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Södra Möckeln, 
en konstnärlig utredning 

På julafton 1968 tog Apollo 8-besättningen, under ett av sina första varv runt månen, en bild på jorden. 

Bilden har kommit att kallas Earthrise och blev en spegel för mänsklighetens tekniska framgång, men också för planetens 

sårbarhet och vårt ansvar för dess framtid. Parallellt med temperaturökning och omställningskrav har bilden börjat cirkulera 

allt flitigare i media – som en symbol för en mänsklighet som drivs av kreativitet och utveckling, men som på vägen glömde 

bort förutsättningarna för liv på jorden. 

Älmhult, Möckeln, almdungen vid den stora sjön, formad av den senaste inlandsisen. 

Utredningen har två spår, det ena följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 

1850-talet, i samband med jordbrukets skiftesreformer. Det andra lyfter värden kopplade till platsen, ibland inringade utifrån 

komplexa system men också värden som vi kanske inte förstod eller kände till förrän de inte längre fanns kvar. 

Historiska lager är viktiga för förståelsen av en plats och dess förutsättningar. Hur marken brukats, erfarenheter som gjorts, 

men även geologiska, hydrologiska och ekologiska förhållanden, samt framtida beräkningar i förhållande till ett förändrat 

klimat och en med det nödvändig normförändring. Utredningen utforskar och granskar platsens förutsättningar, dess 

ekologiska system, parallellt med samtida forskning i förhållande till klimat och krav på samhällsomställning. 

Arbetet har bestått av efterforskande genom möten med människor med situationsbunden kunskap, genom kart- och arkiv-

material, artiklar, tidigare utförda naturinventeringar, samt exkursionsstudier i området. Undersökningen har gjorts ur ett 

tvärvetenskaplig perspektiv med intention att förstå och synliggöra sambanden mellan människan och hennes omgivning 

och har speglats mot begrepp som ekologisk läskunnighet och extiction of experience. 

Ekologisk läskunnighet handlar i stora drag om att förstå samspelet mellan människa och natur, att människan är en del av 

ekosystemet och att vi inte bara har möjlighet att påverka, utan att vi är fullständigt beroende av att ”systemen” fortsätter 

fungera för vår egen arts överlevnad. Det senare innebär att vi håller på att förlora den kontakten och kunskaperna som 

ger oss nycklar till denna förståelse. Det tvärvetenskapliga perspektivet är väsentligt för djupgående förståelse av komplexa 

sammanhang och för att vi genom en åtgärd inte ska undergräva något annat. 

Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt. Genom mappens framsida, där de historiska sjöarna och 

vattendragen skurits ut, skymtas underliggande samtida karta över platsen. Uppslaget görs genom häradsdiket, ett en 

gång vattenfyllt dike som fungerade som sockengräns. Utmärkta på kartan är platser för värdebeskrivningar markerade och 

på insidan av den uppslagna pärmen är beskrivningar nedtecknande med fokus på vattnet genom historien och exempel 

på skyddsvärda observationer. 

Att för en liten stund stanna upp, att en stjärnklar natt blicka ut i det som för oss är relativt outforskat, hänföras och 

samtidigt varsebli vår egen sårbarhet. 

På uppdrag av Älmhults kommun och Statens konstråd, Kunskapsnav offentlig konst. 

Caroline Mårtensson, 15 december 2019. 

Kartmappen, som finns i ett exemplar, överlämnas till kommunens projektgrupp 2020-01-28. 

Utskriftsformat av digital pdf: A3 
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Sjön Möckeln med intilliggande våtmarksområden, 
Elmhults sjö och Ormakulla göl före sjösänkning 
och torrläggning, markerat på samtida kartmaterial. 
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1

V~rden oth avtryck 

1 SJosanknilQ, Mrimeln 
1852-57 s~nktes sjön med 1,85 m vflket 

p3verkade anslutande vattendrag od7 ~oar. 

2' Landvinningar 
□e, gjorda Landvimingarni3 i samband med sjtlsänkning ool7 
dikningsftretag bestod i hLMJdsak av stensk~r □ di sand. 
Ein del omräden som lill en b~rjan kunde all'IV~ndas som 

tordbrul<sm k,. eller senare.• for h~rd ·orida ytor och b;r1ggnation. 
hi3r successivt si3tf sig gsnom att sedment sammi3npressats. 

3: Häraclsdiket 
AUbo/Smnerbo, administrartiv gräns fram tiU 1928. 01 et är idag1 

kulverterat och Löper genom IKEA-omr~clet och ner till rien· gsverket. 
Hairadsdi~et leder ctagvatten fr~n Älmhults tätort ut i sjön Mtlckeln. 

