Områdesbeskrivningar Askersund

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro.
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Askersund och omgivande landskap – allmän beskrivning
Askersunds stad omges av vatten, höglänt och skogig områden samt låglänta odlingsmarker.
Ett låglänt odlingsstråk sträcker sig längs Alsens västra strand söder om staden, breder ut sig
väster om och fortsätter norrut runt Gårdsjön och Anten. Före stadens utbredning under 1800och 1900-talen var större delen av det som idag utgör Askersund odlad eller betad mark, även
skogen på de bergiga områdena var troligen betad.
Nordväst om Askersund gränsar det låglänta odlingslandskapet till ett kuperat skogslandskap,
som sträcker sig söderut med avbrott av en smal odlingsremsa längs med Dohnaforsån. Öster
om Askersund är terrängen bergig, särskilt längs Alsens östra strand sydöst om staden och
mot Åmmeberg präglas landskapet av berg och skog.
Förutom att Askersund är beläget längs Alsens norra strand finns en mängd sjöar av olika
storlek och i olika landskapstyper runt staden. Omgivning kring Askerund präglas därmed inte
endast av norra Vätterns skärgård, utan även av skogstjärnar och sjöar i odlingslandskapet, av
åar genom kulturmark, bäckar och kärr.
För att bidra till stadens identitet bör det omkringliggande landskapet speglas även i stadens
grönområden, vilket till viss del stämmer redan idag. Bergiga områden har byggts in i staden,
och på vissa håll, så som i stadsparken, tillåtits behålla sin naturliga karaktär. Vattenkontakten
finns på flera håll i staden, möjligen kunde vattendrag lyftas fram mer. Kulturmiljön och
odlingslandskapet är det som kommit på skam i stadens framväxt. Tidigare odlad eller betad
mark har i stor grad antingen bebyggts eller omvandlats till sterila gräsytor utan kulturellt,
historiskt eller ekologiskt värde, alternativt fått växa igen till oskött och snårig skogsmark.
Exempel på detta är t.ex. gräsytorna runt IP, mark längs RV 50 och gräsplaner/gräsremsor i
bostadsområden och längs vägar. Naturligtvis behövs gräs- och parkytor för rekreation och
spontanidrott, men det kulturhistoriska arvet i och runt Askersund skulle kunna lyftas för att
ge en helhetsbild av stadens historia och omgivande landskap. Även vattenkontakt utöver
Alsens strand är något som kan efterlysas, t.ex. anlagda dammar, att låta Lundybäcken som
sträcker sig genom stadens östra delar få en mer framträdande plats. Detsamma gäller
kraftkärrsbäcken, även om den har ett sämre läge och ändå är uppmärksammad där den
sträcker sig längs med väderkvarnsbacken.
I Askersunds tätort finns tre grönområden som redan sedan tidigt 1900-tal varit anlagda och
planerade parker. Dels västra delen strandparken, dels längs med Lundbybäcken och gamla
banvallen, då järnvägen var dragen genom staden, samt Torgparken intill torget.
Övrig grön mark är till störst del tidigare åkermark, men det finns även sådant som var
skogsmark fram till dess staden expanderade. Kuperade områden har av naturliga orsaker
sparats som naturmark i högre utsträckning än plan mark, och detta märks som nämnt i
Stadsparken, men även området kring Norra Bergen.

Bedömningskriterier
Samtliga inventerade områden har fått en klassning, baserat på vad som synts vid
inventeringstillfällena och vad som framkommit under samråd.
Klassningen ska underlätta planering och snabbt kunna ge en översiktlig bild av ortens mest
värdefulla områden. Nedan följer bedömningsgrunderna som använts vid klassningen.
Klass Unikt – Unika värden: För kommunen unika områden med sociala, kulturella eller
ekologiska värden som har få motsvarigheter någon annanstans.
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Klass A – Mycket höga värden: Mycket värdefullt område för hela orten ur minst ett av de
tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt.
Klass B – Höga värden: Värdefullt område för den närmaste omgivningen ur minst ett av de
tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt.
Klass C – Annan grön mark som inte uppfyllerkriterierna i de tre högre klasserna. I
denna klass återfinns parker och övriga grönområden som kan vara värdefulla men där
ställningstaganden överlåts till framtida planarbete.
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Område 1 – Hagabadet
Allmän beskrivning:
Grönområde kring badplatsen Hagabadet med bryggor och sandstrand. Ute på halvön finns
badklippor. Här finns också ett par ihåliga aspar och vegetationen består bland annat av
liljekonvaljer. I strandkanten växer svärdslilja. Ovanför ligger moss- och lavbeklädda
berghällar. I norra delen finns florarik ängsmark. Här växer många torrängsarter, bland annat
kärleksört, vårbrodd, ängshavre, tjärblomster, svartkämpar, mandelblom, smultron och
fårsvingel. Dessutom förekommer också midsommarblomster och örnbräken. På området
finns enar och lönnar och i angränsning mot gång- och cykelvägen vid stranden finns ett par
stora och fina askar, en medelstor ek samt sly i form av lönn, asp, rönn, björnbär m.m. I
mitten av området är berghällarna högre och brantare och här är det kargare med magrare
flora. Ljung, mossor, lavar, fårsvingel och bergsyra dominerar här. I angränsning till
bostadsområdet finns gamla tallar och några storrams.
Närområde:
Området ligger naturskönt vid Alsen och från berghällarna är det en fin utsikt över sjön och
staden. Området angränsar till Strandparken och till ett bostadsområde.
Tillgänglighet:
God då det är gott om gång- och cykelväger i och omkring området.
Kvaliteter:
Badplatsen, den fina floran och utsikten.
Hot:
Igenväxning. Exploatering.
Sociala värden:
Hagabadet. Ovanför badplatsen finns bord och bänkar. Promenadstråk längs med vattnet och
utsikt från berghällarna med möjlighet till fika.
Kulturella värden:
På området finns rester av äldre odlingsmark och bebyggelse, vilket idag märks genom att det
här växer oxel, syren, vildapel och häggmispel.
Biologiska värden:
Ängsmark med rik flora.
Klassning av området:
Klass A (området är mycket värdefullt för hela staden ur socialt och biologiskt perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Slåtter, bete eller återkommande röjning i norra delen för att hålla ängsmarken öppen, samt
hålla nere sly. Spara vegetation mot bostadsområdet för skydd mot insyn samt på berghällarna
nära badet.
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Område 2 – Promenadstråk längs Folke Dahlbergsvägen
Allmän beskrivning:
Grönstråk som binder samman Hagabadet och Stavahagen med en gång- och cykelväg. I
sydväst finns en grönyta omringad av bostäder. Den består av kortklippt gräs och en lekplats.
Här finns också berghällar med fetbladsväxter, harklöver, liten fetknopp, backnejlika och
åkerkulla. Intill finns ett lummigt och välskött område med en blandning av odlade och vilda
växter. Här växer asp, ek, lönn, tall, blåsippa, vitsippa, vintergröna, backtimjan och gökärt.
Det smalare stråket i den östra och nordöstra delen består av klippt gräsmatta och enstaka träd
såsom ek, tall, björk och fläder.
Närområde:
Området angränsar till Hagabadet, Strandparken och Stavahagen samt bostäder.
Tillgänglighet:
Mycket god med gång- och cykelvägar som löper genom området.
Kvaliteter:
Små, väl utnyttjade och variationsrika grönytor i anslutning till bostadshusen som erbjuder en
fin miljö för de närboende. Utgör även en länk mellan badplatsen och andra grönområden vid
Stavahagen.
Hot:
Exploateringshotet är litet eftersom grönytorna är små och omgivna av hus och tomter.
Sociala värden:
Lekplats och promenadstråk, samt väg till och från badet för boende i närheten.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av de kortklippta gräsytorna.
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Område 3 – Söder om Stavahagen
Allmän beskrivning:
Grönområde med en liten badplats, tallskog på hällmark och en lummig lövskog. I sydost
finns en allmän sandstrand och brygga med båtplats, medan stranden i sydväst är privatiserad.
Området närmast sandstranden är slaget och intill finns en liten äng med högvuxen
vegetation, bland annat midsommarblomster och prästkrage. Tallskogen består av äldre tallar
med inslag av en. Här finns också enstaka krolliljor. En fikabänk finns, med utsikt över Alsen
och Stjärnsundsslott. Lövskogen består av hassel, al, ask, lönn, ek och björk. En bäck rinner
genom området och mynnar ut i sjön. Det är omgiven av lummig vegetation såsom
majbräken, hallon, älgört, skogsfräken och besksöta.
Närområde:
Området ligger delvis på en höjd intill Alsen med god utsikt över sjön och Stjärnsundsslott.
Området angränsar till Stavahagen och bostäder.
Tillgänglighet:
Mycket god med gång- och cykelväg som löper genom västra delen av området och stigar
som löper längs med bäcken och ner till badplatsen.
Kvaliteter:
Möjlighet att ta sig ner till vattnet vid den allmänna båtplatsen och fin utsikt över Alsen.
Hot:
Ytterligare exploatering skulle försämra möjligheterna för allmänheten att uppleva stranden
och sjön. Ett försiktigt skogsbruk är att föredra för att bevara biologiska värden och med tanke
på närhet till strand och bostäder är kontinuitetsskogssbruk önskvärt att tillämpa.
Sociala värden:
Tillgång till bad vid sandstranden. Fikabänk på höjden med utsikt över Alsen och
promenadstråk via gång- och cykelväg och stigar.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Äldre tallar och bäcken som ger möjlighet för ett rikt växt- och djurliv.
Klassning av området:
Klass B (området är värdefullt för den närmaste omgivningen ur socialt och biologiskt
perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Bevara ängen och de äldre tallarna, samt fortsätt hålla öppet vid badplatsen och på stigen ner
till badplatsen.
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Område 4 – Norr om Spelmansvägen/Söder om fotbollsplaner
Allmän beskrivning:
Grönområde som består av högvuxen markvegetation och träddungar med björk, ung tall,
gran och asp. Det växer också äldre enar vid norra kanten av området. Sydöstra delen har en
björkhagsliknande karaktär med hävdindikatorer som svinrot, ängsvädd, smultron, vårbrodd
och tuvtåtel. Resten av området är frodigt med typiska vallväxter som hundkäx, timotej,
ängskavle och hundäxing. Dessa växter visar på att området en gång i tiden varit en gammal
åker. Här finns också midsommarblomster och ängshaverrot. Tvärsigenom området finns en
klippt bredare stig och i nordväst en kulle.
Närområde:
Området ligger inbäddat mellan Stadsparkens naturreservat och Stavahagen och angränsar till
fotbollsplaner och bostadsområde.
Tillgänglighet:
Mycket god då tre fjärdedelar av området omges av elljusspår eller större stig, samt den
klippta breda stigen som går igenom området.
Kvaliteter:
Vacker högvuxen mark som är en orörd kvarleva från äldre tider.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Vacker omgivning för motionärer i elljusspåret samt de boende i närheten.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
I sydöst visst värde med hävdindikatorer.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det sydöstra området kan med fördel göras om till en björkhage genom att gallra ut bland
björkarna och ta övriga trädslag och ha slåttervård. Önskvärt är också att i samband ta bort sly
i skogskanten öster om området, där det förmodligen har varit bete en gång i tiden. Det
frodigare högvuxna gräset i resten av området skulle med fördel kunna göras vallfoder av.
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Område 5 – Stråk mellan Strandparken och vårdcentralen
Allmän beskrivning:
Långsträckt stråk som främst består av kortklippta gräsytor med några träd , men också av ett
mindre område med högvuxet gräs. Gång- och cykelbanor går genom området och vid dem är
ett par parkbänkar utplacerade. I södra delen finns en flerstammig sälg och lite hagtorn. I
mellersta delen finns några större alar och i väst en vacker jordkällare. I norra delen finns
förutom klippta ytor även ett mindre område med högvuxet gräs med en asp. Här växer bland
annat hundäxing, midsommarblomster, hundkäx, ängshaverrot, ryssgubbe och timotej. Invid
de angränsande bostadsområdena är det mer eller mindre lummigt med växter som fläder,
syren, hägg, lönn och olika trädgårdsbuskar. I en slänt växer också daggkåpa, blåklint,
bergdunört, ärenpris och liten blåklocka. Lundbybäcken är kulverterad genom området.
Närområde:
Området ligger mellan Strandparken och vårdcentralen och omges av bostadsområden. Det är
nära till Stadsparkens naturreservat och till Hagabadet.
Tillgänglighet:
Mycket god med flera gång- och cykelvägar i området.
Kvaliteter:
Ett vackert grönstråk som binder samman vårdcentralen och omnejd med Strandparken och
Hagabadet.
Hot:
Exploatering av de delar som redan är smala passager riskerar att bryta området som
sammanbindande grönstråk.
Sociala värden:
Grönstråk som är välbesökt av cyklister, hundägare och gående. Parkbänkarna ger möjlighet
till vila och är en bra mötesplats.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av de kortklippta gräsytorna och slå det högvuxna gräset vid slutet av
sommaren.
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Område 6 – Vårdcentralen m.m.
Allmän beskrivning:
Området består av kortklippta gräsytor med träd och buskar kring byggnader som innehåller
vårdcentral och äldrevårdsomsorg. De vanligaste trädslagen är äpple, lind, lönn, björk,
körsbär och rönn. Det finns två innergårdar på området. Den ena ligger i anslutning till
Borgmästargården. Här finns, förutom de boendes trädgårdar, bland annat röda vinbärsbuskar,
små körsbärsträd och ett par större björkar. Ett par parkbänkar finns också utplacerade. Den
andra innergården omges av Syrenen, hemtjänsten och vårdcentralen. Här finns en gångväg
av plattor samt ett flertal äppelträd och buskar.
Närområde:
Området ligger i angränsning till andra grönområden. Annars omges det helt av bebyggelse,
såsom bostäder, förskola och gym. Det är nära till Strandparken, Statsparkens naturreservat
och Hagabadet.
Tillgänglighet:
Mycket god då området är helt omgärdat av vägar. Inom området finns också flera
parkeringar och gångvägar.
Kvaliteter:
Vackra grönytor i anslutning till välbesökta ”vårdbyggnader”. Innergård vid
Borgmästargården verkar användas aktivt av de boende. Boende på Syrenen har en stor
balkong, varifrån de kan njuta av sin innergård. Personalen vid hemtjänsten nyttjar uterum vid
innergården.
Hot:
Ytterligare exploatering av grönområdet skulle minska dess positiva effekt.
Sociala värden:
Utevistelsemöjlighet i grönområde för boende och personal. Även positivt omgivning för
besökande. För de boende på Borgmästargården och Syrenen är detta tillammans med
angränsade område nr 7 de enda grönytorna inom 200 m. Vägen bort till promenadstråket
längs Lundbybäcken blir närmare 300 m, vilket kan vara en lång sträcka för någon med
begränsad rörlighet.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Det kan finnas vissa värden knutna till en äldre björk i området.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av de kortklippta gräsytorna. Göra det möjligt för boende på Syrenen att
lätt få tillgång till innergården genom till exempel en ramp. Utveckla en mer stimulerande
miljö på innergårdarna för att locka fler besökare.
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Område 7 – Öster om vårdcentralen
Allmän beskrivning:
Området består av kortklippta öppna gräsytor med fåtalet träd. Längst i norr finns några
nyplanterade lindar. I anslutning till genomfartsleden finns en busskur och ett dekorativt
blomsterarrangemang. Söderut fortsätter området med ett par äldre björkar och ett buskage
med bentry. I syd intill parkeringarna finns några björkar och en samling pilträd.
Närområde:
Området ligger mellan vårdcentralen och bostadsområde och i norr avgränsas det av
Askersunds genomfartsled. Söderut sammanbinds det med andra grönstråk.
Tillgänglighet:
God då området omges till tre fjärdedelar av vägar. I norra delen finns också en gång- och
cykelväg.
Kvaliteter:
Området binder samman grönområden i norr och i söder.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Området verkar inte användas aktivt. Däremot går en trottoar längsmed den västra sidan som
brukas. Kanske att de stora öppna ytorna används vid lekar och spel av de som bor i
bostadsområdet?
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av de kortklippta gräsytorna. En grusgång kan med fördel anläggas
genom området för att förflytta gående från trottoaren in i området. Önskvärt är också att
plantera buskar längs grusgången.
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Område 8 – Lundbybäcken
Allmän beskrivning:
Långsträckt grönområde som går längs med Lundbybäcken. Området består av öppna och
kortklippta gräsytor, en lekpark samt av högvuxen gräsmark. Bäcken kantas av träd, främst al
men också alm, björk, lönn, ek och sälg. Den omgärdas av högvuxen vegetation såsom vass,
älggräs, hundäxing, ängskavle och hundkäx. I bäcken växer kaveldun. Intill bostadsområdet
”Lingon och Blåbär” ligger en fin lekpark med gungor, rutschkana, sandlåda och en parkbänk.
Öster om ”Lingon och Blåbär” finns område med björkar och en ridå av unga granar, samt en
dunge med hallon och fläder. I delar av området finns högvuxen gräsmark med frodig
vegetation av bland annat midsommarblomster, smörblomma, vitklöver och olika gräsarter. I
nordost finns också några dungar med träd som björk, rönn, tall och ask. Intill bäcken i norr
ligger en äldre byggnad.
Bäcken i sig är totalt 3,5 km lång och rinner från Lugnasjön och mynnar ut i Alsen. Större
delen av bäcken är påverkad av fysiska ingrepp, och den flyter till störst del lugnt med både
raka och slingrande partier. Medeldjupet är 0,4 m och medelbredden 2 m. Bäcken rinner
ungefär halva sin sträckning genom Askersunds stad, och före dess flyter den förbi både skog
och åkermark. Längs bäcken finns flera vandringshinder för fisk, och många diken mynnar i
bäcken. Bäcken skulle troligen kunna vara ett reproduktionsområde för öring, men detta
försvåras idag av de vandringshinder som finns.
Närområde:
Området ligger i en sänka mellan Stadsparkens naturreservat och bostadsområden. Det är nära
till andra grönområden, som fotbollsplaner och Stavahagen.
Tillgänglighet:
Mycket god med en gång- och cykelväg som löper längsmed hela området intill bäcken. Det
finns också en väg i öst, den gamla banvallen. Bäcken korsas av flertalet broar för gående och
cyklister.
Kvaliteter:
Ett vackert grönstråk som både skapar lugn för de närboende och fungerar som ett
sammanbindande stråk mellan bostäderna och Strandparken.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Ett bra rekreationsområde med fin promenad och lekparken mitt i området.
Kulturella värden:
Det finns rester av äldre bebyggelse vid den sydligaste bron i form av en gammal jordkällare
och växtlighet som ek, äppelträd och syren.
Biologiska värden:
Det högvuxna gräset utgör ett bra habitat för fåglar och insekter, och bäcken för ett rikt växtoch djurliv.
Klassning av området:
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Klass B (värdefullt område för den närmaste omgivningen ur socialt, kulturellt och biologiskt
perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av de kortklippta gräsytorna. Placera eventuellt ut fler parkbänkar vid
lekparken. Det högvuxna gräset bör slås av en gång per år. En utveckling av området vore att
upplåta de högväxta gräsytorna till bete. Någon delsträcka längs bäcken skulle kunna vara en
passande plats för en hundrastgård, något som saknas i staden idag. Vid eventuell anläggning
av hundrastgård är det dock viktigt att aspekter som risk för smittorspridning m.m. tas i
beaktande.

