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Program till utvecklingsplanen för delområde 1 
antaget av ks 2010-01-08

Följande uppdrag anges i programmet: 

-Beskrivning och åtgärdsförslag för de olika skogsbestånden i området.

-Förslag till utformning och ombyggnad av dagvattendammen med tillhörande diken.

-Förslag till dragning av gång- och cykelväg genom området.

-Översyn av det befintliga motionsspåret.

SörgårdsskolanFörskolan Ur & Skur

Parkgårdens förskola

Gislaveds gymnasium
Bibliotek

Simhall mm

Lundåkersskolan

Gisle 
delområde 1

Ortofoto från 2006
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Nulägesbeskrivning

Nuläge

Gisle delområde 1 är ett centralt beläget naturom-
råde i Gislaved som består av barr- och lövskogs-
partier av skiftande karaktär. Trots områdets ringa 
storlek finns här en stor variation när det gäller 
olika arter och skogstyper. I området återfinns 
de skyddsvärda arterna grönvit nattviol, jung-
frumarienycklar och knärot och det finns en stor 
variation av trädslag. Genom området löper en 
motionsslinga och det finns många upptrampade 
stigar. Här finns också en grillplats som är mycket 
använd som samlingsplats av barngrupper från 
skolor, förskolor och fritidshem.

I nära anslutning till området finns såväl sportan-
läggningar och villaområden som förskolor och 
skolor med stadier från lågstadiet till gymnasiet. 
På grund av det centrala läget och de kvaliteter 
som finns är området flitigt använt av olika grup-
per. Många promenerar i området, barn från för-
skolor och skolor leker i skogen, motionsslingan 
används av privatpersoner, skolor och idrottsklub-
bar och biologilektioner hålls ute i det fria.  

Västra delen av området har varit i behov av 
dränering sedan stigar svämmat över. Ett område 
har därför grävts ut som dränerar området. Sam-
tidigt har dagvattenledningar från andra områden 
kopplats till det utgrävda området, för att det ska  
fungera som en översvämningsyta för dagvatten 
vid stora vattenmängder. Tyvärr har man inte prio-
riterat den estetiska utformningen av dagvatteny-
tan. Åtgärder måste därför till i området för att 
höja attraktiviteten.  

Historia

I den västra delen av området återfinns spår av 
ett gammalt odlingslandskap i form av stenrösen, 
diken och stenmurar. Under början av 1900-talet 
anlades ”mossodlingar” här, vilket är åkrar som 
anlades på fuktig mark och som dränerades med di-
ken. I den östra delen av områden kan man se spår 
av att området tidigare har betats, vilket visas av de 
utspridda enar som växer i den öppna björkskogen. 

Grillplatsen

Gångväg vid tennisbanan
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N Skala 1:4000

Karta - nuläge 

Dagvattenyta

Tennisbana

Fotbollsplan

Tät barrskog/blandskog

Öppen barrskog/blandskog

Stormdrabbat

Öppen lövskog

Öppen/halvöppen mark

Simhall

Ur och Skur
förskola

Sörgårdsskolan

Område mycket 
använt för lek

”Berget”

Motionsslinga

mkt använd stig

dike

Område mycket 
använt för lek

Grillplats

dike

dike

stenmur

dike
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Tillvägagångssätt

Till grund för utvecklingsplanen ligger behov och 
önskemål från de som brukar området. För att ta 
reda på dessa önskemål har intervjuer genomförts 
med personal på förskolor och skolor. De som 
har intervjuats är personal på Sörgårdsskolan, 
förskolan Ur & Skur, samt två idrottslärare och 
en biologilärare på Lundåkersskolan. Personal på 
Parkgårdens förskola har svarat på frågor i form 
av en enkät.  

Skogsbestånden har inventerats på arter och be-
skrivits. Inventeringen genomfördes under vinter-
halvåret varför endast träd och buskar har kunnat 
artbestämmas. Robert Erlandsson, en före detta 
biologilärare på Gislaveds gymnasium, har hjälpt 
till att peka ut områden med skyddsvärda arter 
och har till viss del kunnat beskriva den örtflora 
som finns i området. 

