Områdesbeskrivningar Åmmeberg

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro.
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Åmmeberg och omgivande landskap – allmän beskrivning
Åmmeberg gränsar till vatten i både nordöst och sydväst, och delas i mitten av en damm och
kanal, från Åmmelången i norr och Vättern i syd. Just kring orten är landskapet relativt flackt,
men orten omges av bergig terräng väster- och söderut. I norr är terrängen kuperad, men inte
lika dramatiskt som i väst, syd och till viss del även längs Åmmelångens östra strand.
Söder om Åmmeberg är landskapet omväxlande, med bergknallar och insprängda
odlingsområden, samt Vätterns vikar som bryter av landskapet.
Längs norra halvan av Åmmelångens stränder förekommer odlad mark fläckvis, men kuperad
skogsmark dominerar annars landskapet norr om Åmmeberg.
Liksom i större delen av kommunen finns mycket vatten i landskapet kring Åmmeberg, dels
norra Vätterns skärgårdslandskap med öar, vikar, uddar och klippor, men även Åmmelången,
mindre skogstjärnar, åar, bäckar och kärr.
Spritt i markerna runt Åmmeberg finns en mängd gamla gruvor, som speglar ortens historia
och tillkomst.
I orten representeras det omgivande landskapet väl. Vattenkontakten är mycket god och av
olika karaktär, med tillgång till Åmmelångens stränder, Vätterns skärgård, en å och
kanalmiljön genom orten samt dammen som ger ett visst intryck av en skogstjärn. Både
tidigare betad, lövdominerad skog samt fattigare tallskog finns representerad i orten, liksom
ekskog och en lövbrant. Spritt i orten finns både odlad och betad mark.

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.
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 – Skogen väster om skolan
Allmän beskrivning:
Terrängen är varierad, med skillnader i höjd, underlag och växtlighet. På de högre belägna
områdena (främst i norr och söder ) ligger berghällen nära markytan och är stundtals bar. Här
växer främst tall, men också björk och rönn. Den mellersta delen av skogen består mest av
ung-medelålders lövträd och domineras av asp. Det finns även ek, björk, gran och en. Bitvis
finns här mycket sly. I denna del finns något som liknar en avstjälpningsplats, där vägen ser ut
att göra en avstickare men slutar direkt (se foto 1). I lövskogen finns det partier som känns
skräpiga, med rishögar, sly och klena döda träd.
Genom skogen löper dels en gångväg, dels en bilväg (som vid fältbesöket först uppfattades
som en gångväg) samt ett flertal stigar.
Närområde:
Angränsar främst till bostadsområden, men även till en åker, skolan och fotbollsplanerna i öst.
Tillgänglighet:
Mycket god. Skogen genomsyras av stigar och vägar, och kan nås från många håll. Vid den
närbelägna skolan finns också en parkering.
Kvaliteter:
Lek- och promenadskog. Sammanbinder bostadsområden i väst med skola och
bostadsområden i öst.
Hot:
Förfall och nedskräpning. Eventuell framtida exploatering.
Sociala värden:
Barnen i samhället leker i skogen. Skolan använder skogen för lek och idrott, t.ex. orientering.
Det är ett passande område för kortare promenader. Det blir som ett sammanbindande
grönområde mitt i tätorten.
Kulturella värden:
Det finns ett stenröse där bilvägen slutar vid en tomt. Detta kan dock vara sentida, eller rester
av en husgrund.
Biologiska värden:
Enstaka större granar och tallar, samt ett fåtal äldre, döda tallar.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området skulle må bra av en allmän upprustning. På en del håll är skogen igenvuxen av sly
som skulle behöva röjas bort, det är risigt och skräpigt främst i lövskogspartierna. Skyltar i
området är gamla, och vilka vägar som är gång- eller bilvägar är otydligt.
Den lilla ”vägavstickaren” just väster om skolområdet skulle kunna göras någonting fint av.
En fikabänk eller en grillplats skulle kunna placeras där, om man städade lite på och runt
platsen.
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Område 2 – Skolgården
Allmän beskrivning:
Skolgården är till störst del grus- och asfaltsbelagd. En del i norr består av klippt gräsmatta,
här finns en långsträckt kulle, tre björkar, en liten grillplats och lite bänkar. På skolgården
finns gungor, klätterställningar, bollplank och fikabänkar med tak.
Närområde:
Gränsar till andra grönområden, samt åker och bostadsområden.
Tillgänglighet:
God. Området ligger centralt, men är till stor del inhägnat.
Kvaliteter:
Fin lekplats.
Hot:
Sociala värden:
Barnen behöver kunna leka, både under raster och på kvällstid. All lekutrustning på
skolgården är i fint skick och ger troligen mycket nöje åt barnen.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Barnen borde ha mer ”grönt” i sin omedelbara skolmiljö. Att plantera fler träd och buskar och
göra en liten ”skogsdunge” i ett hörn av skolgården skulle göra den mer inbjudande och ge
möjlighet till lek i skugga.
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Område3 – Björkvallen
Allmän beskrivning:
Ett inhägnat idrottsområde med en grusplan och en gräsplan, men klippta gräsytor omkring.
Enstaka björkar finns på de klippta gräsytorna. Nordvästra hörnet upptas av en gles tallskog
på en höjd, vars undervegetation röjts.