18

19

Område 9 – Skogsparti nordväst om Stadsparkens naturreservat
Allmän beskrivning:
Ett litet område med asp- och björkdominerad lövskog. Vegetationen består av högvuxna
gräs, örter och ormbunkar.
Närområde:
Området ligger i ett villaområde och gränsar till naturreservatet Stadsparken i öster. I väster
gränsar området till Lundbybäcken (område 8).
Tillgänglighet:
God, området ligger i direkt anslutning till banvallsvägen och i nära anslutning till
motionsslingan igenom Stadsparken.
Kvaliteter:
Lövskog som med rätt skötsel kan utveckla höga naturvärden.
Hot:
Avverkning. Exploatering.
Sociala värden:
Nyttjas inte särskilt som enskilt område, men som en del av Stadsparkens naturreservat. Har
betydelse för närboende.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Området kan på sikt få höga värden framförallt kopplat till trädskiktet. Biologiskt är det en
naturlig del av Stadsparken.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt lövskog där träden tillåts bli grova och gamla. Uppväxande gran bör röjas bort. En
naturlig utvidgning av naturreservatet Stadsparken.
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Område 10 – Skogsparti nordost om Stadsparkens naturreservat
Allmän beskrivning:
Grönområde med en skiktad blandskog på en kulle med blockig mark. Här växer ek, asp,
äldre tall och yngre rönn. En av tallarna har en omkrets på 2,4 m och återfinns i västra delen.
Vegetationen består av örnbräken, liljekonvalj och gräs. I södra delen finns en gammal
husgrund på en berghäll och där växer rosenbuskar, körsbärsträd, smultron, kärleksört och en
stor silvergran.
Närområde:
Skogspartiet ligger i utkanten av Stadsparkens naturreservat på en höjd med utsikt över en del
av staden. Intill ligger Lundbybäcken, fotbollsplaner och ett bostadsområde.
Tillgänglighet:
God med elljusspår samt en gång- och cykelväg som passerar förbi. Det går också en stig
genom området.
Kvaliteter:
Strövskog med utsikt över en del av staden.
Hot:
Exploatering och avverkning.
Sociala värden:
Vackert område som motionärer i elljusspåret kan njuta av. Boende i närheten kan under
våren plocka liljekonvaljer.
Kulturella värden:
Gammal husgrund på berghäll.
Biologiska värden:
Äldre tallar.
Klassning av området:
Klass B (värdefullt område för den närmaste omgivningen ur kulturellt, biologiskt och socialt
perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Skogen bör skötas genom kontinuitetsskogsbruk med tanke på närhet till bostadsområde och
elljusspår. Äldre tallar bör sparas.
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Område 11 – Fotbollsplaner
Allmän beskrivning:
Området består av kortklippta gräsytor som bildar fotbollsplaner samt ett område i norr där
det finns bil- och cykelparkering, buskar, parkbänk och blomsterarrangemang. Vid en av
fotbollsplanerna finns en kulle med inbyggd läktare. Det finns också en dunge björkar och ett
område med högvuxen gräsmark på frisk till fuktig mark. Floran består bland annat av
ängskavle, smörblomma, ängssyra, skogssäv och hundkäx. Vid en berghäll i området växer
också en större sälg, samt gran och björk.
Närområde:
Området ligger inbäddad mellan Stadsparkens naturreservat och Stavahagen. Det är nära till
Solberga idrottsplats.
Tillgänglighet:
Mycket god då elljusspåret går kring området. I norr finns det en bilväg med parkering och en
gång- och cykelväg, som förbinder området med Solberga idrottsplats.
Kvaliteter:
Naturskönt rekreationsområde för spel och lek i olika former.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Motion i det omgärdande elljusspåret och själva området används bland annat vid
fotbollsspel, andra lekar och den årliga hundutställningen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass A (mycket högt värde för hela staden ur socialt perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta gräsytor samt slagning av det högvuxna gräset.
I Askersund finns i dagsläget ingen hundrastgård, men önskemål om en finns från
allmänheten. I området kring idrottsplatsen skulle en lämplig plats kunna finnas. Vid
anläggande av en eventuell rastgård måste risker för t.ex. smittospridning m.m. tas i
beaktande.
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Område 12 – Stavahagen
Allmän beskrivning:
Stora delar av området består av hällmarkshöjder med äldre tallskog. Andra delar består av
blåbärsrisskog med tall, gran och löv. Lummigare lövskogsbestånd finns i anslutning till
bergbaserna. De äldre tallskogarna på hällmarkshöjderna finns både nordost och sydväst om
Solberga idrottsplats samt i södra delen av området. De domineras av äldre tall med inslag av
en, gran och yngre löv. Här växer fönsterlav, renlav, ljung och i viss mån blåbärsris. I
blåbärsrisskogarna finns både barr- och lövträd i olika åldrar, samt inslag av några äldre ekar.
Marken i denna skog är blockig med flertalet flyttblock och här växer främst blåbärsris,
husmossa och örnbräken. De lummigare lövskogsbestånden består av asp, lönn, ek och hassel
i olika åldrar. Här växer bland annat trolldruva, tuvtåtel, skogssallat, vitsippa, blåsippa, träjon,
majbräken och liljekonvalj. Kring elljusspåret, som går i den sydvästra delen av området,
växer bland annat ett trettiotal grönvit nattviol. Fritidshusen som ligger vid vattnet smälter in i
miljön. Mer om området kan läsas i bilaga 4.
Närområde:
Området är vackert beläget vid Alsen. Det omgärdar Solberga IP och gränsar till
fotbollsplaner och fåtalet bostäder.
Tillgänglighet:
Mycket god i den västra delen av skogen där elljusspåret går. Det finns också några stigar,
bland annat till en av utkiksplatserna som ligger på en hög berghäll. I den nordöstra delen av
skogen finns en väg som leder ned till fritidshusen vid vattnet. Annars finns endast ett fåtal
djurstigar i skogen.
Kvaliteter:
Vacker utsikt från de höga berghällarna och njutbar strövskog.
Hot:
Avverkning. Exploatering vid vattnet.
Sociala värden:
Förutom att motionera i elljusspåret är det en strövarvänlig skog där en kan plocka blåbär och
svamp och njuta av utsikten.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Sammanhängande skog för djur- och växtlivet, samt äldre tallar, ekar och granar.
Signalarterna tallticka och grynig blåslav noterades på äldre tallar. Lågor och torrakor finns
mer eller mindre i hela skogen. Älgspillning och grävlingsgryt observerades vid
inventeringen.
Klassning av området:
Klass A (mycket värdefullt område för hela staden ur socialt och biologiskt perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
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Större delen av området bör ingå i naturreservat. Håll öppet kring elljusspåret så att växter
som grönvit nattviol kan hävda sig. Låt de äldre skogarna vara och fortsätt gallra de yngre
områdena för att få fram äldre tall och löv.
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Område 13 – Solberga IP
Allmän beskrivning:
Området består av stadens idrottsplats med bland annat en 400-metersbana och
längdhoppsgrop. Banan omgärdas av berghällar samt skogspartier med klippta gräsytor. På
området finns också tennisplaner, fikabänkar och parkbänkar som är utplacerade på
berghällar, samt byggnader med omklädningsrum, dusch m.m. I sydöstra delen finns en liten
yta med högvuxen vegetation bestående av växter såsom prästkrage, hundäxing,
midsommarblomster, smörblomma, hundkäx, ängssyra, ängsklocka och timotej.
Närområde:
Området är vackert inramat av skog i Stavahagen och i angränsning ligger ett torp som
skvallrar om svunna tider (då idrottsplatsen var en åker). Det är även nära till fotbollsplaner.
Tillgänglighet:
Mycket god då det går både en gång- och cykelväg och en bilväg (med tillhörande parkering)
upp till området. Genom området löper en väg som leder ned till fritidshus intill Alsen och
elljusspåret går alldeles förbi.
Kvaliteter:
Naturskön idrottsplats.
Hot:
Sociala värden:
Stadens idrottsplats är öppen för aktiviteter för allmänheten året om.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass A (mycket värdefullt område för hela staden ur socialt perspektiv).
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av banan m.m. samt omkringliggande grönytor. Slagning av det
högvuxna gräset.
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Område 14 – Längsmed genomfartsleden
Allmän beskrivning:
Längs med Askersunds genomfartsled finns kortklippta gräsytor i långsträckta remsor om
båda sidorna genomfartsleden. Här växer enstaka pilträd, björkar, askar, almar, lindar och
ekar. Gång- och cykelväg går genom området på båda sidorna genomfartsleden och ett par
parkbänkar finns utplacerade. Det finns en busshållsplats, samt två busskurer i östra delen av
området. Här finns också nyplanterade björkar i en allé.
Närområde:
Området ligger kring en del av Askersunds genomfartsled och omgärdas av bostads- och
industriområden.
Tillgänglighet:
Mycket god med gång- och cykelvägarna.
Kvaliteter:
Kan bli en fin allé när björkarna vuxit till sig.
Hot:
Området tål inte ytterligare exploatering då det redan är mycket smalt.
Sociala värden:
Bra transport för gående och cyklister.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta gräsytor. Plantera fler träd söder om genomfartsleden för
att få till en fin allé och som kan skydda mot trafikbullret för de boende i närheten.
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Område 15 – Mellan Posten och bostadsområde
Allmän beskrivning:
Grönområde med större del öppna marker med slaget gräs, men också en åkerholme och ett
berg som ligger insprängt mellan bostäderna. I gränsen mellan gräsmark och bostäder växer
asp och björk. På berget är det blandskog med fåtalet större träd och äldre enar, annars mest
unga träd. Berget används som förlängning av trädgårdarna av dem som bor kring det.
Åkerholmen består av mossbeklädd berghäll och stenblock. Här växer tall och rönn och floran
består bland annat av hallon, smultron, tjärblomster, fårsvingel, stor blåklocka, gökärt,
stensöta, timotej, vitsippa, ärenpris, kärleksört och styvmorsviol.
Närområde:
Området ligger längs med Askersunds genomfartsled och angränsar till ett bostadsområde och
andra grönområden.
Tillgänglighet:
God i en del, då en stig går igenom endast en del av området. Berget är bara tillgängligt för
dem som bor kring det.
Kvaliteter:
Vacker åkerholme som är en kvarleva från den tiden då marken brukades.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Berget tillför kvalitet för de boende. Promenad på stigen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Fin flora på åkerholmen.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Ha kontinuitetsskogsbruk på berget med tanke på närhet till bostadsområde. Bevara
åkerholmen, som är en vacker kvarleva från tidigare odlingslandskap. Eventuellt åter bruka
jorden med vall.
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Område 16 – Skogsdunge i Långsberg
Allmän beskrivning:
Grönområde med skiktad blandskog på en kulle. Ena delen av skogen domineras av tall på
berghällar. Här finns ett par äldre tallar med en omkrets på 2,4 m. Den andra delen domineras
av asp i en mer flack terräng men med stenblock. Andra trädslag i området är gran, lönn, al,
rönn, björk och körsbärsträd. Vegetation är lummig och bestående av ormbunkar, olika
högvuxna gräs, midsommarblomster, älgört, skogsfräken, harsyra, smultron och liljekonvalj.
En stig, kantad av stora aspar och yngre löv, går mellan skogsdungen och Askersunds
genomfartsled.
Närområde:
Området ligger högt intill Askersunds genomfartsled med god utsikt över intilliggande
gräsmark och gränsar till bostadsområde.
Tillgänglighet:
Sämre då det är ont om stigar till och i området. Det är också svårt att ta sig fram i skogen på
grund av dess snåriga vegetation.
Kvaliteter:
Fin närmiljö för de boende och skogen fungerar också som en bullervall mot trafiken på
genomfartsleden och riksväg 50.
Hot:
Avverkning.
Sociala värden:
Endast för de som bor intill området i form av fin natur.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Ett par äldre tallar.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Kontinuitetsskogsbruk bör tillämpas då skogsdungen ligger i anslutning till bostadsområde
och fungerar som en bullervall. Äldre tallar bör också sparas.
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Område 17 – Skogsdunge
Allmän beskrivning:
Grönområdet med skiktad lövskog i sluttning mot Lundbybäcken (för beskrivning av
vattendraget, se område 8). Skogen är delvis mycket tät och består av asp, björk, al, ask, hägg,
sälg och rönn. Det finns också några större tallar i kanten av skogen. Vegetationen i den täta
skogen är mager och består i stort sett endast av glesväxande skott. Däremot finns det flera
lågor och torrakor. Där skogen är glesare är det frodigare vegetation med bland annat älgört,
kirskål och skogssäv.
Närområde:
Skogsdungen ligger i och vid en sluttning mellan bostadsområde och Lundbybäcken. På andra
sidan bäcken finns högvuxen vegetation på fuktig mark.
Tillgänglighet:
Sämre tillgänglighet då det endast finns en väg in i skogen, nedför en brant.
Kvaliteter:
Bra område för fågelliv i den täta skogen.
Hot:
Avverkning.
Sociala värden:
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Skogsdungen med sin täthet och bäcken ger möjlighet för rikt djurliv.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Gallra ut starkt i skogen bland de yngre träden för att skogen ska bli genomtränglig samt för
att vegetation ska ha möjlighet att komma upp. Gör en trappa ner i branten så att de i
bostadsområdet kan njuta av vattnet. Alternativt fri utveckling. Bevara lågor och torrakor.
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Område 18 – Gräsmark i nordöstra Askersund
Allmän beskrivning:
Grönområde med främst högvuxen och orörd vegetation på fuktig mark med skogsdungar,
men en del består också av odlingsmark. Lundbybäcken rinner igenom området och kantas av
träd, främst al och björk. Vegetationen består av växter som är typiska för fuktig mark, så som
älgört, skogssäv, videört, gökblomster, veketåg, kråkklöver, topplösa, sjöfräken och högvuxna
gräs av olika slag. Skogsdungarna består i varierande proportioner av björk och sälg. I en av
dungarna växer äldre hagmarksbjörk. På de odlade åkermarkerna växer främst timotej och
klöver.
Närområde:
Området ligger i utkanten av Askersund, i en sänka mellan den trafikerade genomfartsleden
och vägen till Åmmeberg och Zinkgruvan. Gamla banvallen går också förbi. Annars
omgärdas området av andra grönområden och bostäder.
Tillgänglighet:
I vissa delar god i och med den gamla banvallen som går längs med området.
Kvaliteter:
Relativt orört område, vilket ger goda möjligheter för ett rikt djur- och växtliv.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Vacker utsikt för dem som promenerar på banvallen och för de boende i närheten.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
God miljö för rikt djur- och växtliv. Vid inventeringen observeras olika fjärilar och en
vårtbitare och det finns gott om sorkhål.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Låt de högvuxna gräsmarkerna vara orörda för djur- och växtlivets skull. Hagmarksbjörkarna
i den ena skogsdungen bör gallras fram för att få en hagmarkliknande miljö. Även död ved är
önskvärt i detta parti (från skogsbruksplanen om naturvårdsskötsel).
Möjlighet att anlägga en våtmark kan finnas i området, och efter en anläggningsfas torde
området kunna lämnas relativt orört för att utvecklas fritt, med endast underhåll för att låta
området vara framkomligt och tillgängligt. Delar av området borde också passa för bete, viket
skulle gå att kombinera med både våtmark och bitvis orörda platser. En varierad vegetation,
med både högvuxna och betade partier, skogsdungar och buskar ger goda möjligheter för stor
biologisk mångfald.
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Område 19 – Norr om Stavahagen
Allmän beskrivning:
Grönområde med skog, åkermark och högvuxen vegetation. I västra delen av området finns en
blandskog med tall, asp och inslag av gran, björk och körsbärsträd. Skogen ligger i en
sluttning på blockig mark med stenblock. Vegetationen består av blåbärsris, mossa,
liljekonvalj, blåsippa och harsyra. I den östra delen av området finns en blandskog med asp,
björk, tall, rönn, gran och en. Marken är blockig och vegetationen består av örnbräken, mossa,
gräs, blåbärsris, liljekonvalj och ekorrbär. I skogen finns lågor och fåtal torrakor. Intill vägen
finns en remsa yngre skog med sälg, björk och gran. Här växer även hallon. Norr om skogen
finns en berghäll med stenblock och en träddunge. Vegetation består av ros- och hallonbuskar,
druvfläder, kärleksört, örnbräken och högt gräs. Den öppna gräsmarken består av åkermark
med odlad vall och högvuxen vegetation på fuktig mark med al, sälg och björk. Vegetationen
består bland annat av älgört och högvuxna gräs av olika slag.
Närområde:
Området ligger i utkanten av Askersund och är omgivet av andra grönområden.
Tillgänglighet:
God med banvallen som går längs med områden på dess västra sida, samt en mindre bilväg
strax söder om området.
Kvaliteter:
Fin natur med möjlighet till rikt djurliv.
Hot:
Avverkning. Exploatering.