Intervjuade personer

Sörgårdsskolan: rektor, lärare åk 2,  fritids-
ledare, lärare åk 5 och förskolelärare.

Förskolan Ur & Skur: förskolelärare

Lundåkersskolan: Biologilärare och två 
idrottslärare.

Lek vid ”berget”
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Gymnastiklärarnas förslag är att förbättra motions-
slingan, helst med ett mjukare material och att 
bredda motionsslingan i västra delen av området. 
De föreslår även att man ska förbättra de upp-
trampade stigar som finns i barrskogspartiet, så att 
dessa lättare kan användas för löpning. Ett positivt 
nytt inslag hade enligt gymnastiklärarna varit att på 
någon plats sätta upp motionsredskap eller hinder-
bana där man kan öva balans och styrka.

Något som många tar upp är problem med ned-
skräpning och hundbajs i området och det kommer 
fram flera önskemål om att kommunen ska sätta 
upp hundlatriner och papperskorgar. 

Resultat av intervjuer 

Under intervjuerna har det kommit fram att områ-
det är väldigt flitigt använt. Skogsområdet används 
dagligen av en eller flera förkolegrupper både 
sommar och vinter. Motionsslingan används till 
gymnastiklektioner ca 6 gånger per dag under den 
varma delen av året. Den mest använda platsen för 
barngrupperna är skogsområdet runt grillplatsen 
och ”berget” som är en klippa där barnen brukar 
klättra.  Grillplatsen används som samlingsplats 
och här är ofta konkurrens om plats

Kvaliteter som enligt de intervjuade är 
viktiga att bevara
 
De olika personer som intervjuats från förskolor 
och skolor ger en samstämmig bild av vad som är 
viktigt att bevara. Man är väldigt mån om att den 
vilda karaktären i skogsområdet ska bevaras och 
man syftar då framförallt på partiet med barrskog. 
Det som gör denna skog så rolig att leka i är bland 
annat att det finns mycket olika djur och växter att 
titta på, att man kan bygga kojor av pinnar och att 
det finns naturliga ”slykojor”. Personalen är rädd 
att skogen ska röjas och vill att pinnar ska få lov 
att ligga kvar, som barnen kan bygga kojor av.  

De intervjuades förslag till 
förbättringar

Förskolelärare och lärare för de lägre åldrarna öns-
kar sig fler sittplatser och samlingsplatser eftersom 
det ofta är konkurrens från flera barngrupper om 
att sitta vid grillplatsen. Flera nämner att det hade 
varit roligt med en naturlekplats och att man gärna 
får låta stockar eller liknande ligga kvar för barnen 
att klättra på. 

Lärare och förskolelärare tycker att det hade varit 
positivt med en dagvattendamm i området. Detta 
kan ge roliga lekmöjligheter för barngrupperna, 
som kan fiska efter grodor och insekter i vattnet. 
Personalen poängterar att läget i naturområdet är 
bra för en damm, på lagom avstånd från skolor och 
förskolor. Några kommenterar att det är viktigt att 
bygga en sådan damm på ett säkert sätt, med flacka 
slänter ned mot vattnet.

Koja av små granar

Lösa pinnar bör ligga kvar som barnen kan leka med
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I planförslaget ingår:

Ombyggnad av dagvattendamm

Förbättrat motionsspår och stigar

Ny samlingsplats och nya sittplatser

Ny gång- och cykelväg genom området

Naturlekplats

Ny stig

Nya papperskorgar och hundlatriner

Utveckling av vegetationen i området

Övergripande mål

Området ska även fortsättningsvis vara attraktivt 
för flera olika ändamål, så som lekmiljö, för mo-
tion, som promenadstråk mm. Fler funktioner och 
sittplatser tillförs för att området ska kunna brukas 
av flera grupper och personer samtidigt. 

Möjligheten för lek i området utvecklas, med en 
ny naturlekplats och dagvattendamm, så att även 
den västra delen blir attraktiv för lek. Barrskogen 
bevaras som värdefull lekmiljö.

Naturkaraktären bevaras. Nya tillskott så som 
sittplatser ska smälta in i området och vara gjorda 
i naturmaterial. De nya funktionerna ska inte bli 
för många så att de tar över naturkaraktären. 