Närområde:
Gränsar till andra grönområden samt bostadsområden.
Tillgänglighet:
Måttlig. Området är inhägnat och är bara öppet för allmänheten ibland. Dock är det mycket
centralt och synligt.
Kvaliteter:
Idrotts- och evenemangsplats.
Hot:
Sociala värden:
En värdefull plats för fotbollen. Även andra sociala evenemang hålls på platsen, t.ex.
midsommarfirande.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsätt att hålla planer och byggnader i gott skick, samt underhåll skogen så som redan görs.
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Område 4 – Längs Askersundsvägen
Allmän beskrivning:
Området sträcker sig i nord-sydlig riktning på båda sidor om Askersundsvägen. Väster om
vägen ligger ett gräsfält, med en diffus parkering i södra spetsen. Vegetationen är högvuxen
och oskött, och längs med nordvästra kanten växer några enstaka träd i en gles rad varav ett är
en gammal oxel. Vid Askersundsvägen finns en busskur.
Öster om vägen finns två åkrar, vilka delas av en liten grusväg och en vändplan/parkering.
Runt vändplanen växer en del träd, främst björk. Längs stranden växer en del al och mycket
vass samt högre örtvegetation. Inga stigar går längs stranden.
I skogen mot vattnet just runt vändplanen ligger mycket ris och platsen verkar användas för
avstjälpning av trädgårdsavfall. En bro leder från området över till Kolarängen där
motionsspåren finns.
Närområde:
Gränsar till vatten, andra grönområden och bostadsområden.
Tillgänglighet:
Måttlig/god. Det finns parkeringar i området och det är enkelt att ta sig igenom det, men
stranden är svårtillgänglig.
Kvaliteter:
Sammanlänkar olika områden.
Hot:
Sociala värden:
Det är en bra plats att utgå ifrån när man ska besöka Kolarängen och motionsspåren där.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Träd borde planteras längs västra sidan av Askersundvägen, för att minska vägens
störningsinverkan på de boende intill.
Parkeringarna i området borde definieras och snyggas till.
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Område 5 – Västra stranden på Kolarängen
Allmän beskrivning:
Längs stranden går en mindre väg som är avstängd för biltrafik. Söder om bron är den
dessutom markerad som gång- och cykelväg samt försedd med gatubelysning. Mellan vägen
och vattnet växer en olikåldrad alskog. Den är ganska igenväxt av sly, hallon, älggräs och
vass.
Närområde:
Gränsar till åkermarken på Kolarängen och till sjön Åmmelången.
Tillgänglighet:
Mycket god, med parkering på andra sidan bron och angränsning till elljusspåret.
Kvaliteter:
Motions- och rekreationsmöjligheter.
Hot:
Igenväxning.
Sociala värden:
Del av trevlig motionsslinga och fin promenadväg.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass B (då det är en del av ett större rekreationsområde)
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Röj sly och buskar läng stranden, så det ser mindre skräpigt ut och utsikten blir bättre.
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Område 6 – Åkrar och banvall
Allmän beskrivning:
Åkermark med en gammal banvall genom. Runt åkrarna finns diken. På banvallen går en del
av elljusspåret. På ömse sidor om vallen växer en mer eller mindre sammanhängande rad av
unga träd, främst triviallöv som björk och sälg men även några tallar. Här och var finns luckor
i trädraden, där blir det mycket varmt när solen ligger på och ingen skyddande skugga finns.
Närområde:
Omges av andra grönområden på Kolarängen.
Tillgänglighet:
Mycket god, då elljusspåret går genom området.
Kvaliteter:
Motionsslinga.
Hot:
Ser inga exploateringshot i dagsläget. Eventuell misskötsel av motionsspåret skulle hota
områdets popularitet.
Sociala värden:
En del av ett populärt motionsspår.
Kulturella värden:
Banvallen i sig har ett kulturhistoriskt värde, då den och gruvindustrin varit viktig för orten.
Biologiska värden:
Diken i odlingslandskap är biotopskyddade, och träden runt vallen ger skydd och livsmiljöer
åt djuren i området.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det vore önskvärt med fler träd runt banvallen, åtminstone så att inga större ”hål” bildas i
trädraden, och gärna så den bitvis kan breddas något. Detta dels för att ge skugga åt
motionärer, dels för att utöka livsmiljöerna för t.ex. småfåglar i området.
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Område 7 – Kolarängsskogen
Allmän beskrivning:
Sammanhängande skogsområde med flera olika naturtyper representerade. Stora delar av
elljusspåret löper genom skogen, liksom en upplyst gång- och cykelväg från vilken man kan
ta sig in på elljusspåret. I östra delen av skogen finns också flera stigar runt elljusspåret.
Nästan hela området ingår i ängs- och hagmarksinventeringen 2011, och klassas där som
restaurerbart.
Skogstypen varierar från alskog i fuktiga sänkor, till triviallövskog med asp, björk, sälg och
enstaka granar i något högre marker, vidare till tallskog på de högst belägna platserna. Här
och var förekommer även platser med ren björkskog. Blockigheten varierar i området, och på
några håll finns kala berghällar. Skogen i området är, oavsett typ, generellt sett ung. Spritt i
hela skogen finns dock äldre granar, varav några är riktigt stora och imponerande. Ek finns
också spritt i hela skogen, från unga till riktigt stora (dock inga observerade jätteträdsekar i
denna skog).