Sociala värden:
Vacker miljö att njuta av vid promenad på gamla banvallen.
Kulturella värden:
Torplämning eller liknande lämning i skogen på ett gräsbevuxet berg. Omkring lämningen
växer ek och oxel.
Biologiska värden:
Ett par äldre tallar i den västra skogen. I skogen i den västra delen av området observeras
vinbergssnäckor. I norra delen av området noteras älgspillning.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
I skogspartierna bör kontinuitetsskogsbruk tillämpas då det ligger nära bebyggelse.
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Område 20 – Sundsängen
Allmän beskrivning:
Grönområde som till större delen utgörs av gles skog på fuktig mark, men också torrare mark
med parkering. Genom en del av området rinner det en bäck. I södra delen av området, i
anslutning till båthusen, finns en skogsdunge bestående av björk, sälg och al. Här växer även
kirskål och penningört. I mitten av området finns en parkering omgärdad av slagna gräsytor
samt en silverpil. I norra delen av området växer en yngre lövskog på fuktig mark. Vanligaste
trädslagen är även här björk, sälg och al men också med inslag av asp. I sluttningen där det är
lite torrare växer även lönn, ask och lind. På den fuktiga marken består vegetationen av älgört,
kirskål, vass och högvuxet gräs av olika slag. I sluttningen även mjölkört och hallon. I allra
nordligaste delen dominerar tall med inslag av gran, al och björk.
Närområde:
Området ligger invid riksväg 50 och avgränsas i öst av bostäder samt företagslokaler. Gångoch cykelväg avgränsar i norr.
Tillgänglighet:
God med en väg som löper längsmed hela området, samt en parkering mitt i området.
Kvaliteter:
Området fungerar som en skyddande vall mot den bullrande trafiken på riksväg 50 för de
boende intill området.
Hot:
Exploatering. Avverkning.
Sociala värden:
Välbesökt promenadstråk då passerande gång- och cykelväg i norr leder till andra sidan
riksväg 50 och skogsnära natur. Parkeringen är välbesökt på somrarna av passerande turister
med husbil och husvagn.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Detta område, tillsammans med område 23, har potential att utnyttjas både mer och bättre. Att
anlägga en stig/gångväg genom området fram till bron över rv 50 i norr skulle förbättra
möjligheterna till motion utan att behöva samsas med biltrafiken, samt ge ett längre
sammanhållet grönstråk. För att öka mängden betesmark och lyfta in lite av det omgivande
landskapets karaktär i tätorten vore fårbete fördelaktigt i området. Bäcken borde lyftas fram
och tillgängliggöras.
Kontinuitetsskogsbruk bör tillämpas i skogen, som med tanke på närhet till boende och
fortsatt bullerskydd bör lämnas, särskilt mot rv 50. Eventuellt kan mer skyddande skog
anläggas längs vägen.
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Område 21 – Norra kyrkogården
Allmän beskrivning:
Området består av kortklippta gräsytor med häckar och buskar av olika slag. Lind är det
dominerade trädslaget men även rönn, oxel och hästkastanj växer här. Parkbänkar finns
utplacerade.
Närområde:
Området omgärdas dels av häckar, dels av en stenmur. Intill ligger bostadsområde samt andra
grönområden.
Tillgänglighet:
Mycket god med vägar som omger området och med grusgångar i området.
Kvaliteter:
Vacker och stillsam miljö som lockar till eftertanke.
Hot:
Avverkning av träd. Trädsjukdomar.
Sociala värden:
Promenad i vacker och stillsam miljö eller en lugn stund på en parkbänk.
Kulturella värden:
Kyrkogården i sig har högt kulturvärde även om den inte är klassad som kulturlämning.
Biologiska värden:
Äldre lindar.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta grönytor.
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Område 22 – Grönstråk söder om Norra kyrkogården
Allmän beskrivning:
Långsträckt område med kortklippt grönyta, som går längs med Norra kyrkogårdens södra
gräns. På området växer ett par lindar.
Närområde:
Området ligger mellan kyrkogården och ett bostadsområde.
Tillgänglighet:
God tillgänglighet då väg passerar i öst och i väst. En svag stig går genom området.
Kvaliteter:
Området fungerar som ett sammanbindande parti mellan väst och öst, för gående och
cyklister.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Grönstråk för promenerande.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av den kortklippta grönytan. En grusgång kan anläggas genom området
för att förstärka dess funktion som sammanbindande promenadstråk.
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Område 23 – Oxgropen och norrut
Allmän beskrivning:
Långsträckt grönområde som löper längs med riksväg 50. Till största del består området av
fuktig mark, delvis med skog. Det finns också delar med högvuxet gräs. En bäck rinner
igenom området och kantas till största delen av träd. På den fuktiga marken växer främst
älgört, kirskål, vass, skogssäv och högvuxna gräs av olika slag. Trädslagen som dominerar är
al, björk och sälg men det finns också ask. I södra delen finns ett koloniområde. Intill finns
avstjälpningsplats för grus, asfalt, jord m.m. Vid bostäderna i norr finns högvuxen vegetation
med ängssyra, stor blåklocka, rölleka, prästkrage, smörblomma och ängsklocka.
Närområde:
Området ligger i en sänka mellan riksväg 50, ett bostadsområde och Norra kyrkogården.
Söderut angränsar det till ett annat grönområde.
Tillgänglighet:
God tillgänglighet i syd där koloniområdet ligger annars begränsad då området omges av
riksväg 50 och av bostadsområde.
Kvaliteter:
Fungerar som en skyddande vall mot trafikbuller från riksväg 50.
Hot:
Exploatering. Avverkning.
Sociala värden:
Kolonilottsområde ger trädgårds- och odlingsglädje för stadsbor.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Förutsättningar finns för ett rikt djurliv i den fuktiga och relativt orörda miljön.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Utveckla koloniområdet. Liksom område 20 lämpar sig området väl för bete. Anläggande av
en promenadstig förbi koloniområdet skulle tillgängliggöra en större del av området,
samtidigt som ytterligare grönstråk skapas. Stigar som redan finns i området bör bevaras och
skötas. De skogsridåer som finns bör bevaras, för att ge fortsatt bullerskydd. Bäcken bör
värnas och gärna lyftas fram som ett viktigt element i området.
Avstjälpningsområdet behöver röjas undan och snyggas upp, för att öka områdets attraktivitet
och frigöra potentialen som finns för ett mycket fint och värdefullt grönområde.
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Område 24 – Närlundastråket
Allmän beskrivning:
Långsträckt grönstråk med en gång- och cykelväg genom hela området. Närlundaskolan är
central och här finns både skogspartier och öppna gräsytor med goda möjligheter till lek. I
norra delen finns en sluttning med slaget gräs, som på vintern är en utmärkt pulkabacke.
Den norra skogen är lövskog dominerad av asp med inslag av en. Den är delvis kuperad med
öppna berghällar och här finns både körsbärsträd och oxel, vilket visar att området har en
historia som bebyggelse och/eller odlingslandskap.
Kring Närlundaskolan finns öppna gräsytor med bland annat fotbollsplaner, basketplan,
badmintonplan, pingisbord, gunga, rutschkana, bollplank, skateboardramp och grillplats.
Röda vinbärsbuskar växer längs skolbyggnaden. Skogen som ligger i anslutning till skolan
består dels av ett lövskogsparti med bland annat asp, hägg, körsbär och hassel, dels av ett
tallskogsparti med främst tall men också asp, björk och ek. I de båda partierna finns berghällar
och gott om välanvända stigar.
Kring sporthallen/matsalen finns kortklippta gräsytor och en inhägnad skateboardpark.
Närområde:
Området ligger delvis på en höjd med utsikt över delar av staden. Stråket går från
Lustenrust/riksväg 50 i norr till Närlundaskolan med parkering i söder. Omgärdas av bostäder.
Tillgänglighet:
Mycket god då en gång- och cykelväg går genom hela området. Det finns flera
cykelparkeringar vid skolan och en stor bilparkering i södra delen av området.
Kvaliteter:
Fina skogspartier intill skolan som lockar till lek. Området fungerar också som ett grönstråk
som binder ihop norra delen av staden med de centrala delarna.
Hot:
Exploatering. Avverkning.
Sociala värden:
Lekpark och lekskog. Promenad för motionärer på gång- och cykelvägen. Parkbänkar är
utplacerade längs gång- och cykelvägen.
Kulturella värden:
Det finns rester av tidigare bebyggelse och odlingsmark, vilket idag syns genom att här växer
oxel och körsbärsträd.
Biologiska värden:
Vissa äldre träd (tallar).
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta grönytor.
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Område 25 – Östra Närlunda
Allmän beskrivning:
Grönstråk som består av gräsytor, berghäll och en höjd med högvuxen vegetation. Genom
hela området går gång- och cykelvägar. Berghällen är mossbeklädd och omges av en
träddunge med björkar. På höjden består vegetationen bland annat av ängskavle, ängssyra,
stormåra, kråkvicker och fyrkantig johannesört. Trädslag här är rönn, ask, asp, hägg och sälg.
I den västra delen av området löper en remsa gräsyta mellan bostadsområden. I kanten växer
björk. Här finns en grusplan, ett par kullar och en lekpark med gungor, rutschkana,
klättervägg och fikabänk.
Närområde:
Området ligger i en smal remsa mellan ett bostadsområde och ett industriområde.
Tillgänglighet:
Mycket god med gång- och cykelväg genom hela området.
Kvaliteter:
Grönstråk som binder samman grönområde i väst med Lustenrust i norr och affärer vid
genomfartsleden i söder.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Lekpark och på vintern finns det möjlighet att åka pulka i backarna. Fin och bra
transportsträcka för gående och cyklister.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta gräsytor.
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Område 26 – Söder om riksväg 50
Allmän beskrivning:
Området består av två skogar och mellanliggande gräsmark. Skogen i östra delen är belägen
på ett berg med berghällar och stenblock. Det är en skiktad skog med framförallt tall men
också lind, rönn, asp, en, yngre ek, lönn och sälg. Även enstaka askar och granar växer här.
Vegetationen varierar men består i stort av örnbräken, blåbärsris och liljekonvalj. I
skogskanten växer midsommarblomster och på berghällarna kärleksört. Ett par torrakor finns i
skogen. Skogen i västra delen av området är delvis fuktig och består av rönn, sälg, björk,
yngre ek och ett par halvdöda askar. Här finns också en anlagd stig. Vegetationen är tät och
består framförallt av älgört men också skogsfräken, nejlikrot och midsommarblomster.
Buskskiktet består av ask, rönn och asp. Mellan skogarna finns slagen och klippt gräsyta med
bland annat en mindre fotbollsplan. Intill riksväg 50 finns stängsel samt ljudvall. Allra längst i
väst finns ett litet område som är omgjort till cykelbana med hopp.
Närområde:
Området ligger mellan riksväg 50 och ett bostadsområde. Det angräsar till andra grönområden
i både öst och väst.
Tillgänglighet:
God i östra delen där det går en gång- och cykelväg förbi skogen medan det i väst är sämre på
grund av angränsande bostadsområde och oländig terräng. Dock finns numer en stig som
tillgängliggör västra området.
Kvaliteter:
Det är utsikt över en del av staden från berghällarna i den östra skogen. Skogarna fungerar
som naturliga bullervallar mot trafiken på riksväg 50.
Hot:
Exploatering. Avverkning.
Sociala värden:
Den östra skogen används ibland som utflyktsmål av barnen på intilliggande förskola.
Fotbollsmål, spelplan.
Kulturella värden:
Enligt Riksantikvarieämbetet finns en kulturlämning i den östra skogen bestående av ”några
mystiska småkullar”. Oklart om lämningen finns kvar och i så fall vad det är för typ av
lämning.
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta gräsytor och slagna ytor. Kontiuitetsskogsbruk är önskvärt
då skogsområdena ligger nära bostadsområden och delvis fungerar som bullervallar. Stigar
och klippta gångar i området bör bevaras och skötas.
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Område 27 – Bostadsområden, bl.a. Fågelvägen
Allmän beskrivning:
Kring bostadsområdet vid genomfartsleden finns kortklippta grönytor med gott om buskar.
Här går ett nätverk av gång- och cykelvägar. I området finns en lekpark med sandlåda, gungor
av olika slag, klättervägg, rutschkana m.m. Här finns också en bänk med bord.
Till bostadsområdet ”Fågelvägen” finns en innergård som ligger mysigt på en kulle där
stenhällar kikar fram lite här och var. Här växer lönn, rönn, björk och äppelträd. Några av
björkarna är nyplanterade. Det finns god rekreationsmöjlighet här i form av picknick på
sommaren och pulkaåkning på vintern. Det finns en parkbänk på en berghäll med stenblock i
rad. Här växer kaukasiskt fetblad. Det går en grusgång genom området. En gammal husgrund
finns i form av sten i en rektangel, och kring den växer syren.
Närområde:
Området ligger i ett bostadsområde. I angränsning ligger Närlundastråket och Östra Närlunda.
Tillgänglighet:
Mycket god med ett nätverk av gång- och cykelvägar i området.
Kvaliteter:
Bostadsnära grönområde.
Hot:
Området tål inte ytterligare exploatering.
Sociala värden:
Promenad och lek, picknick.
Kulturella värden:
Gammal byggnadsgrund.
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta grönytor. En lekplats på Fågelvägens innergård kan vara
önskvärt.
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Område 28 – Norr om riksväg 50
Allmän beskrivning:
Grönstråk med högvuxet gräs som går längs med riksväg 50 under en kraftledning.
Vegetationen består av hundäxing, timotej, kvickrot, ängskavle, hundkäx, smörblomma,
stormåra, rödklöver och kråkvicker. Det finns en liten berghäll med kärleksört, stor- och liten
blåklocka, gulmåra, rödklöver, harklöver och daggkåpa. I angränsning mot riksväg 50 går en
vall med stängsel, längre österut blir vallen högre. I östra delen finns ett område med
kortklippt gräsyta med ett par nyplanterade lindar.
Närområde:
Området ligger mellan riksväg 50 och ett bostadsområde. Det knyter an till grönstråk i väst
och till skog och grönstråk i öst.
Tillgänglighet:
God då det finns gott om gång- och cykelvägar genom området. Det går även en klippt stig
genom en del av det.
Kvaliteter:
Skyddande vall mot trafikbuller.
Hot:
Exploateringstrycket är litet då en kraftgata går genom hela området och dessutom är det
väldigt nära riksväg 50.
Sociala värden:
Promenad på en bit av området på stigen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Vegetationens höjdvariation kan gynna insektslivet, t.ex. olika fjärilar.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av den klippta stigen. Slagning av högvuxen gräsmark, låt ängsmark
utvecklas om möjligt. För att ytterligare dämpa buller samt försköna området vore plantering
av buskar och träd (både lövträd och vintergröna träd) en god idé. Förslagsvis borde främst
inhemska trädslag användas, så att området kan minna om Askersunds omgivande
jordbrukslandskap, med öppna ytor, skogsdungar och åkerholmar. Från närboende framförs
att bullernivån ökat, och en höjning av vallen föreslås.
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Område 29 – Skog norr om riksväg 50
Allmän beskrivning:
Området består främst av skog i olika åldrar, men också av en avstjälpningsplats och en
kraftledningsgata längs med riksväg 50.
I den norra delen av skogen finns ett parti med ung blandskog som gränsar mot en
nyckelbiotop. Björk dominerar men här finns också asp, al, rönn och gran. Det är delvis
fuktigt. Vegetationen består bland annat av mossa och ormbunkar. I södra delen finns skiktad
blandskog på blockig mark med mossbeklädda berghällar. Här växer bland annat asp, björk,
gran, ek, rönn, lönn och ett fåtal tallar. I buskskiktet växer en och hassel. Vegetationen består
bland annat av örnbräken, liljekonvalj, högvuxet gräs, ekorrbär och blåbärsris. I utkanten av
den västra delen av skogen finns ett parti med ung skog med mest björk och sälg med inslag
av gran och tall varav några är äldre. Det finns gott om hallonbuskar, älgört och kirskål.
Avstjälpningsplatsen är ett öppet område med grus- asfalt- sand- och jordhögar. Här växer
olika ärtväxter, som vit sötväppling samt tussilago. Marken är delvis fuktig med vass.
Närområde:
Området ligger bredvid riksväg 50 (norr om) och gränsar till bostadsområde och andra
grönområden, varav ett är en nyckelbiotop.
Tillgänglighet:
Relativt god då det går en bilväg genom en del av området. Det finns också en kortare stig
genom den södra delen av skogen.
Kvaliteter:
Delvis vacker skog för rekreation. Fungerar som en bullervall mot trafiken på riksväg 50 för
de boende i närheten.
Hot:
Exploatering. Avverkning.
Sociala värden:
Ströva i skogen.
Kulturella värden:
Eventuellt en lämning av något slag. Invid en sälg finns ett hål mellan stenarna (se foto 1). Är
dock svårt att tyda den ekonomiska kartan. Det ska ha legat en gammal lada och ett hus här,
men exakt var är svårt att utröna.
Biologiska värden:
Äldre asp med tickor på (se foto 2).
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Kontinuitetsskogsbruk i en del av skogen närmast bostadsområdet.
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Foto 1: Hål mellan stenar.

