bestånd av större agatsnäcka Cochlicopa nitens, en sällsynt och
kalkkrävande landsnäcka. En mindre del av Hässleänget sköts fortfarande med fagning och slåtter.
Hässleänget ägs av Svenska kyrkan och utgör ett s.k. kyrkoreservat. 
    
Omgivningarna kring Ar präglas i hög grad av den kalkindustri som tidigare har funnits här. Ahrs bruk
anlades redan 1650 och bedrev verksamhet här fram till 1990. Påtagliga spår av kalkbrytningen utgör bl.a. två
numera vattenfyllda stenbrott.

Det nordvästra brottet är sommartid en populär badplats som fått namnet ”Blå lagunen”. Här finns bl.a.
parkeringsplats och toalett. Den nybyggda grusvägen till ”Blå lagunen” utgår från länsväg 690, mittemot
parkeringsplatsen intill Bästeträsks nordvästra strand. Vägskylt visar vägen.

OBS: Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet vistas på någon av öarna Falholmen,
Storholmen och Lillholmen.

Den s.k. Blå lagunen har blivit en populär badplats.