Ungefär mitt i skogen är den lite mer naturskogsliknande än i övriga delar. Här finns en del
död ved, men träden är fortfarande unga-medelålders med undantag ett par äldre ekar och
gamla granar.
I östra delen av området, strax nordväst om Löcknalund, finns en mycket stor, flerstammig
sälg. Den kan eventuellt klassas som jätteträd (diameter >1m, dock ej mätt i fält) och har
möjligen blivit hamlad en gång i tiden med tanke på att den blivit så ovanligt stor.
Nordöstra delen av skogen är glesare och här finns flera stora, gamla granar. Här har skogen
något av en betesmarks/hagmarkskaraktär över sig. Allra längst i norr växer hassel. En bänk
finns placerad längs spåret.
I västra delen av skogen finns en glänta mellan gångvägen och elljusspåret, till vilken stigar
leder in över väldigt ojämn mark. I gläntan har man utsikt mot en stor, häftig ek på en kulle
bredvid och i gläntan växer en lustig liten gran som antagligen blivit knäckt men fortsatt att
växa och skjuta skott.
Tibast samt orkidéer ska förekomma i området, observerades dock inte vid fältbesöket.
Närområde:
Gränsar i syd och sydöst till flera bostadsområden, i övrigt till grönområden närmast vattnet.
Tillgänglighet:
Mycket god. Skogen nås via elljuspåret, parkering finns på andra sidan bron i närheten och
kan även enkelt nås från bostadsområden i anslutning till den.
Kvaliteter:
Möjlighet till motion, rekreation och lek.
Hot:
I södra och sydöstra delen kan skogen hotas av avverkning och exploatering. Detta behöver
inte vara ett problem, så länge gamla ekar lämnas och skog som skärmar av mot
Zinkgruvevägen får finnas kvar.
Sociala värden:
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Fina och välutnyttjade motionsspår. På vintern bra skidspår. Under en och samma
motionsrunda kan ett flertal olika naturtyper avnjutas, och skogen ger behaglig svalka på
sommaren.
Kulturella värden:
Under fältbesöket noterades ett stenröse, ett par mycket fina stenmurar och eventuellt ett
tidigare hamlat träd.
Biologiska värden:
Skogen är i dagsläget ung, men har på flera håll potential att bli mycket fin om den lämnas.
Naturvärden finns redan idag kopplade till stora ekar och stora, gamla granar. Den varierade
miljön främjar också djurlivet, särskilt fåglar som kan vara beroende av flera typer av skog i
olika stadier i sin närmiljö. I nordöst finns gles skog som tidigare troligen betats. Med rätt
skötsel skulle området kanske kunna restaureras och återfå en värdefull hävdgynnad flora.
Klassning av området:
Klass A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det vore önskvärt om skogsområdet kunde skötas som kontinuitetsskog, och att döda och
fallna träd får stå/ligga kvar, undantaget på och närmast spåren där de kan tas bort om de
hamnat över spåret eller om det blir för ”skräpigt” just runt vägen. Kalavverkning skulle ha en
negativ inverkan på naturupplevelsen för besökande och motionerande i området.
I de partier av skogen som är glesa och i gläntor, där marken täcks av gräs och klena örter, är
det önskvärt att sly och gräs röjs/slås och förs bort för att behålla den speciella karaktären och
förhindra att de växer igen av sly.
Området har stor potential men också utvecklingsmöjligheter. I dagsläget är området främst
inriktat på motion, men det kan också ha nytta för rekreation. Fler bänkar skulle kunna
placeras längs spåret, den nämnda gläntan i västra delen av området skulle kunna utnyttjas
och tas till vara på något vis. Exempelvis kan ett utomhusgym eller en liten lekplats anläggas,
eller en grillplats med fikabänk. Gläntan är ett oväntat och roligt inslag i skogen som skulle
kunna utnyttjas för rekreation.
Allmänt underhåll längs elljusspåret behövs. På ett ställe är dräneringsrören som går under
vägen trasiga, det ena sticker upp en bit mitt i spåret. Belysningen ser gammal ut, men det gör
den samtidigt charmig. Kanske behöver den dock snart bytas ut eller rustas upp.
Ett par stora ekar skulle må bra av att friställas, för att få mer plats och för att synas och
uppskattas mer av förbipasserande. Den ena finns öster om stigen som binder samman
gångvägen och elljusspåret i södra delen av området, och den andra finns söder om
elljusspåret ungefär mitt i området.
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Område 8 – Katolska kyrkogården
Allmän beskrivning:
Områdets centrala del utgörs av en gammal kyrkogård för de katoliker från Europa som
flyttade till orten för att bygga upp traktens gruvindustri. Kyrkogården är omgärdad av ett
trästaket, en tuja växer här och en grusgång upptar en stor del av ytan.