Foto 2: asptickor.

62

63

Område 30 – Vattentornet
Allmän beskrivning:
Det är en lummig och tät lövskog på en höjd och i en sluttning samt en kortklippt grönyta med
lekplats. Skogen består av lönn, alm, ask, hägg, fläder, sälg och syren och körsbärsträd. Här
växer nejlikrot och spirea, kirskål, stinknäva, hundkäx, skogsbingel och förvildade
trädgårdsväxter. Det är skiktad skog, tät och svårframkomlig. Ett par komposthögar. I nordost
intill Norrbergas äldreboende är det bergigt och glesare med träd, men även här är de
olikåldrade. Längs med gång- och cykelvägen löper en remsa med syren och krollilja. Det går
en stig upp till vattentornet och här växer ett par tallar intill. Ung alm växer tätt kring gamla
vattentornet. Norr om vattentornet finns ett öppet parti i skogen. Här växer högvuxet gräs med
timotej, daggkåpa, hundkäx m.m. Äldre lönn, alm och ask förekommer.
Närområde:
Området ligger på en höjd och i sluttning med utsikt över en del av staden. Intill Norrberga
kulturhus och Sofia Magdalena-kyrkan. Gränsar också till Norra Bergens äldreboende. I
övrigt omgärdas det av bostäder. Området ligger i en gammal del av staden med sparade
trähus från äldre tider.
Tillgänglighet:
Mycket god då området omgärdas av vägar och av gång- och cykelvägar. En parkering finns
intill området.
Kvaliteter:
Är stadens mitt med utsikt över delar av staden. Vacker plats för de äldre som bor på Norra
Bergen.
Hot:
Exploatering. Avverkning.
Sociala värden:
Promenad på gång- och cykelväg som löper genom området. Är ett närbeläget område för de
äldre på Norra Bergen, och har ett högt värde för dem som inte har möjlighet att ta sig långt
på egen hand, och för dem som endast kan njuta av området från sina fönster.
Kulturella värden:
Vattentornet uppfördes för drygt 100 år sedan och har ett kulturhistoriskt värde i sig. Förr
fanns en väderkvarn på platsen, enligt historiska kartor från 1700- och 1800talen.
Biologiska värden:
Ett fåtal äldre tallar.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av kortklippta gräsytor. Gör skogen mer tillgänglig genom att röja upp
gångar i den. Röj bland yngre träd i så fall och spara de äldre. Önskvärt är att om avverkning
ska ske så ska kontinuitetsskogsbruk tillämpas med tanke på närheten till bebyggelse.
Eventuellt få fram vattentornen mer genom att röja bort unga almar som växer alldeles intill
det. Att placera ut parkbänkar kan också vara bra.
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Område 31 – Strandparken och hamnen
Allmän beskrivning:
Ett långsträckt parkområde längs Alsens strand, som övergår i hamnområde längst i väst. Det
är till stor del öppet, med klippta gräsytor, spridda träd, grusgångar och stenskoning längs
strandkanten. Här och var går bryggor ut i vattnet, och båtiläggningsplats finns i öst. I
samband med båtiläggningsplatsen finns en grusparkering, som även används av besökare till
Hagabadet öster om Strandparken. Här ligger stadens reningsverk, och intill det rinner
Lundbybäcken ut i Alsen. Längs hela stranden finns en hel del vass. Längs stranden i östra
halvan av området finns pilbuskar, medan västra stranden ståtar med grova alar och en del
björkar. I västra delen av parken finns även flera stora och älde träd, bl.a. en karaktäristisk
hängask, flera stora popplar och ett par ekar. Denna delen av parken är gammal, och har
funnits som anlagd park sedan runt sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Här finns också
en boulebana, det gamla varmbadhuset samt Askersunds äldsta hus, ”Sagers stuga”, samt en
nyanlagd lekpark. Byggandet av Askersunds nya skola pågår i denna del av parken. Från
tomterna norr om parken tillåts traktens karaktäristiska klippor löpa ner mot parken, och bryta
av mot parkens skötta karaktär.
En grusgång leder längs strandkanten, från hamnen i väst till Hagabadet i öst. Längs denna
finns bänkar och fikabänkar placerade, och utsikten över Alsen är vacker. Härifrån syns de
vita byggnaderna vid Stjärnsunds slott, och den storslagna naturen kring Alsens stränder.
Ungefär mitt i området finns en mycket karaktäristisk pil, det så kallade klätterträdet. Flera
grova stammar strålar ut från dess centrum, och ligger längs marken. Det är en uppskattad
lekplats men trädet har blivit gammalt och medtaget.
Hamnen i väst är delvis hårdgjord, delvis grusbelagd. Grönska saknas till stor del, men
vattenkontakten är god. Sommartid finns i norra änden av hamnen olika båtar med både
servering och butiker, liksom de typiska glassbodarna på kajkanten. Det finns gott om
fikabänkar, både längs kajen och på torget intill. I södra delen av hamnen finns kajplatser för
mindre båtar.
Närområde:
I öst finns Hagaområdet, i väst finns bl.a. camping, småbåtshamn och landskyrkan. I syd
ligger sjön Alsen, och norr om parken finns främst bostadsområden.
Tillgänglighet:
Mycket god. Det finns välskötta grusgångar i området, och man tar sig in i det från flera håll.
Parkeringar finns i hamnen. Från vissa av gatorna i norr finns dock inga vägar ner till parken,
och en stig har trampats upp i slänten ner från Lilla Bergsgatan.
Kvaliteter:
En plats med goda möjligheter till lek och rekreation, som samtidigt är en plats med historia.
Hot:
Exploatering, bristande skötsel. Trädförlust.
Sociala värden:
Det finns möjligheter till många olika aktiviteter i området, för både gammal och ung. Parken
används bl.a. för lek, motion, promenader, båtutflykter och boulespel, och i hamnen finns
möjlighet till servering och shopping. Möjligen kommer parkområdet användas mer för
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picknick och spontanidrott framöver, när fler lägenhetsbostäder byggs i närheten. Vid
cirkusbesök i staden är det grusplanen vid Haga som används.
Kulturella värden:
Västra delen av parken är en av de äldsta anlagda parkområdena i staden, dock har den
ursprungliga karaktären med planteringar och slingrande gångar försvunnit under årens lopp.
En del av den ursprungliga parken har byggts över, och även det nya KKC byggs på delar av
den ursprungliga parkmiljön. Hamnen är en av de äldsta delarna av staden, och har ett stort
kulturhistoriskt värde.
Biologiska värden:
Ringa. Det finns en del äldre träd i parken, som kan ha ett visst värde. Det finns dock få
naturliga miljöer i den välskötta parken.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
En våtmark skulle kunna anläggas kring Lundbybäcken i öst. Oljeläckaget under hösten 2014
har visat att bäcken är en känslig punkt för utsläpp, och risk för läckage till Alsen via bäcken
finns även i framtiden. En våtmark fördröjer vattnet på vägen till Alsen och fungerar även
som en lättare reningsprocess. En våtmark skulle på så vis kunna öka säkerheten, samtidigt
som den med rätt utformning kan vara både vacker och fördelaktig ur biologisk synvinkel. Ett
förslag på detta finns sedan tidigare, se bilaga 2.
Fler träd skulle berika parkmiljön och även hjälpa till att ta upp överflödigt vatten, då
gräsytorna lätt blir vattensjuka under regniga somrar. I övrigt, fortsatt god parkskötsel.
Eventuellt kan man låta delar av parken växa sig vildare för att få en mer varierad miljö. I
hamnområdet kan gärna mer grönska få ta plats.
I Askersund finns i dagsläget ingen hundrastgård, men önskemål om en finns från
allmänheten. Strandparken skulle kunna vara ett förslag på lämplig plats. Vid ett eventuellt
anläggande av rastgård är det viktigt att risker med t.ex. smittospridning m.m. tas i beaktande.
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En del träd är numer nedtagna kring lekplatsen.