Den biologiska mångfalden och de rödlistade 
arterna i området värnas. Variationen av arter och 
skogstyper bevaras och utvecklas. En dagvatten-
damm blir ett tillskott för att öka den biologiska 
mångfalden.

Förutsättningarna för motion i området utvecklas 
med förbättrat motionsspår.

Motstående intressen

När man ska ta hänsyn till många människor finns 
det alltid motstående intressen som man måste 
väga emot varandra. Hos skolpersonalen som 
intervjuats finns en stor samstämmighet när det 
gäller vilka kvaliteter som finns och framför allt 
barrskogen lyfts fram som en mycket bra miljö 
för barnen att leka i. Täta skogspartier är spän-
nande miljöer för barn och är ofta värdefulla för 
den biologiska mångfalden. Hos många villaägare 
i området finns i stället önskemål om att skogen 
ska vara öppen för att få in ljus och luft på tom-
terna. I utvecklingsplanen tillgodoses båda dessa 
intressen delvis, men barnens lekmiljöer och den 
biologiska mångfalden bedöms som viktigast att 
tillgodose och utveckla i området. 

Planförslag
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Skala 1:4000N

Karta planförslag

ny stig

dagvattendamm

ny gc-väg

förbättrat 
motionsspår

naturlekplats

ny samlingsplats

ny stig

dagvattendamm

förbättrat 

naturlekplats

ny samlingsplats

Tät barrskog/blandskog

Öppen barrskog/blandskog

Tät lövskog/blandskog

Öppen lövskog

Öppen/halvöppen mark

papperskorg och
hundlatrin

papperskorg och
hundlatrin
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Bänkar placeras med utsikt över vattenytan. 

En spång kan byggas över ett grunt parti av dam-
men för att ge en koppling mellan sidorna och en 
stor tillgänglighet till vattnet.

Runt dammen och bäckarna planteras träd och 
buskar som trivs i vattenmiljöer, så som al, pil, ask 
och vide. På slänterna sås ängfrön in. I de fuktigare 
partierna närmare dammen och bäckfårorna plante-
ras fuktgynnade örter som återfinns i den svenska 
floran, som exempelvis kabelleka och strandiris. 
Vass kan etableras för att fungera som kväverenare.

Skala 1: 2000 

Dagvattendammen

Det som idag är ett översilningsområde för dag-
vatten ändras till en permanent dagvattenyta. 

Dagvattenytan kan bli ett positivt inslag i området 
ur flera aspekter. En permanent vattenyta ger förut-
sättningar för ett rikt djur- och växtliv, bidrar till att 
dagvattnet renas och blir en rolig miljö för barn att 
leka vid. 

Dammen utformas för att göras tillgänglig och 
säker, med flacka slänter så att man lätt kan komma 
åt vattnet. Slänterna och dammen utformas på ett 
naturlikt sätt. Dammens yta kommer att bli mindre 
än den nuvarande utgrävda dagvattenytan (se plan 
och snitt). De två bäckarna som rinner till dammen 
får slingrande fåror och stenar placeras ut i bäckfå-
ran.

Dammen görs grund, ca 1 meter djup. Vid utsläp-
pet kan eventuellt sättas en skiva som reglerar 
vattenytan. 

Vid två områden på västra och östra sidan om 
dammen skapas tillgängliga partier, där människor 
lätt kan komma intill vattenytan (se karta). Här kan 
man exempelvis så in gräs, vilket klipps eller slag-
hackas, eller också anlägga grus eller sandstrand. 