Området omedelbart runt kyrkogården och udden bakom den består främst av triviallövskog
med al, björk, asp och enstaka ekar. Skogen sträcker sig även längs västra delen av stranden
och ut på västra udden, fast här med inslag även av sälg och gran. Marken närmst
kyrkogården täcks av vintergröna, men det finns också mycket ormbunkar. Udden just bakom
kyrkogården (den östra av de två i hela området) har ett par båtplatser och en brygga. Vid
bryggan ligger en del skräp. Stigar leder från kyrkogården ut på udden, och en grov låga
ligger ut i vattnet. Just öster om den västra udden finns en liten sandstrand i viken, kanske
används denna som badplats om sommaren. Även på denna udde finns båtplatser, men det
finns också små grusiga stränder och stenar upplagda till en liten eldning/grillplats. En
gammal ek finns på udden, eventuellt är det ett hålträd.
Längs stranden öster om kyrkogården växer flera stora, gamla granar, blandat med björk och
al i olika åldrar. Här finns död ved, som tillåts ligga kvar.
Skogen söder om vägen består främst av hassel, med inslag av björk och ek. Många ekar är
medelgrova, och en är mycket stor (ett jättetträd, diameter >1m).
Närområde:
Gränsar till andra grönområden samt till sjön Åmmelången.
Tillgänglighet:
Mycket god, då området ligger i anslutning till elljusspåret och en mindre, knappt trafikerad,
väg går rakt igenom det.
Kvaliteter:
Vackert motions- och rekreationsområde.
Hot:
Inga exploateringshot finns i dagsläget. Däremot kan misskötsel och förfall hota kyrkogården,
och då göra området mindre attraktivt.
Sociala värden:
Kyrkogården och dess vackra omgivning är ett fint utflytsmål. Vägen förbi används för
promenader och motion.
Kulturella värden:
Kyrkogården är klassad som en övrig kulturhistorisk lämning.
Biologiska värden:
De stora gamla granarna och den strandremsa där de växer och död ved finns. Framför allt
jätteträdet, d.v.s. eken söder om vägen samt eken på västra udden, som troligtvis är ett hålträd.
Variationen av skogstyp i området gynnar djurlivet, kanske särskilt fåglar.
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Klassning av området:
Klass A (särskilt i samband med övriga områden runt elljusspåret)
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
”Städa” på östra udden, ta bort dunkar som ligger. På båda uddarna finns möjligheter att
utveckla deras funktion för rekreation. På den östra genom att röja en plätt från högre
örtvegetation och placera ut en fikabänk och på den västra också genom utplacering av en
fikabänk och/eller en riktig grillplats.
Belysning längs vägen längsmed hela stranden vore önskvärt, så att sträckan kan njutas av
även på kvällen.
Gallring av skogen vid behov, både i hasselskogen och längs stranden för att undvika
igenväxning. Givetvis bör viss unga träd få växa upp, för att en föryngring ska ske men sly
bör generellt hållas borta. Bevara alla gamla, värdefulla träd och låt död ved ligga kvar i den
mån det går.
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Område 9 – Skog norr om skolan
Allmän beskrivning:
Ung björkskog, ej inventerad.
Närområde:
Gränsar till en åker samt till bostadsområden.
Tillgänglighet:
Svårtillgänglig för allmänheten, från många håll kan skogen endast nås via åker eller privat
tomtmark.
Kvaliteter:
Möjligen lek- och rekreationsmöjligheter för de närmst boende.
Hot:
Sociala värden:
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
-
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Område 10 – Kring kägelbanan
Allmän beskrivning:
Området består dels av häll- och gräsmark, dels av skötta gräsytor. I södra spetsen av området
finns en till synes övergiven byggnad med en tillhörande parkering. Runt byggnaden finns
kortklippta gräsytor, med enstaka björkar. Norr om detta finns ett område med omväxlande
gräs- och hällmark, med en välskött boulebana mitt i. Flera bänkar i gott skick finns vid
banan. Gräset är halvhögt och träden i området utgörs främst av björk, tall, asp och ek.
Närmast vattnet växer även al. I västra delen av området reser sig en liten bergsknall. Längs
denna står ett antal grövre ekar som alla är biologiskt värdefulla. Uppe på bergknallen har
man vacker utsikt över vattnet och bygden. Mellan bergknallen och boulebanan är marken
ojämn och gräsbeklädd, och diffusa bäckar letar sig genom terrängen. Ytterligare en grov ek
står på en kulle öster om boulebanan.
Ungefär mitt i området ligger den gamla kägelbanan. Det är en långsträckt, låg tegelbyggnad
vilken förr användes för kägelspel. I skogsdungen intill står ett par medfarna fikabänkar.
Skogsdungen består främst av gran och tall. I anslutning till kägelbanan finns en parkmiljö
med kortklippt gräs och glest placerade medelålders träd, bl.a. lönn, ek, alm och en ung lind.
En stor, utbredd gran försedd med julbelysning står i området. Även en tennisbana finns i
parkområdet. En bård av unga till medelålders träd, främst björk och al, döljer vattnet från
parken sett.
I norra spetsen av området finns det gamla lokstallet. Även detta är en vacker gammal
tegelbyggnad, i vilket ett av de gamla loken finns bevarat. Runt om byggnaden finns
kortklippt gräs och endast ett fåtal björkar står vid vattenkanten. Fri sikt finns alltså från
denna sida ut över vattnet och det vackra vattentornet i tegel som är placerat mitt i kanalen.