4 Elmtiults sjo och S Ormalwlla got 
IJe b~!la sjoarna torrlades 1871 

"De laidMnnililgar som erhtM.Ls gemm s~li'lkningsft'lretaget torde rumera 
till huvudsal<Ug det utgoras av skogsmark. Undantag utgor bl a bo't len 

i den f d Älmtasjön (NV om ~ckelnl som enligt top!).Jrafiska k<l't:an 
utgönes av sankmark som till sHtl'ie delen lidvis srn lJlder varHieni."' 

Georg Sandbergs noteringar. ko111mmarkivet. 

6 Orieglerad 
Betydelse1ull1 tor artmängfal.d och resiliens. 

7 lrlogs ta ltorJe 
Omräden som sätts undeli" v·atten- vid en översvamni~ som motsvaril" 
et t~kbart värstar scer,ario vilke kan intrr~ffa på grt1nd arv naturliga 
faktorer. I mrh~ Lande tu del ~r~nctade ~linartet beräkn2s neider
bOrderi öka i omr.ao"et, viket k;an leda Hit fOrhOjd oversvam ·ngsrisk 

kring Möcik~n inomde n~rmaste 100 ären. En reglering av sj~n 
p! verkar 'flöden och tilltagande rtöden skulle kunna bli förtldande 

~ven ror ancl a orter. som t e:x Kristianstad soo, ligger Län e ner 
i Helge ~ vattensystem. IJetar av KrtStianstad bef11ner sig under 

havsnivå ooh dar p~g,~ sedan fle ra år e t irw.alln·-1gsarbete för att 
skydda stal!fen mo oönskad oversv::imnill]. 

8 Värtmark 
Sumpmark. v.attensjukt eller varttenrikt 

Många våtmarker har hOg~ natlJ'värden. Andeten vätmar~er har 
mirnskat radikalt igenom utdikning hll formän Klr j:ord- och skogsbruk. 
rn förh~llande,vrs nytt hot mot väotmarkerna ::ir kl1T1aitrnr::1ndringarna. 

Stigande temperatlJ'er och <lndrade nederbtrdsmtll7ster skql}ar 
störningar i ekosystiemen och ~nclrar tcrutsäUningarn.a ror arter 

knutna m dessa h:abitat. 

9' vanen- och a1vtoppstemingar 
Våtmark ~r tarrlagd genom dikning och lrulverterade 

v.atten edningar för sptllvaHen och regnvarttelil. 

10 Vattenriv~. htlgvatten 
Ärstklsbaserade skiftrmg~ pa upp ti l 1 1/2 m. 

11 F~gelr ikt 
□en naiturliga vat t envariati □ - en (1en grunda steni~ Längstrarkt~ 

sk amlliljen. våtmarkerna, de mänga öarna och stillheten ger 
fl:rutsältningarn1:1 för den rik1:1 fågelfaurran 

1(2 Flacka stränder 
K~nsliga rnr översv~mningar i samband med höga flöden. Prognoserna 
för klimaltor::tndrlngarnar tyder på en Okacl nederbörd pä minst 10- 5 
procent i området vilket kan leda till att overs:vclmlngsrisken krililg 
Mockeln kommer att forti □jas namde närmaste 100 ~ren( tilcke\ns 

inl □ p.p t l Helge ä reduceras genom ·genvc0:ning. En kantzoo med 
ltMr~d beskuggar färan □ ch ninskar igenv~xnin~ 

13 Bryggareg:atan 
Rjne sjös~nkiiingen gilck det at vid htlg1,1alten ta sig 

bålledes fram till nordvästra Bryggaregata . 

14 Kanal 
A/IB Elmhult-Agu,naryd, plan för kanal frän Mtlctileln till ÄmhuU. 

UJprrättad av tllvrättsrådet C. (arlheim-Gylhmskfll.d, St'.)~rd, 
Älrmult. l<an en skulle gå ungefär längs Mradsdiket med eri 

hammass;mg vid Gmthard Nilssons skrofupplag. 

15 Strandskycfd 
Minskar· s~irba·het i ftlrh~llande till ett torandrat 

klimat och v~mar natur och allemansräU. 