Dagvattenytans nuvarande utseende

Ny utformning av 
dagvattendamm

Ny gc-väg

Samlingsplats

Ny stig

Naturlekplats

Ny bänk

Ny bänk

Befintliga höjdlinjer 
för dagvattenytan
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Ny bänk

skala 1:1000

Ny bänk

0 m 60 m

   0m 10        20        30       40       50 m

0 m 60 m

Ny marknivå

Bef. marknivå

Ny marknivå

Förslag på utformning av dammen och växtförslag

Snitt B

Snitt A

Snitt A

Snitt B

Bef. marknivå

= planterat träd

= planterad buske

Spång över 
vattnet

Tillgängliga ytor
klippt gräs eller 
grus/sand

Slänter:

så in ängsfrön

Slänter: så in ängsfrön

Trädbeklädd slänt
så in ängsfrön, släpp därefter upp 
träd

fuktväxter

fuktväxter

vass

vass
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Motionsspår och stigar

Motionsslingan förbättras för löpning genom att 
bark läggs i en ca halv meter bred remsa bred-
vid den befintliga gångvägen. Stigarna som löper 
genom området är flitigt använda för löpning på 
idrottslektioner, av idrottsklubbar och privatperso-
ner. De intervjuade gymnastiklärarna önskar sig ett 
mjukare material på slingan, så som bark. Genom 
att den befintliga stigen även fortsatt är belagd 
med stenmjöl, kan slingan förbättras för joggare, 
samtidigt som framkomligheten för gående fortsät-
ter vara bra. 

En ny mindre stig anläggs öster om den nya dag-
vattendammen. 

Framkomligheten förbättras på de upptrampade 
stigarna i barrskogspartiet genom att de röjs från 
sly. Dessa ska även i fortsättningen vara upptram-
pade och inte anlagda med grus eller liknande. 

Slitna gångvägar förbättras med nytt stenmjöl

Samlingsplatser och sittplatser

En ny samlingsplats skapas, som kan användas av 
barngrupper. Samlingsplatsen kan utformas som 
en ring av 12-15 stubbar att sitta på. Stubbarna ska 
vara på en lagom höjd för barn, ca 3 - 4 dm över 
marken. De bör vara så pass breda att de kan vara 
bekväma att sitta på även för vuxna. Samlingsplat-
sen lokaliseras i västra delen av barrskogspartiet på 
en höjd med utsikt mot den nya dagvattendammen. 

Nya bänkar sätts upp vid dagvattendammen

Grillplatsen ses över och rustas upp

Exempelbild på sittstubbar
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Nya papperskorgar och hundlatriner

Ett fåtal papperskorgar och hundlatriner sätts upp 
på strategiska punkter. De intervjuade har påpekat 
att det ofta finns skräp och hundbajs i området. 
Särskilt skräpigt är det ofta vid grillplatsen. Många 
har därför givit förslaget att kommunen kan sätta 
upp hundlatriner och papperskorgar i området. 
Kanske borde även rutinerna för städning förbätt-
ras i området. 

Gång- och cykelväg genom området

En ny gång och cykelväg dras från Danska Vägen 
och norrut och ansluts i nästa etapp till Turegatan. 
Gång- och cykelvägen följer den befintliga stigen 
genom området. Beläggningen är grusmaterial eller 
stenmjöl för att inte minska naturkaraktären i om-
rådet. Bredden bör vara ca 2 meter. En viss bredd-
ning av stigen behöver eventuellt göras i området 
väster om tennisbanan. Då gång- och cykelvägen 
inte är asfalterad kan den ej snöröjas vintertid.

Naturlekplats

En ny naturlekplats lokaliseras i kanten mellan 
det stormdrabbade partiet och barrskogen. Både 
förskolelärare, lågstadielärare och idrottslärare har 
kommit med önskemål om en naturlekplats/hinder-
bana. En sådan utförs i naturliga material som stub-
bar, stockar och stenar. Träden kan utnyttjas genom 
att man drar rep mellan dem till balansgång. 

Exempelbild naturlekplats
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Skapa större 
variation.

Skapa större 
variation

Bevara tät 
granskog

Bevara öppen
skog

Utveckling av vegetationen i området

Det som ger mycket av kvaliteterna i området idag är variationen i trädslag och kontraster 
mellan öppna och mer slutna skogspartier. Det är viktigt att bevara och bygga vidare på 
detta. Den biologiska mångfalden i området ska värnas och utvecklas och de skyddsvärda 
arterna i området gynnas genom rätt skötsel.  