Närområde:
Området gränsar i sydväst till ett industriområde med äldre industribyggnader i tegel, i sydöst
till väg och bostadsområde, i nordöst till Zinkgruvevägen och i nordväst till kanalen samt
bostadsområde.
Tillgänglighet:
God. Det ligger mitt i tätorten, det finns parkering både intill boulebanan och intill lokstallet.
Dock saknas GC-vägar till området, och det finns inte heller någon tilltalande gångväg från
hamnen till området.
Kvaliteter:
Området är varierat och hyser både kulturella och biologiska värden. Kägelbanan öppnas upp
för allmänheten åtminstone en gång om året, då en antikmarknad hålls i byggnaden.
Detsamma gäller lokstallet, där en årlig julmarknad hålls. Boulebanan verkar vara flitigt
använd, och tennisbanan skulle kunna vara en tillgång för området. Den stora granen med
belysning är förmodligen viktig som julsymbol i orten, och gör platsen lämplig för
arrangemang i juletid.
Hot:
Bristande underhåll kan få området att se övergivet ut. T.ex. tennisbanan som syns bra från
vägen. För förbipasserande ger den ett övergivet intryck då mossa och gräs krupit in på planen
och gör att den ser oskött och oanvänd ut. Detta kan förta intrycket av det i övrigt mycket
välskötta och vackra området.
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Sociala värden:
Boule- och tennisspel ger området sociala värden, tillsammans med aktiviteterna som hålls i
de gamla byggnaderna.
Kulturella värden:
Ortens historia bevaras i och med byggnaderna på området, samt av omgivande
industrilokaler som bevarats och bidrar till platsens karaktär. Den historiska laddningen ger
området ett kulturellt värde. Förr brukade arbetarna från industrierna i närheten ta rast på
bergknallen med utsikt över kanalen.
Biologiska värden:
Höga biologiska värden finns kopplade till de gamla ekarna i området. De biologiska värdena
kommer även att öka i och med ädellövträden i parken blir äldre. Positivt ur biologisk
synpunkt är variationen i vegetationshöjd, det finns klippt gräs med det finns också högre,
vildvuxna partier samt gles skog runt boulebanan. Detta kan gynna t.ex. fjärilsfaunan.
Klassning av området:
Klass A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området har stor utvecklingspotential och skulle kunna bli ett populärt besöksmål, särskilt om
det binds ihop med hamnen så att dess besökare uppmärksammas på området. I dagsläget
hålls en årlig marknad vardera i kägelbanan och lokstallet. Den sortens verksamhet skulle
med fördel kunna utvecklas, så att aktiviteter hålls exempelvis på helger under sommaren.
Detta skulle lyfta platsens historia och kunna bidra till ökad turism, särskilt om en sådan
satsning gjordes i samarbete med gästhamnen. Ökade förbindelser mellan området och
gästhamnen skulle förmodligen också innebära ett lyft för området.
För att ytterligare öka områdets kvalitéer och lyfta fram vattentornet skulle en del träd kunna
röjas vid kanalen närmast tennisbanan, så att utsikt över vattnet och vattentornet skapas.
Gällande skötsel för området så bör gräset fortsätta klippas och skötas så som idag. Alla
byggnader, banor, bänkar m.m. bör skötas om och underhållas så att området ser välskött och
inbjudande ut.
Ädellövträden samt granen i parken bör alla få stå kvar, så länge de är friska. Alla ekar i
området bör bevaras, även de yngre för att säkerställa att gamla ekar finns även i framtiden.
De grova ekarna i anslutning till bergknallen måste bevaras.
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Område 11 – Gästhamnen
Allmän beskrivning:
I området finns egentligen inte mycket ”grönt”, stora delar av ytorna som inte är asfalterade
eller grusbelagda består av mer eller mindre bar berghäll. Dessa bär dock tydliga spår efter
inlandsisen och ger området ett vackert inslag i sig självt. På en liten höjd i nordöstra delen av
området finns ett par fikabänkar utplacerade på hällen. Här har man har fin utsikt och en del
grus är utlagt, antagligen för att jämna ut och tillgängliggöra platsen.
En del av stranden sluttar brant mot vattnet, medan en del av strandlinjen utgörs av en murad
stenskoning, med gräs ovanför. En del av gräsytorna är klippta, andra mer högvuxna.
Hamnen i sig består av flera bryggor, båthus, upplyftningsanordningar och annat som hör
hamnar till. Båtklubbens byggnad finns mitt i området. Denna är vackert konstruerad av trä,
och smälter väl in i den omgivande miljön med hällmark och gamla vackra industrilokaler i
tegel.
I anslutning till vattnet finns en gungställning utplacerad, samt flera fikabänkar med tak. En
byggnation bestående av ett tak, en murad grill och ett par fikabänkar bidrar till en mycket
trevlig miljö för hamnens besökare.
Genom hela området löper en väg, från bostadsområdet norr om hamnen till bostadsområdet
söder om hamnen. En väg leder också mellan hamnområdet och Zinkgruvevägen, genom
industriområdet öster om hamnen.
I norr finns en del kvar av hamnens gamla lastkaj, där gruvtågen förr lastades av. I kanalen
finns konstruktioner som vittnar om platsens tidigare industrier.