Genväg ner från Lilla bergsgatan till Strandparken.
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Den så kallade pulkabacken. Trädet finns inte kvar idag.
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Sagers stuga, Askersunds äldsta hus (åtminstone ståendes på sin ursprungliga plats).
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Område 32 – Borgmästarholmen
Allmän beskrivning:
En ö i Alsen, förbunden med strandparken av en lång bro/brygga med kajplatser längs hela.
Den kallas även ”barnens egen ö”, och centralt finns en lekplats med bl.a. linbana, rutschkana
och avsågade, liggande trädstammar att klättra på. På södra sidan av ön finns också en
badplats med smal sandstrand och sluttande grässlänt ner mot. Platsen är charmig med en
dansbana, ett café och andra byggnader i lite gammeldags stil. Större delen av ön är en
parkmiljö, med planterade träd av olika slag, klippta gräsytor och ett välskött intryck. Längs
stranden får dock det vilda ta plats, liksom på östra delen av ön. Här finns en lövskog på frisk
mark, som troligen skötts mer intensivt tidigare men som idag verkar få utvecklas relativt fritt.
Det finns många gamla träd, men åldersspridningen är god. Arter som förekommer är bl.a.
lönn, alm och ek. Längs stranden dominerar al. En del död ved finns, men mycket har troligen
”städats undan” förr och mer död ved behöver tillåtas ligga kvar för att mer naturlig skog ska
utvecklas. Genom skogen leder breda, röjda stigar varav en leder ut till en liten udde med
grillplats, fikabänk och vedlåda.
Ön har historiskt sett stoltserat med många välskötta träd, av en mängd olika arter
representerade. Idag har många träd tagits ner p.g.a. ålder eller sjukdom, och många av de
kvarvarande är gamla och medtagna.
Blandningen av det vilda och det skötta ger området en skön balans och gör det extra
värdefullt.
Närområde:
Området är en ö i Alsen, förbunden via en flytbro med strandparken.
Tillgänglighet:
God. Tack vare den relativt breda flytbryggan är det lätt att ta sig ut till ön, och
parkeringsmöjligheter finns i hamnen eller centrum. Hur man än tar sig dit krävs en liten
promenad, alternativt en båttur. Något som hämmar tillgängligheten, kanske särskilt för
utländska turister, är grinden vid början av bron. Den ger ett avskräckande intryck och får
området att verka avskärmat och inte öppet för allmänhet. Alla går dessutom inte fram för att
läsa skyltar.
Kvaliteter:
Vacker, avkopplande miljö med höga sociala värden som även kan utveckla relativt höga
biologiska värden.
Hot:
Bristande underhåll, trädbrist. Byggnaderna börjar på sina håll se medfarna ut, och det drar
ner områdets helhetsintryck. Träden, som varit en del av platsens identitet, ersätts inte när de
tas ner. Parkmiljön och dess historiska värde utarmas.
Sociala värden:
Höga. Det är en mycket bra och varierad plats för barn att leka på, med både välskötta,
halvöppna ytor, fin lekplats, skog och badplats. Även för vuxna är området trivsamt och ett
trevligt besöksmål för en fika eller en promenad.
Kulturella värden:
Ön har använts som rekreationsområde under en längre tid. På kartor från 1955 syns en
parkmiljö och festplats på ön. Dansbanan vittnar om tider då fester anordnades på här, och
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parkträden som nu blivit mycket gamla antyder att en parkmiljö funnits på ön under en lång
tid.
Biologiska värden:
Lövskogen har en god åldersspridning och kan på sikt utveckla vissa biologiska värden.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Grinden in till området borde tas bort eller utformas annorlunda för att bjuda in besökare till
ön. Träd av olika slag borde planteras, för att återfå parkens ursprungliga karaktär av ett
mindre arboretum. Växtligheten bör också gärna kompletteras med information om de olika
arterna. Byggnader och andra anläggningar bör hållas i fräscht skick. Skogen borde få
utvecklas så fritt som möjligt. Då området i grunden är en parkmiljö måste kompromisser
göras, farliga träd kunna tas ner och stigar hållas röjda. Däremot bör döda och nedtagna träd
lämnas i området för att öka känslan av naturskog och bidra med habitat åt fler organismer
och öka den biologiska mångfalden. Ska skogsbruk bedrivas ska det bedrivas med någon form
av plockhuggning för att bevara områdets naturvärden och sociala värden.
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Område 33 – Stadskvarns nyckelbiotoper
Allmän beskrivning:
Området utgörs av två av skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper på varsin höjd, och delas av
tomtmark upp i en östlig och en västlig del som binds samman i söder. De två områdena är i
stora drag lika, men det östra varierar mer mellan höjder, branter och raviner medan det västra
är en mer homogen höjd, där variationen snarare finns mellan själva platån och dess branter.
På höjderna finns magra hällmarker, där skogen domineras av tall och hällarna täcks av
renlavar och mossor. I mer näringsrika svackor finns grövre tallar och en del gran.
I östra biotopens lägre delar sträcker granskog med blandad åldersstruktur ut sig. Här finns
också gott om branter, vissa med skuggiga, fuktiga lodytor där en mångfald av mossor trivs
medan andra snarare är rasbranter med stenblock och gran- och aspskog. Nedanför branterna
finns i syd gott om asp i varierande ålder. I sydöst finns ett skogsområde med asp och gran,
där det finns gott om död ved. Ännu är träden inte särskilt gamla eller grova, men fin
naturskog kan utvecklas på sikt. Just söder om nyckelbiotopen finns en beteshage bestående
av både öppen mark och skogsbetesmark i granskog. På höjderna är tallarna mycket gamla,
det finns riktigt grova ”rovfågelstallar” med kronor som passar för rovfågelsbon. Särskilt i
nordöstra delen av området finns rikligt av död ved, både gran och asp. Inga tydliga stigar
finns i området, och det känns mycket orört.
Västra biotopen är först och främst mer lättillgänglig än den östra. En tydlig stig leder rakt
över höjden i nord-sydlig riktning, och leder över hällar, förbi gamla tallar, granar och enar
samt makabra flyttblock. Här finns inte lika mycket död ved, tallarna är inte riktigt lika gamla
och grova och marken är inte lika orörd som i östra biotopen. Däremot syns att området är
välbesökt, och utsikt finns över Lustenrust och Gårdsjön. I de nordliga sluttningarna
dominerar gran i olika ålder, medan skogen i sydväst övergår i ung tallskog. Närmst
bostäderna i väst finns ung blandskog, och här leker de närboende barnen.
Den allra sydligaste delen av området känns lite skiljt från övriga området, då det är
avskärmat av vägar och en industritomt. Området har höga naturvärden, men är starkt
påverkat av RV 50 och omkringliggande industrier, både visuellt och bullermässigt.
Närområde:
Väster om området finns bostadsområdet Lustenrust, men mellan detta och västra
nyckelbiotopen ligger i dagsläget även ett hygge som sträcker sig norr om området hela vägen
till nordöst om östra nyckelbiotopen. Öster om området finns granskog planterad på tidigare
åkermark. Mellan nyckelbiotoperna finns privata tomter på gammal jordbruksmark. I sydväst
finns blivande industrimark och i sydöst betesmark, och längst i söder går riksväg 50.
Tillgänglighet:
I väst relativt god, även om det är svårt att ”hitta in” i området. Den tydligaste vägen in i
området går via Alhagsvägen i söder, vilket idag fungerar bra om man vet om stigen som
finns där. I framtiden då industrins tunga trafik eventuellt kommer att nyttja vägen känns
denna punkt otrygg ur gång- och cykelperspektiv. Det går även en stig upp i sydväst, som
uppe på höjden ansluter till den tydliga stigen över berget. Denna börjar dock på en privat
tomt, och blir därför otillgänglig för allmänheten. Inne i själva västra nyckelbiotopen är
framkomligheten god, en tydlig stig löper genom området och grenar sig i flera i söder. I norr
fortsätter stigen norrut nedanför berget, troligen mot Igelsjön.
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Det östra området är svårtillgängligt. Här finns inga tydliga stigar, landskapet är starkt kuperat
och få lättillgängliga vägar in i skogen finns. Enklast tar man sig in från grusvägen som leder
mellan RV 50 och bostäderna mellan nyckelbiotoperna.
Kvaliteter:
Större delen av området har höga naturvärden, och västra halvan har även höga
rekreationsvärden. Storslagen naturmiljö mycket nära staden.
Hot:
Några större hot mot nyckelbiotoperna i sig syns inte i dagsläget. Däremot kan
rekreationsvärdet störas av oförsiktig exploatering i nära anslutning till området, både
gällande utsikt och buller. Redan idag är södra halvan av området starkt exponerat för buller
från RV 50, och industritomten som anläggs i söder om området får den östra och västra delen
att kännas mindre sammankopplade än tidigare.
Sociala värden:
I västra området finns goda möjligheter till promenader, motion, lek och rekreation.
Omgivningarna är vackra, det finns utsiktsplatser (om än de södra inte erbjuder särskilt vackra
vyer, då de vetter mot industriområde och RV 50) samt formationer som inbjuder till lek och
förundran.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Området som helhet är två nyckelbiotoper, som båda har höga naturvärden. Större delen av
området präglas av lång skoglig kontinuitet, och i de kantzoner som inte har lika gammal skog
finns goda förutsättningar för naturskog att utvecklas. Det finns dessutom fuktiga, skuggade
bergsbranter med goda förhållanden för många mossarter.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Skogen bör lämnas helt åt fri utveckling, undantaget längs stigar i västra området där
eventuella trädfällen över stigen kan behöva flyttas samt viss röjning eventuellt behövas i
ungskog för att behålla god tillgänglighet. En tydligare och säkrare ”ingång” söderifrån in i
västra området kan i framtiden behövas. Inne i själva området leder ett par sidostigar österut
från huvudstigen i södra delen av området. Dessa slutar i en öppen, lite inramad plats som
skulle passa fint som grillplats med vindskydd.
I östra delen kan en led markeras ut, som går att följa utan att någon stig egentligen röjs upp.
En ”väg in” skulle kunna markeras, och de två områdena på något vis bindas ihop, antingen i
norr eller söder.
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Område 34 – Gårdsjön
Allmän beskrivning:
Runt stora delar av sjön består området främst av odlad mark, med åkermark hela vägen till
strandkanten längs vilken endast en mer eller mindre gles rad av björk och al finns. En äldre,
gles granskog med lundkaraktär finns sydöst om sjön. Här finns inslag av hassel, yngre rönn,
lönn och hägg. Marken är blockig och vegetationen domineras av ekorrbär, liljekonvalj,
skogskovall, stenbär och vitsippa. I anslutning till denna skog och sjöns strand ligger EFSs
sommarhem, där en badplats finns tillgänglig för allmänheten.
Södra änden av Gårdsjön består av ett kärr, och en bäck rinner söderut härifrån. Längs bäcken
och kärrkanten leder en populär (om än bitvis lerig) stig från södra delen av
väderkvarnsbacken vidare längs Gårdsjöns strand mot vretstorpsvägen i nordväst. På västra
sidan stigen sluttar marken starkt uppför Väderkvarnsbacken. Här dominerar lövträd som asp
och lönn, men en del gamla, grova granar finns också i branten. Miljön är fuktig och mossrik
med rikligt av död ved. Bl.a. noterades fällmossa. Blåsippor växer i branten, och möjligen
syntes också gammelgranslav på en av de stora granarna. En stig leder uppför branten och
fortsätter söderut genom område 42, längs krönets östra kant.
Ute på udden ska en badplats ha funnits, som förr ska ha varit mycket fin och populär. Idag
syns här bara en båtplats och en mindre grillplats. Udden är fin och halvöppen, med en grov
tall centralt, samt trädslag som ek, gran, björk och al.
Väster om udden finns flera grustag, både gamla och aktiva. De gamla grustagen ser ut att
användas för lek.
Längs nordvästra stranden finns privata tomter, mellan vretstorpsvägen och strandkanten.
Närområde:
Söder om området finns Väderkvarnsbacken, med grönområden om naturreservat. Sydöst om
området ligger bostadsområdet Lustenrust, den nordligaste stadsdelen i Askersunds tätort. I
övrigt omges sjön av odlingsmark och gårdar. Just väster om sjön går en relativt vältrafikerad
väg (LV 517), från Askersund vidare till Vretstorp.
Tillgänglighet:
Relativt god, åtminstone till fots. Vill man besöka området med bil är det svårare, då det inte
finns bilvägar nära sjön, förutom längs nordvästra stranden och här finns inga parkeringar.
Dock kan man parkera vid Väderkvarnsbacken och ta sig till fots, eller kanske utnyttja
Granngårdens parkering i sydväst.
Längs östra sidan och nordvästra stranden är stranden dock svår- eller otillgänglig, p.g.a.
privat tomtmark och åkermark. Däremot finns en väl använd promenadslinga runt hela sjön,
som går längs större och mindre vägar samt anlagda och upptrampade stigar.
Kvaliteter:
Vackert odlingslandskap i direkt anslutning till tätorten. Naturområde sammanbundet med
Väderkvarnsbackens naturreservat, samt en populär motionsrunda.
Hot:
Privatisering av områden där stranden är tillgänglig. Överdriven exploatering. Byggande av
enstaka bostäder i passande stil torde dock inte påverka områdets värden, så länge vackra
utblickar över sjön fortsatt är möjliga från vägen längs östra sidan av sjön.
Sociala värden:
Området är passade för promenader och annan motion, med varierad natur och goda
möjligheter att ta sig vidare till andra grönområden och stråk. Slingan runt sjön bjuder på
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varierade vyer över sjön från olika vinklar, över vidsträckta odlingslandskap, vackra hus och
gårdar samt en bit skogspromenad. Badplatsen och området kring EFSs sommarhem har
sociala värden, såväl för kyrkans besökare och för allmänheten. Här firas t.ex. midsommar,
och scoutverksamhet förekommer.
Kulturella värden:
Landskapet kring Askersund har varit odlat under lång tid, och Gårdsjöområdet är inget
undantag. På 1860-talet såg landskapet enligt historiska kartor troligen ungefär likadant ut
som det gör idag, med odlingsmark runt större delen av sjön och skogsmark i sydväst.
Odlingsmark i sig är bevarandevärt, och odlingslandskap med lång historia har ett extra stort
värde.
Biologiska värden:
I skogen i södra änden finns höga värden, dels i och med kärret men främst i branten uppför
Väderkvarnsbacken. Död ved och träd i olika åldrar tyder på en lång skoglig kontinuitet och
den fuktiga miljön ger goda förutsättningar för många mossor, lavar och svampar. Här finns
också gamla grustag i slänten, både ett äldre och mindre som börjat växa över sydöst om
udden samt ett par nyare, fortfarande öppna väster om udden. Dessa kan ha värden för
insekter och fåglar. I sjön har storlommar observerats.
Bäcken som rinner från södra änden av sjön rinner vidare in i område 42, där den rinner
genom en ädellövsskogsklädd, djup ravin. Ytterligare längre söderut är bäcken en
nyckelbiotop, benämnt som örtrikt bäcktråg.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området skulle kunna ha bättre tillgänglighet. I dagsläget finns möjlighet att motionera kring
och promenera runt sjön, men längs en sträcka på västra sidan tvingas man gå på en relativt
hårt trafikerad väg vilket inte är helt tryggt. En gång- och cykelväg eller en stig längs stranden
så långt som möjligt vore bättre alternativ. Längs östra sidan hamnar man en bit ifrån sjön,
men då marken är uppodlad ända ner till sjökanten är det nog svårt att anlägga en stig längs
stranden.
Stigarna i söder och i nordost behöver underhållas. Längs väderkvarnsbacken i söder är stigen
bitvis mycket lerig, och i nordost finns en liten stig som kan vara både otydlig och fuktig.
Området i söder borde uppmärksammas och utnyttjas mer. Naturen är fantastisk och både
grustag, udden och stigen uppför branten är väl värda besöksmål, särskilt för barn och
ungdomar. Att anlägga en naturstig i det aktuella området tillsammans med resten av
Väderkvarnsbacken skulle troligen vara en mycket bra idé. Udden i södra änden av Gårdsjön
har stor potential att bli ett omtyckt besöksmål, och här skulle en ordentlig grillplats med
tillhörande vindskydd passa väl in.
Ska skogen i området brukas bör det ske med någon form av plockhuggning, för att bevara
natur- och rekreationsvärden.
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Område 35 – Lindbomossen
Allmän beskrivning:
Området är stort, mestadels blött och mångformigt. Rv 50 delar området i en västlig och en
östlig del, med själva våtmarken främst på västra sidan vägen, samt i en sumpskog just längs
med östra sidan av vägen. I våtmarksinventeringen är våtmarksområdet kategoriserat som
fuktäng, men idag är området till stor del trädbevuxet. Markfloran är högvuxen, med t.ex.
vass, starr och älggräs. Genom området rinner en liten å. I nordväst är marken utfylld med
schaktmassor.
Mellan rv 50 och Alsens strand leder en grusväg till verksamheterna i området. Denna
fortsätter vidare som en GC-väl längs Alsens strand mot Stjärnsund, i en slinga som kallas för
”Äggleden”. Från denna populära motionsväg är utsikten åt sumpskogen i väst vacker, men åt
öst syns endast staket och industrialiserad mark, av Alsen syns inget. Det blir en lite tråkig
passage i en annars vacker slinga. I området ligger dels en småbåtshamn, dels en marinshop.
Inne på hamnområdet finns en grusgång längs strandkanten, med hårt beskurna alar och
björkar intill.
Närområde:
Landsväg avgränsar nordväst och Askersunds tätort i nordöst. I väster tar åkermark vid, i öster
ligger Alsens strand och i söder avslutas området i Dohnaforsån.
Tillgänglighet:
Området är väster om rv 50 mycket svårtillgängligt, utom via ån där man skulle kunna ta sig
fram med t.ex. kanot. Öster om vägen är tillgängligheten god, med väg från Askersund,
ansluten till både bil- och GC-väg.
Kvaliteter:
Skogligt naturvärde, fin vattenmiljö kring ån. Del av trevligt promenad- och motionsstråk.
Hot:
En breddning av Rv50 kommer att minska områdets yta. Redan idag går grusvägen mycket
nära rv 50 längs en sträcka, och den tunga trafiken är påtaglig.
Sociala värden:
På västra sidan inga, men på östra sidan höga värden i och med det välanvända stråket samt
verksamheterna längs vägen, samt det stora värdet som ligger i småbåtshamnen.
Kulturella värden:
Inget känt.
Biologiska värden:
Skogligt naturvärde, i och med sumpskogen. Våtmarken kan på naturlig väg rena en del av
Dohnaforsåns förorenings- och näringsbelastning innan den mynnar i Alsen.
Klassning av området:
B

Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
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Fri utveckling, för att bibehålla och öka naturvärdena. En kanotled skulle kunna anläggas
längs ån, för att öka tillgängligheten. Skogen på östra sidan rv 50 bör hållas gles, och vass
röjas för att hålla området vacker och tillåta inblickar mot staden och landskyrkan från rv 50.
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Område 37 – Skogsparti vid norra infarten
Allmän beskrivning:
Närmast genomfartsleden dominerar asp, men det finns även gran, tall, björk och sälg. Det
finns också en del gamla enar samt en spärrgrenig hagmarksgran. På marken växer bl.a.
mossa, ängs- eller skogskovall och gökärt. Denna del av skogen ger intryck av att tidigare ha
varit en del av ett jordbrukslandskap, t.ex. betesmark. Lite längre in blir terrängen högre och
en liten ”bergskam” sträcker sig genom området i nord-sydlig riktning. Denna täcks av
hällmarkstallskog, med en del medelgrova tallar men inga särskilt gamla eller grova träd.
Marken täcks av mossa, renlav och lingon. Mellan de två olika partierna av skogen finns en
ridå av lövsly.
Överallt i skogen hörs ljudet från de båda intilliggande vägarna, och omgivande
industriområde/väg syns. Detta stör upplevelsen, som i ett annat läge kunde ha varit idyllisk.
Närområde:
I väst avgränsas skogen av ett inhägnat industriområde, i norr av riksväg 50, i öst av en
bensinstation och i syd av genomfartsleden.
Tillgänglighet:
Dålig. Det finns inga gång- eller cykelvägar som leder fram till skogspartiet, det enda sättet att
ta sig in i det är via bensinstationen. Väl inne i skogen finns några smala stigar genom den.
Kvaliteter:
Skogen ger ett välkomnande intryck av tätorten och döljer industriområdet. Det är trevligt att
det första som möter stadens besökare vid infarten är en bit natur, inte ett frilagt
industriområde.
Hot:
Exploatering, utbyggnad av industriområdet.
Sociala värden:
Trevligt att mötas av skog när man svänger in i tätorten. Lekvänlig skog, det finns en koja
som vittnar om barns lek i skogen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Fin hällmarksskog.
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Låt skogen stå kvar och lämnas för fri utveckling.