Det som tydligt har framkommit i intervjuerna är att barrskogspartiet är mycket uppskat-
tat och att man inte vill att det ska förändras. Barrskogspartiet bör därför lämnas orört 
och pinnar och annat löst material ska även i fortsättningen få ligga kvar som material till 
kojbyggen och andra lekar. 

Villaområdena öster om skogsområdet har problem med att skogen skymmer kvällssolen. 
Skogsområden som ligger nära dessa bostäder hålls även fortsättningsvis öppna och gall-
rade. Även det västra området med lövskog hålls öppet nära bostäderna. På det sättet kan 
villaägarnas önskemål om ljus och luft delvis tillgodoses, samtidigt som barnen får behålla 
sin värdefulla lekmiljö. 

Mycket av skogen är i nuläget likåldrigt och utan buskvegetation, med jämna avstånd mellan 
träden och med björk som dominerande trädslag.(se snitt A) Inom många av dessa partier görs  
en medveten skötsel för att få en större variation. Målet är en lövskog med en stor blandning av 
trädslag, en variation mellan öppna och mer slutna partier. (Se snitt B) 

I skogsområdet väster om dammen finns mycket spår av ett gammalt odlingslandskap i 
form av exempelvis stenmurar och diken. I den mån det är möjligt synliggörs dessa spår  
på ett tydligare sätt.
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Snitt A

Snitt B

I nuläget är mycket av lövskogen likåldrigt och utan buskar med björk som 
dominerande trädslag.....

....målet i dessa områden är en mer varierad lövskog.
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jungfrumarie nycklar,
grönvit nattviol och
svinrot

grönvit nattviol och
skogssäv

knärot
(osäkert)

Karta nuläge - skogsområden

Skala 1:4000N

Tät barrskog/blandskog

Öppen barrskog/blandskog

Stormdrabbat

Öppen lövskog

Öppen/halvöppen mark

Skötselplan



17Utvecklingsplan Gisle delområde1, Gislaveds kommun 2010

Karta mål - skogsområden

Skala 1:4000N
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Område 1 

Nuläge 

Halvöppen mark. Tidigare slåttermark och åker-
mark. Ytan avgränsas av sluttning. I ytan växer 
de fridlysta hävdgynnade arterna grönvit nattviol 
och jungfru marie nycklar och den hävdgynnade 
svinroten.  

Trädslag: Sälg, björk, enstaka al, rönn, bok, fläder 
och fågelbär. Uppkommande sly: Björk, sälg, ek, 
enstaka fågelbär och ask. Fältskikt: Gräs, hallon, 
tuvtåtel, svinrot, ljungfrumarie nycklar, grönvit 
nattviol m.fl. arter.
 
Mål

Öppen slåttrad ängsmark med inslag av stora löv-
träd. Variationen i trädslag bevaras. Jungfru marie 
nycklar, grönvit nattviol och svinrot gynnas.  

Skötselplan

Område 2 
Nuläge 

Öppen likåldrig björkskog. Det finns 
ett stort inslag av andra arter, men björk domi-
nerar. I vissa partier finns stora slyuppslag. Tidi-
gare var här slåttermark och åkermark. Spår av 
detta finns i form av diken och ytor där sten har 
samlats. En del av området är ianspråktaget och 
sköts av intilliggande tomtägare. Apeln i hörnet 
mot Apelgatan har givit namn åt gatan. 
 
Trädslag: Björk, sälg, enstaka lönn, asp, enstaka 
körsbär, apel, hassel, bok, rönn och bindvide.
Uppkommande sly: björk, sälg, rönn, fågelbär, 
bindvide. Fältskikt: Hallon, älgört, vitsippa, 
blåsippa, olika gräs m.fl arter. I ett parti mot 
dammen finns svinrot och grönvit nattviol. 

Mål

Halvöppen olikåldrig lövskog med en stor artva -
riation. Skapa en variation mellan öppna och slutna 
skogspartier. Exempel på arter som släpps fram är 
asp, al, sälg, rönn, fågelbär, lönn och ek. 
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Område 3 

Nuläge

Öppen likåldrig lövskog av blandade arter, men 
björk dominerar. Al växer vid diket. 