Närområde:
I väst avgränsas området av sjön, i söder av golfbanan samt ett litet bostadsområde, i norr av
bostadsområde samt åkermark och i öst främst av ett industriområde.
Tillgänglighet:
God. De flesta besökare kommer troligtvis via vattnet sommartid. För boende i närområdet
finns vägen genom bostadsområdena att tillgå. Kommer man däremot med bil, från
Zinkgruvevägen, känns vägen tyvärr oinbjudande då inga välkomstskyltar eller andra
välkomnande element finns. Den stora asfalterade ytan och varningskyltar ger först intrycket
av att området är en förlängning av industriområdet man passerar på vägen.
Kvaliteter:
Området är välskött och välbesökt.
Hot:
De få grönytor som finns i området tål ingen ytterligare exploatering. Området skulle drabbas
negativt om skötseln blev eftersatt.
Sociala värden:
Hamnen fungerar som en mötesplats. Vägen genom området används för promenader och
motion. Bänkar och bord ger goda möjligheter till umgänge och gungorna erbjuder möjlighet
för lek.
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Kulturella värden:
Hamnen har i sig ett stort kulturellt och historiskt värde. Platsens läge och forna funktion, mitt
i och som en del av det gamla industriområdet, ger den ett högt värde för orten. De gamla
industribyggnaderna som omger området, samt det som finns kvar av lastkajen utgör en
spännande kulturhistorisk miljö som bör bevaras.
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Platsen skulle kunna utvecklas och bli ett ännu mer populärt besöksmål. Kioskverksamhet
under sommarhalvåret skulle kunna utvecklas, fler/bättre lekmöjligheter för barn skulle kunna
lyfta området och belysning skulle kunna göra att platsen känns tryggare på kvällar samt
under den mörka årstiden, då området fortfarande används för t.ex. promenader.
För att göra området grönare skulle buskar och/eller träd kunna planteras längs stranden. Att
lyfta det gröna från marknivåns gräs till högre höjd skulle kunna ge området ett mjukare
intryck, göra att det blir lummigare och mindre tekniskt och sterilt. Träd och buskar kan också
gärna tillåtas växa upp runt hällmarkerna.
Gruset vid fikaplatsen på berghällen ser lite onaturligt ut mot den släta hällmarken. På de
ställen där en del gräs och örter rotat sig i gruset blir det dock mindre påtagligt och smälter in
bättre i miljön. Önskvärt vore därför att en del vegetation tillåts ”krypa in” i gruset, utan att
låta det ta överhand.
För att ytterligare förstärka hamnens status som besöksmål vore det en idé att knyta samman
hamnområdet med området runt kägelbanan och lokstallet.
Området är idag mycket välskött, och bör skötas likadant framöver med gräsklipping och
underhåll av byggnader, möbler o.s.v. De grönytor och hällmarker som finns i området bör
inte exploateras, annat än för utplacering av eventuella bänkar och lekställningar som låter
gräsytorna bevaras.
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Område 12 – Bostadsområde sydväst om gästhamnen
Allmän beskrivning:
Öster om de fyra tomterna finns bar hällmark omgiven av gräs. En del ung tall och björk
växer här. En klippt gräsremsa leder ner till vattnet i väster. Längs stranden växer ung skog,
dominerad av al och björk. Det finns en jordkällare i nordöstra delen av området.
Närområde:
Angränsar till vattnet i nord och väst, till hamnområdet i nordöst och till golfbanan i söder och
sydöst.
Tillgänglighet:
Stranden känns privatiserad och större delen av strandkanten är svårtillgänglig för
allmänheten, p.g.a. tomterna.
Kvaliteter:
Vändpunkt för promenadstråket förbi hamnområdet.
Hot:
Sociala värden:
För dem som bor i området eller promenerar till det så är hällarna vackra.
Kulturella värden:
Jordkällaren har ett kulturvärde.
Biologiska värden:
Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Vid exploatering, visa hänsyn till eventuella grova ädellövträd, samt ekar som kan ha missats
vid inventeringen då strandlinjen var svåråtkomlig.

32

33

Område 13 – Badplatsen och småbåtshamnen
Allmän beskrivning:
Området är till stor del öppet, anpassat för rekreation och med många fritidshus. Mitt i
området finns en välskött och bra strukturerad parkeringsplats med björkar planterade längs
norrsidan. I sydöstra delen finns en del ungskog, i vilken det ligger högar med
avstjälpningsmaterial, främst vass. I områdets sydvästra del finns badplatsen Vaskmullen.
Närmast vattnet består marken av grov sand/fint grus, för att längre in mot land övergå i en
fin, klippt gräsplan. Mycket vass växer norr om bryggan som ligger ute om sommaren. En
bänk finns, samt en omklädningsstuga. Badplatsen avgränsas norrut mot sjöbodarna av en
vassridå och en rad björkar.
Norra halvan av området utgörs av ett fritidsområde, med fritidshus/sjöbodar längs viken. Här
finns en klippt gräsyta, med ”öar” av sparade björkar och oxlar samt en asfalterad
strandpromenad med en planterad björkrad. Stranden är i denna delen av området fri från
vass, det är sandbotten, klippt gräs och enstaka små björkar längs kanten. En liten badplats
finns vid stranden. Öster om parkeringen finns en välskött tennisbana och en lekpark.