16 Sl<itviken 
Fororeringar i bottensedimenten ef ter Elme glasbruk. 

17 Vatlenverloet 
Avvenkat område. 

Hur kan kostn1aden mr en trad beräkf18S?' 
Förutom trddets egenvariile bictar det till m~lrl.Ji3 
ancra arters livsrriJO, ~ven m~miskans. En del 

trädl 1:Jlir mycket gsmL<3 O[h verkar sam tis:tariska 
överbryggare mellan generatiooers: mi111r1en 01:h 

be-ätletser kopplade ill en ptars. När träd växer 
binder de kol genom art kotclaxicl a'bs(l'b-eras 

samtidigt som s:yre bidas. En kolsdflka uwstår n::1 
tillvaxten .av skog ar storre, an ilvverkningen. 

18 OdUngsmader 
Sankmark som torrlades i samllancl med sjosankningen. 

19 Ft:1rorenad mark 
Texaco/Caltex, oljespill. 

20 Krokodl d1ammarni3 
Depon·. Elme glasbruk. 

21 STIEMA 
Återvinning av aLUminium. 

22' GoHhards gata 
Asg~tan s001 li'.lpsr ja111te åser, 
b,yter namn tiU Gotthards gata. 

23 KE:A rmseum 
Under .anl~ggnfngsarbetet arv d'en nya pa kerfngen 

upphittades en skö!.dbuclda frän 450-5,50 e Kr. 

24 Naturlig badplats 

25 Fossil åker 

26 Tjockskalig m~Larmussla lUnio crassuS) 
Vid inven ering av stormusslor har lem arte p~tr::iffats vid M~ckelns utlopp, 

dc:lrib and tjd.skalig målarroosslat, äkta mätc:l"'mussla och flat dammussAa. 
Den starkt hotade tjocl<skali~a mätarmusslan kan upp~ m åloor av 90 ~r. 

Det största t"lltet rJKlt musst~ är försämrade Livsmiljöer til ftllj,d v mänskliga 
aktiviteter som ftw-surnlng, overgtldrilg, vattenre~ering, rensning adl 

kani3Lisering av vattendrag,. 

'Z7 BadlpLatsen 
En mö1tespl.a1ts idag och för tidigare generationer. 

28 Akerr:mika (Raphanus rapt,anistmn) 
~kerrättika ~r ett hotat åkeragr3s som inventerats vid denna i:itats 1och rapporterats 

tl l Artcfatabanken. m amat ~kerogr~s som oomera ar a ut hotat är klätt 
(Agrostemma git~o). Båc:la har slagits ut genom intensller~t JordbrlJ<, 

29 Ädellovsko9 och ha!1J1ark 
Skogsmarken ru,t sjon har htlga värden. Det stora antalet häckande f~gta Mr 
samman med tr.ädaisammc3111säUning och förekomsten av gamla eller dödar trädl 

30 Tyslnad 
Forskning visar att vi troligen ulldersk:attcf' hur m1cket manskliga l)Jcl p~verkar 

a dr.2 arter. Lugn lj.Jdmil~ dl' ocks~ mvcket 'lldrdsfuH ll" en mdns:kHgt perspektiv. 

31 MDM«er 
Ftlrulom ftrlorade livsmiljtler, insektsgJter, invasiva arter och klimatftlrä dring:ar ~r även 

nat belysn· g en av de starsta faktorerna bakomdet m· si<ann:Je antaet ·nselder. Gatlyktor. 
ljusskyltar □dl upplysta byggnader imE!bcir tryggtle·t och frerrltgare stader, mE!fl har också 
negativa effekter ft1r m~nniskor. djlJ" och ekosystem. Insekter som norm:aU orjenterar sk.i 

efter ~ nljuset fastnar vld lampornas ~ en odi tladdermoss v!gar rite sig ut. 
LJusfororenngar gor det sv~rarie att studera stjärnhimlen. 

32 Stj~rnsikt 
se, norrut och finn linje utan lj.lsfOroreningar. Ävoo norrsken kan sE!s gen□m kameraL 

33 Fladclem,oss 
Skitilingarna som uppstår i mtlte·t meUari Ulvskog och tlppna gtclnlor skapar varierande 
mi oklinat i kombi natt□n meo närheten fäl vattan och gynnar en m~ngfatd av insekter. 

mi det finns g□H □m ins-ektier kan det ocks~ fimas fladdermöss. 
Vattenfladdermus ocih nordisk fladdermus har observerats, 

34 Getary~ama 
l.fnder istiden bldades L~ngstr~ckta ruUstensåsar, i dessa !ra1der kaUade getrygg 

rnersoo, gränsomräo'et m~nga g~rJJer var sa Id lades vägarna ofta uppe ~ g,etryggama1 
Här bard' - firmas sp~r efter tidigar,e generatla ers bosättningar och genonresor, 

35 Mutrn 
Benämning på det losa materia sombildas I iM~·ga träd. 

Livsvik~ig miyo for mänga arter som rdag1;r hotade. 