91

92

Område 38 – Skogsparti i östra Lustenrust
Allmän beskrivning:
Gles skog med ett diffust stenröse i mitten och klippta gräsytor runtomkring. Domineras
främst av tall och gamla enar, men här finns också mycket asp, en del rönn och några unga
ekar. Markvegetationen består av bl.a. ormbunkar, gräs, ängssyra, smultron, gökärt och glest
med hallon. Spår av barnlek syns i terrängen. Söder om skogen finns en lekpark, öster om går
en cykelväg genom området.
Närområde:
Norr om skogen finns en förskola, i övrigt inringas det av ett bostadsområde.
Tillgänglighet:
God, då det ligger nära bostäder, förskola och en cykelväg. I och med cykelvägen i öster och
lekparken i söder av området kommer det även fortsatt vara tillgängligt, även om hus byggs
på fastigheterna i västra delen.
Kvaliteter:
Lekvänlig och fin liten skog, för mindre utflykter och lek för barn i det omgivande
bostadsområdet och intilliggande förskolan. Positivt med både en lekpark och natur på samma
område.
Hot:
Exploatering, avverkning.
Sociala värden:
Varierad och vacker lekplats för barn, särskilt barnen vid förskolan intill.
Kulturella värden:
Ett diffust stenröse.
Biologiska värden:
Varierande höjd i terrängen och markvegetationen kan skapa god miljö för många insekter,
t.ex. fjärilar.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Lämna skogen som den är, ”städa” (kvarglömda leksaker etc.) och röj vid behov. Fortsatt
klippning av omgivande gräsytor.
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Område 39 – ”Lillskogen”
Allmän beskrivning:
Östra delen av skogen ger en vacker vy vid promenader på grusvägen öster om området. Trots
att den inte är en gångväg är vägen en del av ett populärt promenadstråk, och skogen med sina
klippor och block utgör en vacker kuliss i odlingslandskapet.
Marken i skogen är av varierande höjd, rik på block och klippor. Skogen är olikåldrad, och
gran och tall dominerar. Även lövträd som asp, björk och rönn förekommer. Ungefär mitt i
skogen finns en del riktigt stora och grova aspar. Markvegetationen domineras av mossa,
blåbärris, lingon och ljung.
Genom norra delen av skogen löper ett dike, och norr om detta består skogen av planterad
gran på tidigare åkermark.
Genom skogen löper en stig, som förgrenas. Förgreningarna blir mindre och upphör i princip
helt där stigarna vuxit igen av ung gran och annan sly. Troligen används den sydöstra halvan
av skogen mer än den nordvästra av de närboende. Här är stigen bredare, och skogens kantzon
används som avstjälpningsplats. Sydvästra hörnet av området utgörs av en klippt gräsmatta.
Närområde:
Avgränsas av grusväg och bostadsområden i öst och väst, odlingsmark i norr och nordöst, av
tomtmark i sydväst samt asfalterad väg längst i söder.
Tillgänglighet:
Måttlig. Ta sig in i skogen kan man från skogskanten i sydöstra delen av området. Här finns
vägar och ett populärt promenadstråk. Inne i skogen finns en stig, som efterhand blir
svårframkomlig. Barn från de angränsande bostäderna kan antagligen ta sig in i skogen för lek
direkt via tomtgränserna.
Kvaliteter:
Varierad och vacker skog för lek och kortare promenader. Vacker vy för boende och
förbipasserande.
Hot:
Avverkning och exploatering.
Sociala värden:
Gränszonen med klippt gräsmatta och skog (södra delen av området) kan passa för lek. Det
går att ha uppsikt både över mindre barn som leker på gräset och över äldre barn som leker i
skogen. Promenad och lek i och genom skogen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Olikåldrad, varierad skog. Förekomst av grova aspar.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Låt skogen vara kvar, åtminstone den östra delen som är ett vackert inslag i landskapet. Om
skogsbruk ska bedrivas bör det ske genom plockhuggning. Röjning längs stigarna, så de kan
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användas för promenad genom skogen utan att behöva vända eller forcera gransnår.
Avstjälpning av trädgårdsavfall borde upphöra, eller samlas på en särskild, anvisad plats för
att undvika att stigar blockeras och skogsbrynet förfulas.
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Område 40 – Grönområde mitt i Lustenrust
Allmän beskrivning:
Klippta gräsytor insprängda mellan bostadsområden. Området genomkorsas av cykel- och
gångvägar. Enstaka träd finns, främst i anslutning till tomtgränser. I nordöstra delen av
området finns en liten grusplan som troligen används till boulespel, samt en liten kulle och en
lekpark. Här finns ett par fikabänkar utplacerade. En parkbänk finns också utplacerad i det
sydvästra hörnet av området.
Närområde:
Området är omgärdat av bostadsområden, förutom till viss del i väst där det gränsar till en
grusväg och odlingsmark. I nordost gränsar området till en förskola.
Tillgänglighet:
Mycket god, då det finns cykel- och gångvägar genom hela området.
Kvaliteter:
Öppet område som passar för rekreation och lek.
Hot:
Ser i dagsläget inga hot. Möjligtvis framtida exploatering.
Sociala värden:
Det är ett värdefullt område främst för de närboende barnen, med grönytor för lek och
bollspel, lekpark och en liten pulkabacke. Även för vuxna erbjuder området
rekreationsmöjligheter, t.ex. i och med bouleplanen och gräsytor för lek och spel.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av de klippta gräsytorna. Eventuellt borde fler fikabänkar placeras ut. Fler
träd borde planteras, i passande klungor och grupper på lagom avstånd från både tomtgränser
och GC-vägar. Öppna ytor måste även lämnas fria för bollspel, lek och annat.
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Område 41 – Grönområde i västra Lustenrust
Allmän beskrivning:
En klippt gräsmatta mellan två bostadsområden. En rad med träd finns längs områdets norra
gräns. Trädslagen som förekommer är ek, lönn, rönn, oxel, hassel och eventuellt körsbär.
Närområde:
Inramas av bostadsområden. I väster gränsar området till odlad mark, med en gång- och
cykelväg som gräns mellan gräsytan och odlingsmarken.
Tillgänglighet:
God. Känns dock lite privat, i och med att privata tomter med gräsmattor gränsar mot området
från två håll.
Kvaliteter:
Ett ”lufthål” mellan bostadsområden, lekyta för barn.
Hot:
Ser i dagsläget inga hot. Möjligtvis framtida exploatering.
Sociala värden:
Bra lekyta främst för de närboende barnen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av det klippta gräset.
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Område 42 – Norr om Väderkvarnsbacken
Allmän beskrivning:
Längst i öster följer området en bäck. Denna börjar i ett sumpområde närmast Gårdsjön i norr,
men övergår strax i en djup ravin med ädellövskog. Lönn dominerar, men även lind och björk
finns. Träden är olikåldrade och föryngringen god. Det förekommer rikligt med död ved och
miljön är fuktig. Äldre träd kläds av mossa. Längs ravinens västra kant går en bred, fin stig.
Just väster om ravinen och stigen finns en mycket skarp brant upp mot kullens platå. Branten
löper från Väderkvarnsbacken i söder till Gårdsjön i norr. Även denna brant är beklädd av
ädellövskog. På vissa ställen är skogen ung och branten främst bevuxen av sly, men stora
delar är olikåldrad. Riktigt gamla och grova lönnar förekommer, en del döda eller döende.
Enstaka stora granar och grova tallar finns också. Norrut blir branten något flackare, och där
förekommer rikligt med död ved i övergången mellan löv- och barrskog. Här finns också ett
gammalt sand/grustag. Längsmed hela brantens övre kant går en tydlig stig, från vilken man
kan se ner över branten och bitvis ha viss utsikt över omgivande landskap. Norrut försämras
framkomligheten av fallna träd över stigen.
Närområde:
I söder gränsar området till Väderkvarnsbackens naturreservat, i väst och öst till
odlingslandskap och i norr till Gårdsjön.
Tillgänglighet:
God. Det finns två stigar genom området, en högt belägen uppepå platån och en lägre
längsmed ravinen. Båda dessa nås lätt via promenadstigar runt Väderkvarnsbacken.
Kvaliteter:
Värdefull natur och vackert natur- och rekreationsområde.
Hot:
Eventuell exploatering.
Sociala värden:
Östra delen av området är mycket vackert att promenera i. Det finns också diskussioner om
en framtida cykelled i området, som ytterligare skulle öka de sociala värdena.
Kulturella värden:
Platån och backen västra sluttning räknas som kulturminne, tillsammans med
väderkvarnsbacken. Dessa ligger dock utanför områdets avgränsningar. Platsen i sig anses ha
tradition, och det ska ha funnits en domarring här.
Biologiska värden:
Ravinskogen och ädellövskogen i branten i den östra delen av området har höga naturvärden.
Detta i och med den fuktiga miljö som bildas, den stora mängd död ved som förekommer och
de gamla, grova och döda träden.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Lämna brant- och ravinskogen för fri utveckling, undantaget att hålla stigarna fria från död
ved och lågor. Röj gärna undan de lågor som redan ligger över den övre stigen.
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Område 43 – Klockarholmen
Allmän beskrivning:
En ö som domineras av lövskog, främst al, varav många är grova. Det finns även ask, hägg,
fågelbär, björk och en gran. Ask- och almskott förekommer. Markvegetationen utgörs till stor
del av förvildade park- och trädgårdsväxter såsom parkslide och spirea, vilka gör den
högvuxen och tät. I övrigt förekommer lundflora, med liljekonvalj, blekbalsamin och
strutbräken samt fläder och olvon i buskskiktet.
I norra änden av ön finns en grillplats och ett vindskydd, som används av kyrkans
ungdomsgrupper.
Närområde:
Ön ligger nära både Marinan och Kyrkoområdet.
Tillgänglighet:
Med båt eller över isen är ön lätt att gå i land på. Framkomligheten på själva ön är däremot
sämre i dagsläget, då inga tydliga stigar finns och vegetationen är tät.
Kvaliteter:
Om stigar anlades skulle området kunna vara ett uppskattat utflyktsmål, för lek och
rekreation. Parkväxterna borde hållas efter så att den naturliga floran får en chans att hävda
sig. Förslagsvis skulle krontäckningen kunna ökas för att minska ljusinsläppet, vilket naturligt
skulle leda till att markvegetationen glesades ur. Även då skulle viss röjning behöva ske, men
inte i den omfattning som krävs om skogen hålls öppen.
Hot:
Brist som finns idag är igenväxning, markvegetationen är tät och domineras av invasiva arter
som parkslide. Eftersatt skötsel skulle kunna bli ett problem, dels om röjning inte sker och
dels om de friluftsanläggningar som finns skulle överges/förfalla.
Sociala värden:
Ungdomsgrupper brukar besöka ön, och den kan ha ett stort friluftsvärde för barn och
ungdomar då den kan ge en tätortsnära läger/naturupplevelse.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Ädellövträd och lundflora finns på ön, men värdena har troligen varit högre innan parkväxter
fick fäste och spred sig på ön. Med ett visst restaureringsarbete och medvetet gynnande av
ädellöv kan naturvärdena på sikt öka. Idag finns främst äldre träd, önskvärt vore en
flerskickad skog med träd i alla åldrar samt kvarlämnad död ved, i den mån det går att
kombinera med eventuella stigar/parkplaner.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Röjning av undervegetation, iordningställande av stigar, tillåta nya träd att växa upp i de
glesa partierna. Gynna en naturlig utveckling, med träd i alla åldrar och förekomst av död ved.
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Område 44 – Byfogden
Allmän beskrivning:
Här har sjöns fåglar en fristad, på en ö som till stor del är ostörd av friluftsliv och med
varierande miljöer. Kala klippor står i konstrast mot områden näringsrik jord. Längs
stränderna växer främst al och en del vackra pilträd, medan klipporna är kala och bevuxna av
kärleksört och fetknopp. I de inre partierna av ön växer lönn, ask och rönn. Bland markfloran
finns både lundväxter, som getrams, liljekonvalj och blekbalsamin, samt en del växter som
trivs i ruderatmark.
Typiska trädgårdsväxter (vinbär, krusbär, nypon) och iordninglagda stenblock i öst tyder på
att ön kan ha varit bebodd. Växterna kan även ha spridits med hjälp av fåglar. I norr finns en
glänta, med blåbärsris och rester av en lägereld. Under inventeringsbesöket syntes en häger
lyfta från strandkanten, och många döda skrattmåsar hittades. Möjligen är det mink som lever
av det rika fågelbeståndet på ön.
Närområde:
Ön ligger ca 200 meter från strandparkens strand, och syns från större delen av
strandpromenaden.
Tillgänglighet:
Med båt och över is relativt god. Det går att ta sig i land, och år med bra is är det nära hit från
stadens strand. På ön är det mestadels lätt att ta sig fram, undervegetationen är till stor del gles
och trots avsaknaden av stigar är framkomligheten relativt god.
Kvaliteter:
En bra plats för fågellivet, och för naturvärden att utvecklas. Kan även vara en bra
rast/grillplats vintertid.
Hot:
Sociala värden:
Ön ser ut att endast sparsamt utnyttjas för friluftsliv, eventuella grillstunder eller
övernattningar i tält kan förekomma. Stranden är ej badvänlig. Vintertid borde ön kunna vara
en mer naturlig rastplats, för grillning och paus under färder över isen. Då störs inte heller
fåglar på samma sätt som sommartid.
Kulturella värden:
Eventuellt finns lämningar efter en gammal byggnad, men detta har inte kunnat beläggas
m.h.a. gamla kartor.
Biologiska värden:
Relativt höga biologiska värden finns. Det finns gamla träd, träd i varierande ålder, död ved
och stenblock som bidrar till variation i landskapet.
Klassning av området:
B
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Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Röjning av undervegetation vid behov. Eventuellt avråda från besök under fåglarnas
häckningsperiod. En grillplats o öns norra ände kunde iordningställas, för användning främst
vintertid.
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Område 45 – Stensholmen
Allmän beskrivning:
Detta är en klippö, med ömsom branta stup ner mot vattnet, ömsom mjukt sluttande
klipphällar. Endast en del av östra sidan är fri från klipphällar, här sluttar marken mot vattnet
och avslutas i en liten strandkant.
På och runt de karga klipporna växer tall, rikligt av en samt en del björk och asp. Där
jordmån finns växer al längs vattnet och tallar i sluttningen. Mossa täcker mycket av
klipporna, och färgstark ljung lyser upp här och var. Fetknopp, kärleksört och bergssyra finns
här.
Närområde:
Ön ligger 3-400 meter utanför Askersunds strand, sydöst om staden.
Tillgänglighet:
Måttlig. Det finns en del landstigningsplatser, men många delar av ön är så klippiga att
landstigning är svår. På vintern borde ön vara lätt att komma åt då isen är bra. Väl på ön är
framkomligheten god, till störst del saknas stigar men vegetationen är lättforcerad. På
norra/nordvästra delen av ön finns en liten stig, och det är också här och längs västra sidan av
ön som tecken på visst friluftsliv finns.
Kvaliteter:
Vacker ö med höga naturvärden.
Hot:
Sociala värden:
Ön används möjligen i mindre utsträckning för sol och bad av båtgäster. Den skulle kunna bli
ett besöksmål vintertid, för paus och grillning vid färder över isen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Höga värden finns. Området är nästan orört, och har troligen fått utvecklas fritt under lång tid.
Det finns träd i olika åldrar, grova tallar, döda träd och lågor. Stora höjdskillnader finns,
liksom variation mellan torra och kala klippor, fuktigare sänkor med jord samt en fuktig
sluttning med mycket mossa och en del stenblock. Trots att visst friluftsliv verkar förekomma,
och en del nedskräpning noterades, är området till stor del oslitet och naturligt.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Lämnas för fri utveckling. Eventuellt iordningställande av grillplats, främst avsedd för
vintertid.
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Område 46 – Landskyrkan
Allmän beskrivning:
Området domineras av den ståtliga landskyrkan, som är uppförd på en höjd med kyrkogård
omkring. Omkring den upphöjda delen har kyrkogården brett ut sig i senare tid, och det blir
en tydlig nivåskillnad mellan den äldre och nyare delen av kyrkogården. Kanterna är
stenmurade och trappor leder mellan de olika planen i terrängen. På kyrkogården växer
många, gamla, ståtliga ädellövträd så som lind, lönn, hängask, vanlig ask, och alm. Även
yngre prydnadsträd är planterade. Gräset är välklippt och grusgångar leder till alla delar av
kyrkogården.
På västsidan om kyrkogården finns gott om parkeringsplatser, och längs med den inramande
häcken leder en grusgång, även utanför kyrkogården. Ingången, som vetter mot väst, är
mäktig med stentrappor och stenlagda platåer upp från vägen till en murad portal med grindar.
I söder ligger en samling vackra röda trähus, som tidigare tjänstgjort som skola men idag
utnyttjas som samlingslokaler av kyrkan. Dessa minner om en gammal gårdsmiljö. En
trädgård finns i anslutning till husen. I denna finna fruktträd, björkar, syréner och hagtorn
samt gungor för barnlek. Från GC-vägen längs vattnet leder en backe upp till en parkering och
vidare in på kyrkogården. Här står ett par gamla lindar, varav åtminstone den ena är ett
hålträd. Längs östra sidan av kyrkogården är flera fågelholkar uppsatta i de stora träden.
Närområde:
Området ligger intill RV50, samt Alsens och sundets strand med gästhamn och GC-väg
nedanför.
Tillgänglighet:
God, det är enkelt att promenera hit från stadskärnan och det finns gott om
parkeringsmöjligheter. Som funktionsnedsatt kan tillgängligheten vara något sämre, då
nivåskillnaderna utgör en barriär. Dock kan man ta sig in till den nedre nivån via en ingång i
nordöst, och till övre nivån vid samlingslokalerna i syd.
Kvaliteter:
Kyrkan utgör ett riktmärke och tydligt karaktärsdrag för hela staden, den är något som alla
förbipasserande ser. Den utgör också ett viktigt kulturellt och historiskt värde, förutom det
inneboende värdet som alltid finns i en kyrkogård som är i bruk.
Hot:
Eftersatt skötsel, trädbrist om flera gamla träd skulle slås ut samtidigt.
Sociala värden:
Mycket höga. Området är en viktig samlingsplats vid flera tillfällen i livet, såväl i glädje och
sorg. De vackra omgivningarna ramar in dessa stunder på ett mycket passande vis.
Kulturella värden:
Mycket höga. Platsen har innehaft en kyrka under mycket lång tid, redan innan den befintliga
kyrkan började uppföras 1664 (den färdigställdes 1670) fanns en kyrka på platsen. Religionen
har haft en stor betydelse historiskt sett, och har det för många även idag. Platsen är ett
värdefullt kulturhistoriskt arv, och fortsätter att ha en viktig, kulturell funktion i dagens
samhälle.
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Biologiska värden:
Vissa biologiska värden finns kopplade till de många äldre lövträden, varav många säkert är
hålträd och utgör livsmiljöer för bl.a. häckande småfåglar, lavar och trädlevande insekter.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
De gamla träden kan behöva bytas ut och nya planteras innan de gamla behöver tas ned.
Slänten ner mot campingen i öst bör helst röjas regelbundet. Från själva kyrkogården syns inte
denna, men vyn mot kyrkan för förbipasserande kan förtas något om slänten ser för vildvuxen
ut.
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Område 47 – Kanalområdet
Allmän beskrivning:
På östra sidan finns klippta gräsytor längs med kanalen. Här finns rabatter, planterade buskar
och enstaka träd. Längs med vattnet går en grusgång, och i kanalen finns kajplatser för mindre
båtar. Bänkar är utplacerade med utsikt mot vattnet. I norr finns en gammal trädgård med
häck och fruktträd, och ytterligare norrut finns ett område med båthus som tillhör
Sundsängens bryggförening. Häromkring växer en hel del träd (grövre alar vid vattnet, i
övrigt ask, alm och lönn) som gör området lummigt och behagligt.
Runt hotellområdet är gräset kortklippt, och längs kanalen finns en gångväg som slutar efter
ca 150m. Längs strandkanten finns en träponton med kajplatser för mindre båtar. Mellan den
klippta gräsmattan och trädäcket är vegetationen vildvuxen, främst dominerad av jättegröe.
Det växer medelålders björkar och äldre, grova alar i området. Bortanför båtområdet blir
vegetationen mer vildvuxen, och här växer pil, al, lite hagtorn och hassel samt unga ekar.
Eventuellt är detta spår från tiden då området utgjordes av jordbruksmark. Ytterligare längre
norrut domineras vegetationen av björk och olika salixarter. Vass och salixsnår breder ut sig i
kanalen, och området är troligen uppskattat av många fåglar.
Den sydligaste delen av området, västra sidan av kanalens mynning i Alsen, utgörs av hamn,
camping- och caféverksamhet. Längs vattnet finns även här en träponton med kajplatser, och
själva kajkanten är asfalterad. Längs kajen finns planterade lönnar, buskar, häckar och
planteringar, med fikabänkar utplacerade här och var. I norr finns en vacker gammal
telefonkiosk, som bidrar med karaktär och charm i området. I söder övergår den hårdgjorda
ytan i klippt gräsmatta, med klungor av grövre alar. En GC-väg följer strandkanten, och
ansluter till den s.k. ”Äggleden” som fortsätter ut till Stjärnsund. Längs vattnet finns en
iläggningsplats för båtar och ett par båthus varav ett har sett sina bästa dagar men ändå bidrar
med viss charm. En del vass finns längs strandkanten. En liten utomhusscen, som flyttats från
hamnen, står för tillfället på gräset längst i söder.
Närområde:
I väst avgränsas området dels av RV50 och dels av landskyrkan med kyrkogård. Österut
gränsar det till bostäder. I söder mynnar kanalen ut i Alsen. Norrut gränsar det område 20 och
söderut till hamnområdet (område 31) samt området kring Lindbomossen (område 35).
Tillgänglighet:
God, många passerar förbi längs östra sidan på promenader och motionsrundor, och det är lätt
att ta sig över till västra sidan vattnet via bron.
Kvaliteter:
Småbåtshamn, del av grönt stråk.
Hot:
Exploatering, eftersatt skötsel.
Sociala värden:
Området har stora sociala värden, som båtplats, mötesplats, lekplats, parkområde och
grönstråk. Båtplatser finns i hela området, medan promenerande och motionärer primärt rör
sig på östra och sydvästra sidan. Sträckan i nordväst, längs hotellet, leder inte vidare utan
slutar i en gräsplan.
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För de närboende barnen är det gräsytan på östra sidan som utnyttjas, för lek, bollspel (inom
Sundsgårdens inhägnade område), snöbollskrig och liknande.
Området är trevligt promenera igenom, eller slå sig ner och vila/fika i på sommaren. Det är en
förlängning av strandpromenaden och hamnområdet. På sommaren besöks området frekvent
av turister, som strövar förbi.
Kulturella värden:
Kanalen har historiskt varit gränsen mellan land och stad. På östra sidan låg förr olika
verksamheter, t.ex. ett garveri. Västra sidas mark tillhörde kyrkan och dess anställda. Området
har varit bebyggt mycket länge, och både Garvaregården och Sundsgården som innesluter en
del av grönytan är gamla byggnader med historia och charm. Garvaregården ska vara ett av de
äldsta husen i staden.
Biologiska värden:
Ringa. Nordligaste hörnet med sin varierade växtlighet, både olika träd, buskar och vass, men
möjligen vara en bra lokal för fåglar, trots störningar från RV50 som går alldeles intill.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel och underhåll av gräsytor och planteringar, samt installationer som
träpontoner och bänkar. Röjning av strandkanten längs hotellet bör ske regelbundet för att
inge ett välskött intryck. Det är viktigt att trasiga eller gamla och oanvända/slitna bryggor och
bänkar tas bort eller byts ut, då det idag ser lite ”bortglömt” ut både längst i norr och längst i
söder av kajområdet.
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Område 48 – Gamla kyrkogården
Allmän beskrivning:
Stadens gamla kyrkogård, med gravar sedan andra halvan av 1800-talet. Området är
kvadratiskt med kortklippt gräs, krattade grusgångar och flera träd. Här finns lind, ek, ask,
lönn och kastanj, vissa grova och gamla, andra medelålders och en hel del unga, troligen
ersättare av gamla, nedtagna träd. Den blandade åldern och artsammansättningen ger området
ett dynamiskt intryck.