Viken utgör även en småbåtshamn, och träbryggor sträcker sig ut i vattnet från ett trädäck
längs strandkanten. En del bänkar finns i hamnområdet.
I nordöstra delen av området finns en hällmark, som i söder är mestadels bar men i norr
bevuxen av tall och ek. Några ekar är grövre, men det förekommer även föryngring. Tallarna
är förhållandevis grova och ger ett ”kortvuxet” intryck. Norr om hällmarken täcks en stor yta
av vass, genom vilken en bäck rinner.
Närområde:
Omringas i sin helhet av golfbanan, förutom i väst där vattnet avgränsar.
Tillgänglighet:
Förhållandevis god. För besökare till fritidsområdet finns goda möjligheter att komma till
området med båt. Parkeringsmöjligheten för bilar är god. Cykelväg finns längs vägen till
badet, men inte hela vägen fram. Inte heller finns någon organiserad cykelparkering i
området.
Kvaliteter:
Badmöjligheter, rekreationsmöjligheter.
Hot:
Eventuell misskötsel av området, samt eventuell exploatering av hällmarken.
Sociala värden:
Platsen fungerar som mötesplats, både vid den allmänna badplatsen och i hamnen. Platsen är
även viktig för barns och vuxnas lek och avkoppling. Hällmarken kan utgöra en naturlig
lekplats för barnen i fritidshusområdet.
Kulturella värden:
-
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Biologiska värden:
Den lilla skogen vid hällmarken har ett naturvärde, dels i och med de grövre tallarna dels i
och med ekarna.
Klassning av området:
Klass A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
För att öka tillgängligheten och främja miljövänliga transportmedel vore det lämpligt med en
cykelväg hela vägen fram till badplatsen, samt en cykelparkering i anslutning till den.
Badplatsen är väldigt öppen och solexponerad, det vore lämpligt med ett eller ett par skuggiga
områden för dem som är känsliga. Antingen kunde kanske några träd planteras, eller den lilla
skogsdungen närmst vattnet, samt kanten intill den, ”snyggas till” och skötas om som en del
av badplatsen.
Idag syns avstjälpningshögarna i skogsdungarna från badplatsen. Kanske kunde dessa döljas
lite, exempelvis genom att låta en trädridå växa framför så att de inte blir helt exponerade.
Hällmarken med dess tallar och ekar bör lämnas för fri utveckling och de klippta gräsytorna
skötas som idag.
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Område 14 – Avfarten mot golfbanan
Allmän beskrivning:
Östra halvan av området utgörs av främst av hällmark som är fläckvis är bar eller lav- och
mossbevuxen. Markvegetationen i övrigt består av mycket gräs samt ljung, lingon och på en
del platser mycket ormbunkar. Trädskiktet utgörs av ung till medelålders ek, yngre tall, stora
granar och en del björk nedanför hällen. Död ved och torrakor förekommer, liksom föryngring
av ek. Älgspillning påträffades i området, samt en större myrstack. Nedanför berghällen, längs
med Zinkgruvevägen, går en stig. I övrigt finns inga stigar i området. På berghällen ska en
runristning finnas, denna hittades dock inte vid fältbesöket.
Västra halvan av området utgörs av en gles lövskog med en del sly och hög örtvegetation. Här
växer bl.a. lönn, björk, enstaka granar, unga ekar samt en stor pil. Längst i väster sluttar
terrängen brant ner mot en å. I sluttningen växer mest ungskog, dominerad av al.
Närområde:
Området gränsar till Zinkgruvevägen i norr, till åkermark i öst och till ett bostadsområde i
väst.
Tillgänglighet:
God. Området ligger centralt, en cykelväg mot golfbanan utgår härifrån.
Kvaliteter:
Vacker ”naturklick” i tätorten, samt lekplats för närboende barn.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
Området är vackert, även om man inte befinner sig i det så bidrar det till att ge ett skönt
intryck för dem som passerar eller svänger in mot golfbana, badplats och småbåtshamnen. Det
kan också ha ett värde som lekplats för barn i närområdet.
Kulturella värden:
I västra delen av området finns smideslämningar eller lämningar efter ett hammarområde, i
form av slaggförekomst. I östra delen av området finns en fast fornlämning i form av en
runristning i berghällen. Inga av dessa observerades vid fältbesöket. Eventuellt finns även
rester av en byggnad i östra delen av området.
Biologiska värden:
Ekarna i området är inte gamla och grova ännu, men de är olikåldrade och kan bli ett viktigt
ekområde i framtiden. Det är viktigt att bevara ekar i olika åldrar på flera håll, för att säkra
framtiden för organismer knutna till gamla ekar.
Klassning av området:
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Låt östra halvan av området lämnas åt fri utveckling, för att bevara ekarna och den relativt
orörda naturen som finns där åt framtiden.
Västra halvan kan antingen lämnas som den är, eller tas i anspråk för exploatering.
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Område 15 – Djurhagen
Allmän beskrivning:
Området utgörs huvudsakligen av en höjd och dess sluttningar. Främst finns här
produktionsgranskog, dels områden med lite yngre skog dels områden med äldre,
avverkningsmogen skog. Inslag av björk finns. Marken är mossbeklädd och terrängen är
blockrik. De högst belägna platserna utgörs av hällmark, med gles skog av klena träd. Här
växer gran, tall, ek och en del björk.