Trädslag: Björk, asp, al, sälg, rönn, fågelbär, lönn, 
ek. Uppkommande sly: Rönn, al, sälg, björk, ek. 
Fältskikt: Gräs, mossa, gullris, ormbunkar, hallon 
m.fl. arter.

Mål

Partiet lämnas till fri utveckling. Detta kommer 
leda till att skogspartiet blir tätt. 
Död ved lämnas kvar, men sådant tas bort som 
äventyrar människors säkerhet. 

Område 4 

Nuläge

Parti med korsande diken och en slänt upp mot 
tennisbanan. Längs dikena och utmed tennisbanan 
växer björk, sälg och al. Mellan dikena finns ett 
öppet parti. 

Trädslag: Björk, sälg, gran, al, vresros
Fältskikt: Gräs m.fl arter

Mål

Öppen lövskog med glänta i mitten. Al och sälg 
gynnas.
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Område 5 

Nuläge

Södra delen öppen, fuktig mark, med enstaka so-
litära träd och träd längs stenmur och dike. I norra 
delen gles björkskog och mycket sly. 

Trädslag: björk, sälg, bindvide, asp, al. Fältskikt: I 
ett parti mot stigen växer grönvit nattviol och svin-
rot. I övrigt gräs, skogssäv, kabbeleka, m.fl. arter

Mål

Halvöppen mark med inslag av stora lövträd och 
buskar. Variationen i trädslag bevaras. 

Område 6 

Nuläge

Dagvattendamm. Öppen mark utan träd eller buskar. 

Mål

Halvöppen mark, lövträd av al, ask, sälg, pil och 
björk. Dammar och bäckar rensas från igenväxning 
vid behov. Området runt dammen hålls till största 
delen öppet, men med inslag av buskar och träd, 
så att sikten mot dammen bibehålls. På ett eller två 
ställen görs stranden enkelt åtkomlig med exem-
pelvis klippt eller slaghackat gräs. (Se skiss från 
planförslaget). 
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Område 7 

Nuläge

Öppen lövskog av varierande arter. Öster om sten-
muren finns ett stenigt parti. 

Trädslag: björk, rönn, asp, gran, tall, en, sälg, rönn
Uppkommande sly: björk, rönn, enstaka körsbär 
och benved. Fältskikt: gräs, mossa, hallon, kriskål, 
älgört m.fl. arter. 

Mål

Öppen skog med buskar och träd med varierade 
lövträdsorter. Motverka pelarsalskaraktär. Arter som 
bör röjas fram är t.ex. asp, sälg, rönn, fågelbär, lönn, 
benved och en.

Område 8 

Nuläge

Sluttning med gles aspskog. Partiet fungerar som 
en port mellan det öppna låga partiet runt dammen 
och det tätare barrskogspartiet. 

Trädslag: Asp, björk
Uppkommande sly: rönn, asp, björk, enstaka ek, 
sälg
Fältskikt: gräs, vårfryle m.fl. arter

Mål 

Öppen aspskog av pelarsalskaraktär.  Utsikt ned 
mot dammen.  
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Område 10 

Nuläge

Stormdrabbat. Rotvältor finns kvar i området. I 
ett parti närmast dagvattendammen är alla träd 
nedblåsta. Längre in i området finns ett glest 
parti med tall som har klarat stormen. 
Mycket lövsly är på väg upp i hela området, 
men unga granplantor finns i vissa partier.

Trädslag: tall. Uppkommande sly: rönn, björk, 
gran, enstaka fläder. Fältskikt: hallon m.fl arter

Mål

Tät lövskog, som så småningom kan få utveck-
las till en blandskog/barrskog. I området finns 
tätt med uppkommande sly av framför allt rönn. 
Om ytan inte sköts kommer den inom några år 
att vara ogenomtränglig och igenväxt. Viss röj-
ning måste därför till. Vissa partier bör lämnas 
åt fri utveckling, som de första åren kan bli till 
spännande lekmiljöer för barn. Röj fritt runt 
stigar och skapa små gläntor.
 

Område 9

Nuläge

Öppen gran- och tallskog. Mycket använt och 
delvis upptrampat. 