Ingången ligger mitt på östra sidan, och man kan även ta sig in via en stig i nordöstra hörnet.
Kyrkogården omgärdas till störst del av en nyponhäck, bortsett från västra sidan där häcken i
stället består av syrén och snöbär, samt västra biten av södra kanten, där häcken saknas. Södra
sidan är också uppbyggd med stenar från gatuplanet nedanför.
Närområde:
Området är centralt och omges av många skiftande stadselement, så som handelsområde,
bostadsområde, kyrka och industri.
Tillgänglighet:
God, läget är mycket centralt. Att det inte finns någon väg genom området, utan att man tar
sig in och ut på samma ställe gör troligen att området inte utnyttjas särskilt mycket.
Kvaliteter:
Ett centralt, välskött parkområde med rika kulturvärden.
Hot:
Bristande underhåll. ”Underanvändning”, att området inte utnyttjas trots sina kvalitéer.
Sociala värden:
Vackert inslag vid promenader i staden, men skulle kunna synliggöras och uppmärksammas
mer.
Kulturella värden:
Stadens äldsta kyrkogård, med anor från 1600-talet, hörande till Sofia Magdalena kyrka.
Kyrkan har funnits på plats i Askersund åtminstone sedan första hälften av 1600-talet, om än
återuppbygd i nytt utförande och på ny plats efter branden 1776.
Biologiska värden:
Möjligen kopplade till äldre lövträd, annars inga naturvärden.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av gräsmatta, träd och grusgångar. Blomplanteringar skulle ge mer liv åt
området. Att möjliggöra en ingång från nordvästra hörnet skulle troligen öka
besöksfrekvensen, då området skulle kunna fungera som en genomgångsled och fler upptäcka
det. Ingången skulle göras mer inbjudande, och informationsskylt placeras ut. Möjligen skulle
häcken längs östra sidan kunna göras lägre, för att öka insynen för förbipasserande.
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Område 49 – Floraparken
Allmän beskrivning:
Floraparken är ett grönområde omgärdat av flerbostadshus, relativt centralt i Askersund.
Gräsytorna är kortklippta, och träd av olika slag står spridda här och var, lite samlade i
klungor. Trädslag som förekommer är bl.a. ask, björk, lönn och oxel. En stor del av gräsytan
är dock lämnad utan träd. I ett hörn finns en hårdgjord yta med planteringar kring, här finns
flera bänkar utplacerade. Strödda i hela området finns också fikabänkar. Två partier med berg
sticker upp ur gräsmattan, kring dessa står äldre träd, främst ask men även enstaka björk. En
del buskar finns i området. Genom området går en GC-väg.
Närområde:
Området är i sin helhet omsluten av flerfamiljshus, vilka i sin tur inramas av villa- och
bostadsområden.
Tillgänglighet:
Mycket god, GC-väg leder genom området, parkeringar finns runt omkring.
Kvaliteter:
En grönyta för närboende utan egen trädgård. Stora ytor. Vackra träd och landskapselement.
Hot:
Exploatering, misskötsel.
Sociala värden:
Området borde ha höga sociala värden som mötesplats, grönt andrum, lekyta m.m. för boende
i området.
Kulturella värden:
Träden runt berghällarna är troligen kvarstående sedan marken brukades, och är då rester av
åkerholmar i jordbruksmarken som ”vuxit in” i stadsbilden allt eftersom staden bredde ut sig.
Biologiska värden:
Möjligen något i samband med den äldre asken, i övrigt inga höga naturvärden.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det finns förslag på stadsnära odling, fruktträd och bärbuskar m.m. Potential finns att göra
området lummigare, möjligen dela av det i ”rum” till viss del för att skapa en mer spännande
dynamik. De naturliga elementen i landskapet, berghällarna med dess inhemska trädslag, bör
bevaras och lyftas fram i parkmiljön.
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Område 50 – Askersundsby
Allmän beskrivning:
Området består till stor del av hästhagar i västra delen, men även av igenväxande, tidigare
öppen mark i mellersta delen av området. Främst är det sly av björk som slagit upp, men även
sälg i de fuktigare partierna. I östra delen finns industrier, en trädgårdshandel och en lada som
används av motorklubben Midnight cruisers. I sydöst finns även en kraftstation.
Vackra gårdsmiljöer med träd och fina trädgårdar finns spritt i området, men särskilt är de
koncentrerade längs vägen i väst, där flera stora ädellövträd finns. T.ex. finns ett par ekar
fristående i sydvästra hörnet av området, samt större lönnar, lindar och askar i en allé i
nordväst. Även unga ekar och andra ädellövträd har sparats och tillåts förhoppningsvis att
växa upp. Hagtornsbuskar finns intill beteshagarna.
In till området kommer man som gång- eller cykeltrafikant antingen via en bro från Storgatan,
eller via ett övergångsställe vid trädgårdshandeln då riksväg 50 och länsväg 517 avgränsar det
från övriga Askersund. Vägen som går i syd och väst är grusväg, och längs med rv 50 går en
GC-väg från Calles trädgård till bron över vägen. Åt norr och söder om området har man
vackra utblickar över det omkringliggande böljande jordbrukslandskapet, med bl.a.
Väderkvarnsbacken i norr, varierande åkrar och fläckvisa skogar och åkerholmar runt
omkring.
Närområde:
Området omgärdas av jordbruksmark, förutom åt öst där riksväg 50 skiljer det från övriga
Askerund.
Tillgänglighet:
Förhållandevis god, men anslutningen över väg 517 skulle kunna vara säkrare och trevligare. I
övrigt finns två vägar in i området för GC-trafikanter, och det är en populär runda för många
Askersundsbor.
Kvaliteter:
Vackert promenadstråk ”på landet”, fastän mycket nära staden.
Hot:
Igenväxning av omgivande jordbruksmark eller befintlig hagmark, överdriven exploatering så
att området skulle kännas för tätbebyggt eller ytterligare industrialiserat.
Sociala värden:
Området är en bra och vacker slinga för motionärer, både löpare och hundrastare. Det är lätt
att välja hur långt man vill gå, en kort slinga som leder en tillbaka till där man tog sig in i
området, eller att fortsätta över vägen på motsatt ställe och ta en längre väg hem. Även
förskola och skola besöker området.
Kulturella värden:
I området har det funnits gårdsmiljöer och marken har varit brukad länge, troligen åtminstone
sedan 1600-talet.
Biologiska värden:
Främst ligger det biologiska värdet i de äldre träden och allén. I allén finns en lönn som är
eller kan utvecklas till ett hålträd. Kan eventuellt finnas hävgynnad flora, men en översiktlig
blick in i hagarna gav inga indikationer på det. För att avgöra krävs en noggrannare
inventering.
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Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
De betade områdena bör fortsätta hållas betade, och alléerna samt övriga stora lövträd
bevaras.
Mellersta delen av området är i dagsläget ganska trist. Med lite skötsel skulle en gles, vacker
skog kunna ta form. Det skulle kunna röjas av och användas till bete, eller någon annan typ av
öppen mark. I rätt stil skulle inte heller bostäder behöva störa områdets charm. Ska däremot
industrier anläggas bör dessa skärmas av väl med grönska mot det populära gångstråket runt
byn.
Transformatorstationen i sydöst bryter skarpt mot områdets övriga idylliska intryck (det finns
industrier i området också, men de är lite mer dolda och stör inte så mycket), denna skulle
kunna döljas på ett eller annat sätt. Med träd, buskar och/eller plank. Även industrierna i
nordöst skulle kunna skärmas av något bättre från vägen.
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Område 51 – Möjlig GC-väg längs Lustenrustvägen
Allmän beskrivning:
Idag utgörs området främst av industri- och butiksmark, med olika breda gräsytor mellan
byggnader/asfalterade ytor och bilvägen till mellan Bergslagsvägen och bostadsområdet
Lustenrust. Det vore önskvärt att binda ihop både bostadsområden, rekreationsområden och
idrottsplatser som finns i sydöstra Askersund med Lustenrust i norr, på ett sätt som känns
naturligt. I dagsläget motionerar, promenerar och cyklar många längs med Lustenrustvägen,
som inte är särskilt väl utformad för både gång- och biltrafik. Ett dike löper längs med vägens
västra sida, och i detta växer hög vegetation. Slänten från vägen klipps dock, och ovanför
diket finns klippta gräsytor och hårdgjorda ytor. Längst i norr finns en del natur, och från
befintlig GC-väg har man en fin vy över en bergknalle på östra sidan vägen.
Närområde:
I norr finns bostadsområdet Lustenrust, och i syd Bergslagsvägen. Runt om själva
Lustenrustvägen är det industrimark.
Tillgänglighet:
Bristfällig, som gång- och cykeltrafikant. Det är otryggt att färdas på bilvägen och förbi de
många avfarterna. Det anläggs i dagsläget en pendelparkering vid Bergslagsvägen, och i
samband med det kommer en tryggare överfart att finnas i denna ände av Lustenrustvägen.
Kvaliteter:
En naturlig väg mellan grönområden och bostadsområden i sydöstra Askersund och
bostadsområden och grönområden i norra Askersund.
Hot:
Bristande utformning och säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.
Sociala värden:
Inga i dagsläget, men kan få med tiden om en GC-väg utformas så att det blir enkelt och
naturligt att röra sig mellan olika grönområden. Om det längs GC-vägen även anläggs
planteringar, buskar och träd kan det också förgröna området i sin helhet och lätta upp det
annars ganska tungrodda området. En GC-väg till och förbi industriområdet skulle kanske
kunna uppmuntra fler som arbetar i området att färdas till jobbet på cykel, vilket kan vara
positivt för både hälsa och miljö.
Kulturella värden:
Inga.
Biologiska värden:
Inga.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
I norr borde finnas goda möjligheter att ansluta en GC-väg till den befintliga, där denna viker
av in mot Närlundaområdet. Sedan skulle den kunna följa bilvägen längs västra sidan.
Svårigheter finns där byggnader ligger nära den befintliga vägen, samt vid den breda infarten
ca 200 m. från Bergslagsvägen. Om en GC-väg anläggs bör träd och andra gröna element
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planteras längs denna, gärna mellan GC-väg och bilväg där det är möjligt, för att skapa en viss
barriär mot trafiken.
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Område 52 – ”Triangeln” på Kilsborgsgatan
Allmän beskrivning:
Detta är en liten allmänning i bostadsområdet kring Kilsborgsgatan. Den består av klippt gräs
med en liten berghäll, kring vilken vegetationen växer lite högre med arter som t.ex. röllika.
Området är helt öppet och inramas endast av bostadstomternas privata häckar.
Närområde:
Området inramas av bostadstomter och en dagisverksamhet.
Tillgänglighet:
God, för de närboende, och det är för dessa området kan vara värdefullt.
Kvaliteter:
Yta för lek, kan bli ett vackert inslag i den bebyggda miljön.
Hot:
Eftersatt skötsel.
Sociala värden:
Områdets sociala värden ligger i dess funktion som lekyta för kvarterets barn samt
förskoleverksamheten. Särskilt bergknallen är populär bland barnen, och andra naturliga
inslag i området skulle kunna vara uppskattade komplement till denna lekyta. Området har
potential att bli ett vackert inslag i boendemiljön, men i dagsläget är det tyvärr en tom och
ganska tråkig yta att titta ut över.
Kulturella värden:
Inga.
Biologiska värden:
Inga.
Klassning av området:
B – då det är viktigt för förskoleverksamheten.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området skulle kunna bli vackrare och mer livfullt med hjälp av träd och buskar. Detta skulle
erbjuda skugga, naturliga ”lekrum” för barnen och någonting att vila blicken på. Det skulle
också kunna locka fåglar och insekter. I kombination med blomplantering (med fördel kan
inhemska arter som inte kräver mycket skötsel väljas) kan detta locka t.ex. humlor och fjärilar
till platsen, vilket är både vackert och trivsamt samtidigt som det kan vara lärorikt för barnen.
Naturliga lekstrukturer skulle också kunna placeras i området, t.ex. en grov trädstam eller
liknande, att använda vid spontan lek och klättring.
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Område 53 – Banvallen, östra
Allmän beskrivning:
En tunnel under Åmmebergsvägen leder gamla banvallen, idag en GC-väg, in i området. Här
är berget ursprängt, och branterna till viss del utfyllda med bergskross. I slänterna på ömse
sida vägen växer björksly samt ung gran och tall. Söder om vägen växer en äldre granskog
uppe på berget. Här finns gott om blåbärsris, mossa, lavar och död ved i olika stadier. Spår
efter tidigare avverkning/gallring finns, stubbar har lämnats och ger karaktär åt skogen.
Terrängen är glest blockig. Endast en mycket otydlig stig leder genom bergskrosset upp för
slänten in i skogen.
Norr om vägen finns en lövdominerad skog, med en röjd stig genom. Skogen avgränsas av
åkrar i väst, en gård i norr och en beteshage i öst. Asp är det dominerande trädslaget, men det
finns också gott om rönn samt en del lönn och unga ekar. Det är bitvis blockigt, och en
stenmur finns i skogen.
Då man följer banvallen vidare kröker den norrut, och då finns en bergsrygg som sträcker sig
västerut och en hage längs östra sidan. Hagen avslutas i norr vid en vacker gårdsmiljö, med en
stenmur och bergsknallar i hagmarken. Berget väster om vägen bjuder på dramatiska branter,
och omgivningen är vacker och rogivande.
Längs själva bergsryggen växer senvuxen tallskog, med grövre träd i svackorna. Det finns
rikligt med renlav och en del död ved. Det är en typisk hällmarkstallskog.
Västra delen av området utgörs av odlingsmark längs Åmmebergsvägen.
Närområde:
I väst gränsar området till Åmmebergsvägen, och i norr till Riksväg 50. Nord-nordost om
området finns en del bostäder, men i övrigt inramas det av produktionsskog.
Tillgänglighet:
God, då banvallen går som en GC-väg under Åmmebergsvägen och går att följa hela vägen
från IP. Dock finns det ingen kort slinga/runda som känns naturlig för att ta sig tillbaka in till
Askersund, utan man får vända och gå tillbaka samma väg om man inte vill gå rakt över
gårdsplaner eller följa rv50 tillbaka.
Kvaliteter:
En varierad och vacker natur, mycket nära staden.
Hot:
Avverkning av intilliggande skog skulle förfula och göra promenaden mycket tråkigare.
Eventuellt avbruten jordbruksverksamhet, med igenväxande åkrar och hagar som följd skulle
göra att området förlorade mycket charm och värde.
Sociala värden:
Området är viktigt för rekreation och motion.
Kulturella värden:
Det småbrutna jordbrukslandskapet med småskaliga, gammeldags hagar, minner om äldre
tiders jordbruk.
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Biologiska värden:
Höga, i granskog och hällmarkstallskogen. Troligen även i betesmarken, men en grundligare
inventering av hävdgynnad flora krävs. Ett värde ligger även i variationen av biotoper, som
kan gynna många arter.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Möjlighet borde finnas att anlägga en vacker naturstig. Det borde gå att utnyttja befintliga
stigar fram till Kvarnsjön, och därifrån binda ihop med GC-väg längs Åmmebergsvägen. Om
detta blir verklighet bör orienteringsklubbar i trakten kontaktas och erbjudas delaktighet i
projektet.
I övrigt föreslås fri utveckling för skogspartierna, alternativt naturnära skogsbruk i
granskogspartiet om detta inte helt kan undantas från skogsbruket.
Förhoppningen är att jordbruket som bedrivs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt, då det
bidrar till värdefull variation i landskapet.
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Område 101 – Stadsparken och hembygdsgården
Allmän beskrivning:
Stadsparken är egentligen ingen park i vanlig mening, utan ett naturligt skogsområde med
både naturskogsartad gammelskog och yngre lövdominerade skogar. De högst belägna
delarna på magrast mark har under lång tid undgått skogsbruksåtgärder medan de lägre
partierna med djupare jordlager regelbundet har gallrats och tidigare även plockhuggits. De
högre, magrare markerna karaktäriseras av hällmarker och domineras av tall.
Hällmarkstallskogarna har god åldersspridning och det finns rikligt av mycket gamla tallar,
döda träd och död ved. I sänkor och lägre partier växer bl.a. även ek och hassel, med blåsippor
i markfloran. På de låglänta, bördigare markerna växer lövskog som gallrats för att bli gles
och öppen. Skogsbete har bedrivits i området förr.
Området är rikt på stigar, och bär spår av historisk användning. Idag går elljusspåret genom
området, på stigar som troligen använts under mycket lång tid. Söder om själva reservatet
finns hembygdsgården, anlagd 1930. Här samsas gamla, skänkta byggnader som flyttats hit
med nybyggda hus i äldre stil. Byggnaderna är försedda med intressanta informationsskyltar
och presenterar delar av kommunens historia. Det hela presenteras i en lantlig miljö, som på
sommaren fungerar som en liten stadsnära bondgård, med bl.a. getter, ankor och kaniner som
barn kan mata och klappa. I området finns även en restaurang och café, och strax utanför finns
också det gamla skolhuset. Den omgivande naturen speglas i området, av hällar som sticker
upp, tallar och ekar spridda på gården. Det finns en grusplan, och parkering för ett fåtal bilar
och även en bussparkering.
Närområde:
I väst och syd inramas området av bostadsområden. I norr möter det grönområdet kring
Lundbybäcken och i öst angränsar det till fotbollsplanerna vid IP.
Tillgänglighet:
Mycket god. Stigar in till området finns på flera håll, och även från omgivande
bostadsområden finns mindre stigar. Parkeringsplats finns sydöst om området, vid Hagavägen
samt ett fåtal även uppe på berget vid hembygdsgården. Detta göra att även de som inte klarar
av den kuperade terrängen och branta promenaden upp till området ändå kan njuta av en del
av det. I området finns stigar av olika storlek, många sköts om och hålls öppna andra är
naturliga stigar som hålls öppna av besökarnas tramp. Delar av naturreservatet är
svårtillgängliga, som delar av hällmarkstallskogarna och branterna. Detta är positivt ur
naturvärdessynpunkt, då det minskar risken för slitage.
Kvaliteter:
En vacker plats med höga värden, såväl ekologiskt, historiskt och socialt. Det är lättillgängligt
för alla Askersunds invånare och väl värt ett besök även för övriga kommuninvånare.
Hot:
Inga hot i dagsläget, då en stor del av området är skyddat som naturreservat.
Sociala värden:
Mycket höga. Här finns goda möjligheter till motion och rekreation på väl underhållna stigar i
en mycket vacker miljö. Dessutom finns hembygdsgården med sitt historiska och
rekreationsvärde. Här finns sommartid djur att titta på, mata och klappa och omgivningarna på
och kring gården är vackra och avkopplande. Möjlighet finns att köpa mat, fika eller glass
likaväl som att sätta sig med medhavd matsäck på en vacker plats.
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Kulturella värden:
Höga värden. Området användes förr som betesmark, på en karta från 1813 benämns området
som Lilla Långshällen och beskrevs som en bergig betesmark ägd av borgmästaren. Det är
troligt att området också länge använts som rekreationsområde, det finns anlagda stentrappor
och stenbänkar i området som tyder på detta.
Förutom platsens historiska användning som sådan finns här även hembygdsgårdens
historiska byggnader, skänkta och hitflyttade från olika delar av kommunen. Också
hembygdsgården i sig har ett historiskt värde. Den anlades redan 1930 och har varit i bruk
sedan dess.
Biologiska värden:
Mycket höga. De olika skogområdena har idag olika grad av naturlighet, där
hällmarkstallskogarna är i det närmaste orörda och naturliga medan den bördigare lövskogen
behöver viss skötsel för att på sikt utvecklas till olikåldrad och flerskiktad naturskog. På sikt
ska dock all skog i området kunna lämnas för fri utveckling och bli relativt naturlig.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Reservatet ska skötas enligt skötselplan och hembygdsgården även fortsättningsvis
underhållas på samma goda vis som idag.
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Område 102 – Väderkvarnsbacken
Allmän beskrivning:
Ett kommunalt naturreservat som omfattar södra sluttningen av åsen som kallas
Väderkvarnsbacken samt ett stycke mark nedanför den. Längs områdets östra gräns rinner
kraftkärrsbäcken, som i norra delen av området rinner i botten av en djup,
ädellövskogsbeklädd ravin. Östra delen av åsen täcks av ädellövskog, medan det i väst är
barrskog som dominerar. En del av sydsluttningen är öppen gräsmark, som slås en gång om
året. Högst upp i sluttningen och just nedanför den finns fikabänkar utplacerade, och vid övre
fikabänken finns också en grillplats samt tillgång till ved. Utsikten härifrån är vacker, med vy
över Askersunds stad, jordbrukslandskapet och Alsen.
Söder om själva åsen består området av åkermark som brukas, och ett fuktigare parti i
reservatets sydligaste spets.
Förr fanns en lift i backen, som då fungerade som skidbacke. Fortfarande är området en
populär plats för pulkaåkning vintertid.
Närområde:
I väst avgränsas området av Länsväg 517, och väster om denna finns främst jordbruksmark,
men också ett industriområde. I sydöst avgränsar riksväg 50. I nordöst finns bostadsområdet
Lustenrust, och norrut fortsätter Väderkvarnsbackens naturområde tills Gårdsjön tar vid.
Tillgänglighet:
God, det finns goda gång- och cykelvägsförbindselser både åt öst och väst, och det finns en
parkering i anslutning till väg 517 i väst. För personer med funktionsnedsättning är området
dock svårtillgängligt, p.g.a. sin branta miljö och ganska naturliga stigar.
Kvaliteter:
Trevligt utflyktsmål nära staden, som även har god förbindelse med andra grönområden.
Hot:
Inga hot finns mot området idag, då det är skyddat som naturreservat. Bristande skötsel skulle
kunna motverka syftet med reservatet och sänka dess värden.
Sociala värden:
Höga sociala värden. Väderkvarnsbacken är ett populärt utflyktsmål, inte minst för stadens
skolklasser som ofta besöker området och nyttjar grillplatsen.
Kulturella värden:
Hela väderkvarnsbacken har en gång varit uppodlad, och är den är en del av det gamla
jordbrukslandskapet kring Askersund. Platsen har använts länge, och det ska ha funnits en
domarring här.
Biologiska värden:
De biologiska värdena ligger främst i ädellövskogen i nordöstra delen av området, både i
åsens sluttning och i ravinen ner mot bäcken, samt i själva bäcken. Denna är en utpekad
nyckelbiotop av typen örtrikt bäcktråg i norra halvan av området. Då området består av slaget
gräs, buskvegetation, skog, odlad mark och oskött öppen mark finns gått om övergångs- och
kantzoner. De många kantzonerna som skapas i området är också värdefulla, de skapar
variation som kan gynna bl.a. smådjur, fåglar och insekter.
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Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av reservatet, enligt den skötselplan som finns.
De anordningar som finns för besökare i området är i dagsläget underdimensionerade och
räcker inte till när skolklasser besöker området. Fler sittplatser behövs för att klara
skolklassernas behov, utlagda stockar skulle fungera utmärkt. Det ger ett naturligt intryck, tål
lek och ger många sittplatser. Grillplatserna är i behov av upprustning, och nya stockar kring
dem behövs. Viktigt är att stockarna hamnar på en bits avstånd från eldstaden och att en
öppning lämnas fri mellan dem, så det är enkelt att komma fram till elden utan att kliva över
stockarna. Ett vindskydd med utsikt från backens topp skulle också vara ett trevligt inslag på
platsen.
Soptunnor är ytterligare något som efterlyses på platsen. Dels underlättar det för besökare,
som t.ex. skolklasser, dels skulle förhoppningsvis nedskräpningen minska. Tyvärr ligger det
ibland både diverse skräp och burkar i backen. Särskilt burkar blir ett problem då de skärs
sönder när gräset slås, och blir liggande med vassa kanter som kan skada både djur och
lekande barn.
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”Satellitområden” kring Askersund
Kring tätorterna finns värdefulla och trevliga utflyktsmål, som ligger nära nog att kopplas
samman med orterna men lite för perifert för att ingå i grönstrukturen.
Vi har valt att kalla dessa platser för satellitområden, och presenterar några av dem i planen,
som en brygga från tätorterna vidare ut i de mer sammanhängande naturområdena utanför.