36 Gudrlll 
IJooer ett par janua ·ii:fiygn 2005, torandr.ades landskapet drastiskt av storme Gu:lruri. 

37 Hamlade lräd 
Kli ursp~r, lovmassan användes vin1terHd föl djurfoder. Genom a t de hamlade träden v;xer 

l~ngsammare IJl'r de ocksä hclrdiga 1e mot svampangrepp och står- stadig~re vfd storm. 
~ligheten som bRd2s. av beskdl"rirlgen ger livsmm åt insektsarter, fåglar □dh naddermtlss. 

)8 Fruk'tåker 
Bokrutts bytorening adh arrendaitorer utfor msamr -s med Fre(lrikscl0\s trädgändar 

nyympning av vilda: el 'ftlr bevaraooe och .äterskapande av klll!urt · dskap. 

]9 Stenmur 
Ku.h1"sp~r efter beredning aiv ~kermark. som sk~d av oliad mark eller ma-kerifllg av 
agogr-anser-. En stenmur skapar ett miktoklmait som gynnar många a-ter geoom att i:re 

lagrar värme samrtidigr soo, de Mller fukt root marken. 

40 Skirat tmåskoloI i 
Boplats: JJSaU for skadegorielse. Skrattm~sarna skyddade mindre orh mer urtsatta arter. 

41 VätmarkSOfli'~e 
Landvinn1ng sam å~el'lgåH mvätmark. si,år efter sjös~nkning~ojektet. 

42 Sorlom 
Storlommen har 'för{lyUat sig nor,rut på grund <W ökad stl'.lming. 

43 Mdi~la 
Spä · efter brytringI .av mll'cirljarcl. Sten sorterades bort □di rnater@le anvandes till vagar. 
m□sso .i111ar odl som Jordftlrbcutring. Har liggsr den inmt e t omr~de sombrukades sooi 

ang eUer sjtlsänlmingen men nu är ,en v~rtmark. 

44 vastra B~httt· 
NyexpoaJer2t omr~de. Sten~ trdsk ·skog och ängsmark, ~rtln2 korridorer för tlora och 
fauna1~r int·e mbart av vild fitlr mänskligt välbefinnande. flora och fauna. Oet ·r även 

arv betydelse i torMLlande ~ill ~ramirdar utmaningar och oversv mningsproolemal•ik. 

4S Bokoolt 
HOga natur- och kLJlh.rvärden. Omrädet arrenderas o h skols av byforeni~ en. 

46 Mossasran 
Mossastan är ett lokalnamn ror det villa001r~de soo, byggdes pä 1920-lalet och fram~t. 
Omr~det var "va'tlens,Jukt". det vill s~ga gammal mossmark som fytldes LWJ d~ Villorna 

antades. Idag utgors en cret av omi'~•et av KEA Aktivltel·shus. 

47 Tr~impr,egnering 
1913-1911'5. fornreningar: arsen • krl!lm, zin'k. 
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Beräknat högsta flöde, 2019. 
Markerat område visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning motsvarande ett tänkt 
värsta scenario vilket kan inträffa på grund av naturliga 
faktorer. 

MSBs översvämningsmodelleringar, fritt överförda.  



 
 

    

I 
.... 

Jo 

Beräknat 100-årsflöde, 2019. 
Markerat område visar vilka områden som sätts 
under vatten vid en översvämning som statistiskt 
sätt inträffar en gång på 100år. 

MSBs översvämningsmodelleringar, fritt överförda. 
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BETlNIAfJDE. 

Redan ll!11ge bar en kanalled varit påtä11kt med en aträck11i11& &e

nom ~öckeln med !_&u11Daryåssjön med eventuel tortsättnin: geaom Stea

ocb Ryasbyejtiarne oill Ryesby statio11 i Rysaby socken, men ehuru dea 

stora ny-tt&n och behofvet ax ifr ågavarande farled varit till fullo 

erklilld har den åock ej kommit till utförande. Emellertid hafva au 

för företa &et intresserade, såväl enskilda inom Elmhults köping, som 

aågverksbolaf och inom Agpnaryas socken ett flertal pereoaer 11J1skaf

fat medel till UAåersöknin1 och beslutat att kraftigt verka för ka

nalledens realiserande, i första band f r u Elmhult genom Möckel• och 

Agu:Rl'larJdeejön till Ryd, för hvilken del detta förslag nu föreli&ger . 