Trädslag: Gran, tall. Uppkommande sly: rönn, 
björk, fläder Fältskikt: Gräs, stensöta, blåbärsris, 
vårfryle m.fl arter

9. Mål

Öppen barrskog. Utsikt bibehålls ned mot dam-
men. Släpp upp enstaka lövträd och buskar av 
rönn, ek, fläder och björk.
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Område 11 

Nuläge

Barrskog med varierande karaktär. I nordöstra 
hörnet är skogen mycket tät och de enda trädslagen   
är gran och enstaka tall som överståndare. I nordöstra  
delen är skogen lite mer öppen och det finns ett större  
inslag av löv och uppkommande sly. I södra delen 
finns mycket små ”kojor” av gran (som är flitigt 
använda av barnen). Enstaka diken går genom om
rådet, som tyder på ett tidigare jordbrukslandskap.

Trädslag: Gran, tall. Uppkommande sly/lägre träd-
skikt: rönn, gran, enstaka björk, ek och bok
Fältskikt: mossa, blåbärsris, i västra delen har 
tidigare funnits knärot (orkidé-art), som eventuellt 
finns kvar fortfarande. 

Mål

Bevara en tät barrskog/blandskog. Ytan kan till 
stora delar lämnas åt fri utveckling, men i partier 
med mycket uppkommande sly kan en försiktig 
röjning utföras. Det är viktigt att spara de små ko-
jor av gran som finns i skogen, där barnen leker 
mycket. Låt pinnar mm ligga kvar som kojmaterial. 
Håll fritt runt stigarna.

Plan B:  Det finns en risk för angrepp av granbark-
borre i skogen. Åtgärder mot detta görs om angrep-
pen utmanar säkerheten. Däremot ska man inte 
fälla friska granar. 
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Område 13 

Nuläge

Öppen likåldrig lövskog av mest björk, men även 
andra trädslag. Tidigare betesmark (vilket märks 
på enarna som finns kvar i ytan). Området närmast 
Sörgårdsskolan används flitigt av barnen. 

Trädslag: mest björk, även ek, tall, sälg och en
Uppkommande sly: ek, rönn, sälg, brakved, asp, 
tall, björk. Fältskikt: Gräs, ormbunke, blåbärsris, 
ljung m.fl arter.

Mål

En öppen karaktär på skogen bör bevaras. I det 
flacka området som angränsar till granskogen kan 
den öppna pelarsalen av björk behållas, det blir en 
fin kontrast mot det mer slutna granskogpartiet. I 
resten av området bör man få till en större variation 
i beståndet och gynna andra träd än björk. Gynna 
ek, sälg och en genom att röja fritt runt dessa träd. 
Skapa en variation med även mer täta partier, där 
mer uppkommande sly får lov att växa upp (för-
utom de partier i ytan som lämnas åt fri utveckling.

Område 12 

Nuläge

Öppen likåldrig lövskog av mest björk, men även 
andra trädslag. Tidigare betesmark (vilket märks på 
enarna som finns kvar i ytan). 

Trädslag: mest björk, även ek, tall, sälg och en
Uppkommande sly: ek, rönn, sälg, brakved, asp, 
tall, björk. Fältskikt: Gräs, ormbunke, blåbärsris, 
ljung m.fl arter.

Mål

Karaktären av pelarsal bibehålls, med björk som 
dominerande trädslag.
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Område 16 

Nuläge

Gles björkskog (nyligen gallrad)

Trädslag: Björk, rönn, en

Mål

Öppen lövskog (i nuläget är skogen väl gles, vilket 
kommer att ge problem med slyuppslag). 

Område 14 

Nuläge

Gles barrskog, med ett stort inslag av löv. (Nyligen 
gallrad)

Trädslag: Gran, tall, björk, rönn, en, ek

Mål

Öppen bland/barrskog (i nuläget är skogen väl 
gles, vilket kommer att ge problem med slyupp-
slag). Röj fritt runt sälg och ek.

Område 15

Nuläge

Stormdrabbad yta, med uppslag av sly och låga 
ekar. 

Mål

Området fungerar som en öppen entré över ån in 
i barrskogspartiet. Röj fritt runt en eller två ekar, 
som blir solitärer i ytan. 
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