Område 201 – Äggleden till Stjärnsund
Från bron över Dohnaforsån söder om Lindbomossen löper en gångväg längs Alsens strand
genom odlings- och beteslandskapet förbi Husabergs camping hela vägen fram till Stjärnsund
i söder. Grusvägen är väl underhållen och bred nog att bekvämt gå eller cykla åtminstone 2 i
bredd. Längs sträckan finns flera sittplatser och grillplatser, med tillgång till ved.
Vägen följer strandlinjen längs nästan hela sin sträckning, men den breda vassen hindrar
bitvis utblickar mot sjön. På många håll har man dock en vacker utsikt mot Alsen på ena sida
och öppna fält på andra sidan. Leden passerar också beteshagar och skogbeklädda
bergknallar, som ger en viss utmaning för de löpare som utnyttjar vägen för sin träning,
förutom att de ger leden en mer varierad karaktär och är vackra till sin natur. Kommer man
söderifrån och är på väg mot Askersund har man en fantastisk vy mot den vackra staden.
Området leden går genom är riksintresse för både rörligt friluftsliv och för kulturmiljö.
Trakten kring Askersund och Stjärnsund har varit brukad under många århundraden, och det
är ett historiskt landskap man färdas genom.
Sommartid är leden populär, och ett bra sätt att ta sig till Stjärnsund, till Husabergs udde för
att bada eller spela minigolf, eller bara för att få en vacker promenad eller löptur.
En brist med leden kan tänkas vara att den inte blir en slinga, utan när målet för utflykten är
nått får man vända och ta sig samma väg tillbaka.
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Område 202 – Husabergsudde
En naturskön plats med både camping och allehanda möjligheter till aktiviteter. På udden har
en ås sträckt sig i nord-sydlig riktning, men den har troligen grävts mitt itu av en grustäkt
någon gång i tiden. Både södra och norra kullen som finns kvar av åsen kläs av typisk tallskog
med gamla och grova träd. Från badplatsen som är belägen mellan kullarna har man vacker
utsikt över Alsen och Askersunds stad.
Området omges av vackert landskap, med vyer över Alsen och jordbrukslandskapets
omväxlande öppna fält, uppskjutande bergknallar och betesmark. Här kan man förutom att
övernatta även spela minigolf, bada, hyra kanoter m.m. Via den s.k. Äggleden tar man sig
enkelt och naturskönt till Askersund ca en kilometer norr om området samt till Stjärnsund ca
tre kilometer söder om.
Området ligger inom riksintresse för både rörligt friluftsliv och för kulturmiljö. Trakten kring
Askersund har varit brukad länge, och det är en plats med historia. Kring Husabergsudde
finns flera sägner om vad platsen ska ha använts till genom historien. Vad som egentligen är
sant kommer vi nog aldrig få veta, men det sägs att åsen använts som gravplats och att en
medeltida byggnad ska ha funnits på höjden.
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Område 203 – Edö
Edö är ett naturskönt skogsområde som kan avnjutas både på avstånd från sjösidan eller
genom vistelse i skogen. Landskapet är varierat, med hällar, branter, flackare partier,
barrskog, lövskog samt uppodlade luckor. Från stranden har man vacker utsikt över Alsen och
Askersund. Ungefär mitt i området finns en minnessten efter Elsa Andersson, första svenska
kvinna att erhålla flygcertifikat, som omkom i området efter ett misslyckat fallskärmshopp
1922.
En stor del av skogen har höga naturvärden, särskilt områden nära stranden i väst. Flera
signalarter har hittats som visar på skoglig kontinuitet och bra struktur med gott om död ved,
gamla träd och flerskiktad skog. I öst har skogen mer karaktär av produktionsskog, och några
delar har nyligen avverkats. Mer om inventeringen kan läsas i bilaga 4.
Skogen domineras av barrskog, främst tall på de torra markerna i väst för att övergå till gran i
öst. Markvegetationen utgörs främst av blåbär, lingon och ljung. Spritt i skogen finns dock
lummiga lövlundar med inslag av hassel. Här växer tolldruva, blåsippa och ormbär. I
jordbruksområdena finns också platser med hävdgynnad flora, som även den är värd att
bevara, gärna genom skogsbete.
Området är mycket vackert och typiskt för trakten kring norra Vättern. Tack vare sina höga
naturvärden, som inom en överskådlig framtid kan utvecklas till mycket höga naturvärden,
samt närheten till stranden, är området skyddsvärt och bör bevaras som ett tätortsnära naturoch rekreationsområde. Att göra området, eller delar av det, till naturreservat, ihop med
Stavahagen, skulle trygga dess fortsatta existens och bilda ett stråk av liknande, bevarade
naturområden längs Alsens strand.
Att binda ihop Edö med Stavahagen och Stadsparken skulle möjliggöra långa,
sammahängande utflykter och motionspass och förstora naturupplevelsen utan att kräva långa,
eller ens några, transportsträckor i bil. Själva området i sig skulle kunna tillgänggöras med
markerade leder och underhållna stigar. Idag är området till stor del svårtillgängligt, då det är
ont om stigar. Detta är dock till stor del positivt för naturvärdena, eftersom känsliga områden
såsom hällmarker inte slits av besökare. Vid anläggning av stigar och leder bör detta tas i
beaktande, och vissa områden tillåtas vara svårtillgängliga. Vid eventuell anläggning av leder
i området bör orienteringsklubbar i trakten kontaktas och erbjudas delaktighet i projektet.
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