Bltledene län&d från Elmhulttill Ryd är Ull&, 22.5 km. 

Kanalen skulle ta&a sia början strax aorr om Ellllhults statioa, 

med ha!:lJlbassia 170 meter från vä&öfver,ån&e• intill stationen och 

vester om etate11s jernväa;aepår. f·ör att minska kostnaden akulle 

baseinen blott gifvas eu bo.ttenbredd af 25 meter, då det förutsättes 

att b&båt och pråmar väRdas med trossar ~cAR land. 

BaeeiDea, hvara totallängd skulle blifva 75 meter, förses med 

en träkaj af 60 meters läagd. 

För att underlätta transpor t erna af ,ode anordnas ett stick

spår t ill stationeR, 

Från baaeineR gr~fvee en kanal, med 5 meters bottenbredd ooh ett 

vactendjup af 1.2 me- t er under !föckelas Hl.geta vattenyta, och som i 

huf-vudaakli& del följer det afloppsdike, som frb Ell!lhulte köpiD& 

slutar 1 sjö■ Yöokeln, 

Då 1 detta afloppsdixe utmynnar kloakledningen från köpingen 

af.ledes denna vattentillförsel förbi baasiaen ooh insläppes 1 kua

len aorr Olll densamma. 

Jordmlu:ien oella n Elmhult och Möckeln består till största delea 

af dyjord. 

L4Rgden fru harunbaesinene södra ända till Yöckeln är 1420 metS] 

Ge~o~ sjön Möokela är djupat tillräckligt för trafikerande med 

den materiel som afses. 

Dl kualleden lemJ!ar Möokela skulle den följa den å, som före

nar de=a sjö med Agunnarydeejön oob som på en längd al'. 5 Jan. näetu 

ej tarfvar andra arbeten an 1räfnini pä ~e etällea, där b , till 

följd af sina krö,1.1:iintar, behöfver riitae. Åns oredd är öiver 5 meter. 

Äfves här är jordmaasan af lös beskaffenhet, n,ossjord . 

Böjdskillr.adell a;ellan vattenytorna i lHickeln och Agunllnaryde

sjön är vid medelvattenytn ua&efär o.~5 meter och vid llgvattenståad 

nå&öt ~indr~. Dena skillnad torde e j aer.om åns uppren6llillg näma

värdt ändras . 

J c.en återset.ende delar: af kaaalvi!.ger. till A1un11arydeejöa, 

1.300 meter, ~ ecbaktniaie~ delvia af hlrdare e,enekap, hvarjemte 

olrca 250 Jrubm. ber&eprä•&~iug förekom.iner. 

1:uvarande bron öiv&r år. lir hi!.rans11ä,e11 till Rönnl!te ge110111slll.ppa1 

åns vatten i 5 hvälfda spann, hvaraf aet veetliga föreslås att om

bygaaa och brobaaaa höjas aå, att kanale11a tra!ikering kaa fortgå 

ooehiad:radt • 

I närheten af delll:.a bro ar:läa;,ea e11 brygga föi· uy,ptagni11g af 

resande ocb f~3l-t&oda • 

A,:u1111axyds,;j~ne vatte.id.jup är r11lf;a och k:ra.tver d elvis för

dju~nL;g, dock ej till afscvärdt d3up. 

Vid Ryd bygges an bryg6a för trafiken derstädee, 

Sjöledems trafikeria& föreslås eker med eu ån&båt, rymi:iaade 

plats f~r 50 pasaaaarare, m:id :naa:dn om 6 no,:iii:,.ella lll!.stkra:fter, 

s1ed oredd o:nlaiR& 3.5 meter och med vat tendjupr;ående af 0.9 meter 

j ,utc1 a a;. pråmar af lilcpli& ko::iatruktion. 

Sl upeas hastighet bör upp&å till circa? knop. 

I farlsds11 fi:irekommer ej all:näa farled oob ej heller något 

fieke, eom i al!Jnnvä:rd måa beröres af b~tledeas tillkomst, 

Då för ssr;ellede:ae hållude vid e-rforderligt djup ett mhdre 

:nudderverk är bah:lfli~ föreslås att ett eåda.nt aaa~aft'as vid byu

nadearbetete börju, då el'I ej o~etydlig mi•ekai:ag 1 koetaadea der

i&ellOl!I ViDJlee. 

• kostRa4eförala&et har beräknats m~ddring verkstäld med 

r.1uddarverk. 

Inom Elmhulta köping är tillför seln af li!eföraödenheter riaa;a, 

hvarjemte priset å dss=a under de aenare åren stegrats mera ocb 

mera. 

För att underlAtta kommunikatioaea med orter, hvarifru ln~dt

maanaprodukter direktakulle få sin afyttring i il!!1hult, äl' den 

föreelar;aa båtledea af SYJl)lerligen stor nytta. ,ör de corrut belä&E 

sootn.u-na skulle äfven beredas tilli~lle att utforsla trävaror ocb 

svart 1r=it m. m., som au ,eaom den stora vägltngden t ill stat9-

baau knappt kan komma ifrå&a; äfve:aaom skulle för ecokna1-ne finae 

lä genhet för hemta(lliag af göd.nintslimaen och ar.dra för dem behöfl1ga 

pro.dukter . 

Slutligen torde l!.!ve11 ej obetydli& perao~tratik vara att på

r äkna, dl dea ifrå,avarande kaaallede• komme att för sookaarae ut

cöra ea beqväm förbiadelse med Elmhulte köping och stateba.aae sta

tion dsrstädes . 

Växjö 1 April 1S09. 

P. Ericeon. 

Utdrag ur Kostnadsförslag för kanalled från Elmhult till Ryd, 1909. 

Källa: Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Hamnbyrån via Riksarkivet. 



     

                                                                          

Planerad fartled samt utdrag ur: 
Förslag till båtled, Elmhult genom Möckeln 
till Algunnaryd, upprättad 1908 av P. Ericson. 

Källa: Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 

Hamnbyrån via Riksarkivet. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Förslag: 

Den gröna ryggraden, förbindelsen mellan centrum och sjön 

Integrera skogsträdgård i delar av den befintliga vegetationen längs med den grö-
na ryggraden. Ett socialt lärandeprojekt för kunskapsutbyten mellan generationer 
och olika bakgrundsbilder som ger grundförståelse och interaktion i förhållande till 
ökad ekologisk läskunnighet. Tillsammans skapas en ”trädgård” för alla att nyttja 
och leva med längs promenadvägen till sjön. Utökat grönstråk för alla arter, perenna 
grödor: fruktträd, bärbuskar nötter, örter etc - binder koldioxid och kan samtidigt ge 
en mindre mängd närproducerade grödor. 

Exempel på projekt: 
Kunskapsparken Brunnshög i Lund, ritad och planerad av Philipp Weiss. 
gammelgaard.se 
skogsträdgården.stjärnsund.nu 
matskog.com 

Kanalen, vägen till vattnet 

Är det möjligt att titta på det gamla kanalförslaget och omsätta det till dagens 
utmaningar och önskemål? Kan våtmarker restaureras och skapa en miljö som 
gynnar både naturvärden och öppnar upp en centrumnära vattenmiljö som 
samtidigt också kan reglera flöden i förhållande till extremare väder? 

Utmaningar 

Att få människor att mötas, engagera sig i och ta ansvar för platsen de delar. 

Önskemål, ortsbefolkning 

Vid byggnation ta hänsyn till befintlig miljö och arbeta med naturen. 
Bevara stenig trolsk skog som är karaktäristisk för trakten inne i bebyggelse. 
Bristen på samvaroplatser, särskilt vintertid. 
Fungerade toaletter. 

https://matskog.com
https://skogstr�dg�rden.stj�rnsund.nu
https://gammelgaard.se


 

 

  

   

 

 

 

Tack till 

Anne Svensson, Christer Lindström, Sven G Nilsson, Sven O A Svensson, 

Ulla Rundlöf, Maj Rundlöf, Hans-Erik Pellgaard, Ingmar Almqvist, Göran 

Widing, Barbro och Nils Harald Eriksson, Ann Pettersson, Josefine Gustafsson, 

Hans Frodig, Lars Henriksson, Håkan Helgesson, Hjalmar Larsson, Älmhults 

kommuns projektgrupp: Helen Carlsson, Johanna Kihlström, Cecilia Axelsson, 

Paul Robertsson, Arpine Minasyan och Johan Söderlund för att ni delat med er 

av er kunskap om platsen och dess förutsättningar! 

och, ett alldeles särskilt tack till 

Ingvar Nilsson f. d. Kommunekolog i Älmhult, Mats Jeppsson Lantmäteri-

ingenjör Miljö- och Byggförvaltningen, Niclas Rosenbalck Kommunarkivarie, 

Magnus Nilsson och Patrik Bengtsson, Fojab arkitekter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntliga källor och kunskaper 

Anne Svensson och Christer Lindström, Bökhults hantverkargård. 

Arrenderar, bevarar och synliggör kulturmarkerna runt Bökhult. 

Ingvar Nilsson, f. d. kommunekolog i Älmhult och länsekolog i Kronoberg. 

Har gjort naturvärdesinventeringar kring mindre tätorter, bl a för Ljungby. 

Använder sig av historiskt kartmaterial för att utläsa ekologiska samband. 

Sven G Nilsson, Biodiversitet och bevarandevetenskap, professor emeritus LU 

(skogsbiolog). Forskargruppen i Biodiversitet och bevarandevetenskap vill öka 

kunskapen om vilka konsekvenserna blir för olika arter när klimat och livsmiljöer 

förändras. Har utfört inventeringar för Älmhults kommun. 

Sven O A Svensson, boende i Älmhult sedan några år. 

Drivit Natursnokarna, fotograf, aktiv i fb-gruppen ”Naturnytt i och omkring 

Älmhult”. 

Ulla Rundlöf, Naturskyddsföreningen. 

Maj Rundlöf, ekolog och miljöforskare, LU, boende Stenbrohult. 

Forskningsområde: Ecolog, Agroecology, bumblebees, landscape ecotoxicology, 

pollination. 

Hans-Erik Pellgaard 

Arrenderar, bevarar och synliggör kulturmarkerna runt Bökhult. 

Ingmar Almqvist, f. d. kommunalråd, kunskap om orten och dess utveckling. 

Aktiv i Hembygdsföreningen. 

Göran Widing, innehavare av originalkartan över sjösänkningsprojektet samt 

handlingarna därom. 

Barbro och Nils Harald Eriksson, boende med engagemang i platsen och dess 

historia. Medverkade i en studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan som 

publicerat en bok om Möckeln: 

Möckeln, en bok om sjön, fisket, bygden, historierna och människorna, 2013. 

Ann Pettersson, formgivare till boken om Möckeln. 

Josefine Gustafsson. Natur och Hållbar utveckling - biologisk mångfald, skog, 

kulturlandskap, friluftsliv, utomhuspedagogik samt social hållbarhet. Förstudie 

“Vandringsled Östra Möckeln”. 

Hans Frodig, medlem i hembygdsföreningen, varit aktiv och drivande i 

Naturskyddsföreningen och gjort omfattande inventeringar av naturvärden 

som finns i kommunens arkiv. 

Lars Henriksson, Orienteringsklubben Älme 

Inom Älmhults kommun: 

Mats Jeppsson, Miljö- och Byggförvaltningen 

Niclas Rosenbalck, Kommunarkivarie 

Håkan Helgesson, Kris- & Beredskapsstrateg 

Hjalmar Larsson, Va-ingenjör 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tidigare inventeringar, underlag, källor och inspiration som använts i den konstnärliga utredningen 

Ingvar Nilsson, f. d. kommunekolog, Älmhult kommun, inventeringar och utredningar, kommunarkivet. 

Sven G Nilsson, ekolog, Biodiversitet och bevarandevetenskap, inventeringar av naturvärden till ny naturvårdsplan 2018-19, 

underlag till Fördjupad översiktsplan, Älmhults kommun. 

https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/naturenialmhult/naturvardsarbete/naturinventeringar.4.629dd0e16193db0b782a135.html 

En kulturlandskapsinventering av fritidsområdena Klöxhult, Haganäs och Bökhult. 
Projektarbete av Thorbjörn Nilsson, Martin Wollmer, Pernilla Boström och Maria Olin, 

Landskapsvetarprogrammet Högskolan i Kristianstad 2009 (Kurskod LP416Lv09), 2009. 

Uppdragsgivare Thomas Franzén, Kultur - och fritid, Älmhults kommun. 

Kommunens arkiv 

Bidrag till Älmhults historia 
Smålandspostens boktryckeri aktiebolag, 1950. 

Kommunens arkiv. 

Naturvärdesinventering - strandnära delar av Möckeln, Älmhults kommun. 
Inventering, text och foto: Naturcentrum AB, 2014-10-07. Beställare: Älmhults kommun. 

http://www.almhult.se/download/18.629dd0e16193db0b782a20f/1519309265471/Inventering%20Möckeln%20-%20Naturvärden.pdf 

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor - värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar. 
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 

https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 

Historiska kartor, lantmäteriet. 
https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/ 

Artportalen, ArtDatabanken, SLU. 
https://www.artportalen.se 

Översvämningsportalen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html 

Naturminne, Naturvårdsverket 
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturminne/ 

Möckelns utlopp vid Byvärma begränsningar och möjligheter. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2008-12-11. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb59324359b/1540827349322/Möckelns%20utlopp%20vid%20Byvärma%20-%20be-

gränsningar%20och%20möjligheter.pdf 

Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för Älmhults Kommun 
Upprättad av: Rebecca Martinsson och Ida Blomqvist, Tyréns, 2016-09-06. Beställare: Älmhults kommun. 

https://www.almhult.se/download/18.7c3ce8ba157d264d2e930bce/1488471710143/3.%20Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 

Hur Älmhult blev en kommun 
http://www.almhult.se/sv/kommunen/dethararalmhult/almhultshistoria/huralmhultblevenkommun.4.40681f1210df5380876800012936.html 

Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan Möckeln-Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn. 
Johan Kling, Envicarta Naturgeografisk konsult och Peter Nolbrant, Biodivers Naturvårdskonsult, 

på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2007. 

http://biodivers.se/files/Helgea-3.pdf 

Om vi inte känner skogen värnar vi den inte 
Ebba Lisberg Jensen, forskare i humanekologi vid Malmö Universitet. 

Ur Mossa, massa, människa, Naturskyddsföreningens årsbok 2014. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/om-vi-inte-kanner-skogen-varnar-vi-den-inte 

Mobilisera som inför ett världskrig 
Krönika av Jenny Stiernstedt, Dagens Industri, Publicerad: 2019-07-01 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/mobilisera-som-infor-ett-varldskrig/ 

Det dödliga ljuset 
Johan Eklöf och Jens Rydell, Forskning & Framsteg.  Publicerad: 2018-09-27 

https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/det-dodliga-ljuset 

Sverige behöver investera i tystnad. 
Gunnar Cerwén, doktor i landskapsplanering, ljudmiljöforskare och landskapsarkitekt, Frans Mossberg, doktor i musikvetenskap och 

f.d.föreståndare för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Kristoffer Mattisson, doktor i medicinsk vetenskap, avd. för arbets- och miljömedicin 

vid Lunds universitet, Marcus Hedblom, biolog med inriktning urbanekologi vid institutionen för skoglig resurshushållning på Sveriges lant-

bruksuniversitet. Debattinlägg, Sydsvenskan, 2019-09-01. 

https://www.sydsvenskan.se/2019-09-01/sverige-behover-investera-i-tystnad 

Ljusföroreningar – vad är det? 
Urban Eriksson, rymdforskare vid Lunds universitet, Rymdstyrelsen. 

https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2019/02/ljusfororeningar--vad-ar-det/ 

Nattbelysning stor anledning till insektsdöden 
Publicerad via Natursidan: 2019-11-22, källor: The Guardian och Biological Conservation. 

https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-insektsdoden/?fbclid=IwAR3AT7BNT3L53sVwL74TMKOCRcstKh9F-

2NCgbOwtvDZTztq1-b009WK-oDo 

Mänskligt brus påverkar naturen 
Vetenskapsradion, Sveriges Radio. Publicerat: 2019-11-20 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7347547 

Referens: Kunc et al. “The effects of anthropogenic noise on animals: a meta-analysis”. Biology letters, 2019. Doi.org/10.1098/rsbl.2019.0649. 

https://Doi.org/10.1098/rsbl.2019.0649
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7347547
https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-insektsdoden/?fbclid=IwAR3AT7BNT3L53sVwL74TMKOCRcstKh9F
https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2019/02/ljusfororeningar--vad-ar-det
https://www.sydsvenskan.se/2019-09-01/sverige-behover-investera-i-tystnad
https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/det-dodliga-ljuset
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/mobilisera-som-infor-ett-varldskrig
https://www.naturskyddsforeningen.se/om-vi-inte-kanner-skogen-varnar-vi-den-inte
http://biodivers.se/files/Helgea-3.pdf
http://www.almhult.se/sv/kommunen/dethararalmhult/almhultshistoria/huralmhultblevenkommun.4.40681f1210df5380876800012936.html
https://www.almhult.se/download/18.7c3ce8ba157d264d2e930bce/1488471710143/3.%20Milj�konsekvensbeskrivning.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb59324359b/1540827349322/M�ckelns%20utlopp%20vid%20Byv�rma%20-%20be
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturminne
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
https://www.artportalen.se
https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor
http://www.almhult.se/download/18.629dd0e16193db0b782a20f/1519309265471/Inventering%20M�ckeln%20-%20Naturv�rden.pdf
https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/naturenialmhult/naturvardsarbete/naturinventeringar.4.629dd0e16193db0b782a135.html