Grövre ekar, både levande och döda, finns här och var i området. Under fältbesöket
observerades en hackspett och ett rådjur. En korp hördes.
I nordvästra delen av området löper en stig genom skogen. Längs stigen samt en
skogsmaskinsväg är skogen bitvis glesare, där täcks marken av gräs. I kanten mot de
angränsande tomtmarkerna finns lövträd, t.ex. ek, hassel och björk. I norr förekommer en del
små, sanka partier samt en liten bäck. En mycket stor tall står i denna del av området, ungefär
på områdets västligaste punkt. Denna bär spår av barnlek, och används troligen bl.a. som
klätterträd.
Sydvästra hörnet av området är idag ett nyhugget hygge, med ekar sparade.
Närområde:
Området omgärdas främst av åkermark och en del bostäder, samt golfbanan längs en sträcka.
Skogen sträcker sig vidare söderut, men det inventerade området avgränsas i söder av en
ledningsgata.
Tillgänglighet:
Måttlig. Området omgärdas av vägar, men större delen av området saknar till synes stigar
genom skogen. Genom skogsområdet längst i väst, som till viss del omgärdas av bostäder,
finns dock en stig som verkar användas.
Kvaliteter:
Nordvästra delen av skogen kan fungera som lekskog för närboende barn.
Hot:
Avverkning
Sociala värden:
Den nordvästra delen av skogen kan ha ett socialt värde för de närboende, särskilt som
lekplats för barn.
Kulturella värden:
Hela området har tidigare varit del i brukad mark på ett eller annat sätt, kanske främst som
bete. Idag syns få spår av detta, förutom att stigen en kort bit är stenkantad och troligen
förhållandevis gammal.
Biologiska värden:
Ekarna, dels de större och de döda insprängda i produktionsskogen, dels föryngringen som
sker runt hällmarkerna på de högst belägna områdena. I den lilla bäcken ligger rikligt med
död ved som visserligen är klen, men den har ändå ett visst värde.
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Klassning av området:
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området är till stor del lämpligt för exploatering och skogsbruk. Gamla, grova eller döda ekar
ska dock lämnas.
Önskvärt är också att lämna hällmarken och ekarna i de högst belägna områdena orörda, både
vid eventuell avverkning eller exploatering i övrigt.
Det nordvästra skogspartiet är förmodligen värdefullt för de närboende, men inga
exceptionella värden finns. Vid exploatering ska hänsyn tas till bäcken, och den stora tallen
ska lämnas.
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Område 16 – Ekområde norr om Djurhagen
Allmän beskrivning:
En berghäll sträcker sig ut i åkermarken, och på och runt denna växer många ekar. Många är
medelålders, några är äldre och flera är unga. Förutom ek växer här även yngre tall och björk
samt enstaka granar.
Berghällen täcks av mossor och bladlavar, t.ex. raggmossa och färglav. På de ställen där
berget inte ligger bart utgörs margvegetationen främst av blåbär och ljung. Ekarna pryds av
rikligt med hänglavar och den solexponerade och förmodligen ganska dammiga miljön (både
vägen och åkern kan ge upphov till damm under torra dagar) ger goda förutsättningar för
ovanligare lavar som indikerar höga naturvärden. Under fältbesöket gjordes dock ingen
grundligare undersökning av lavfloran på ekarna.
Närområde:
Området inramas till större delen av åkermark, men avgränsas i söder av en grusväg.
Tillgänglighet:
Relativt god. Ekarna syns från Zinkgruvevägen, och vill man ta sig in i området så ligger det i
direkt anslutning till Lidanvägen. I själva området, som inte är särskilt stort, finns dock inga
stigar.
Kvaliteter:
Vacker bit natur i samhället.
Hot:
Eventuell exploatering.
Sociala värden:
Både ekarna och berghällen är ett vackert naturinslag i landskapet, vilket troligen uppskattas
både av närboende och förbipasserande.
Kulturella värden:
Området är en del i ett tidigare jordbrukslandskap, men i övrigt finns inga kända kulturvärden.
Biologiska värden:
Fristående, ekar i denna typ av miljö har eller kan få höga naturvärden. Inga av ekarna i
området är riktigt grov än, men några är stora. Att det dessutom finns ekar i flera olika åldrar
gör att förutsättningarna för en lång kontinuitet av gamla ekar på platsen är mycket god.
Platsen har höga naturvärden.
Klassning av området:
Klass B.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området får ej exploateras. Ekarna bör hållas fria och eventuell sly röjas.
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Område 17 – Hasselskogen mellan Skalltorp och Lidan
Allmän beskrivning:
Tills stor del inhägnad och betad hasselskog. Endast en liten del i sydöst är ostängslad.
Skogen delas av vägen till Lidan in i en västlig del och en östlig del. Den västra sidan verkar
ha ett högre betestryck. Här är skogen glesare än på östra sidan, och inga problem med sly
verkar finnas. På östra sidan är skogen bitvis mycket tät, och på en del håll finns mycket sly.
Över hasseln reser sig här och var både gamla björkar och ädellövträd som ask och alm. Även
ung ek och lönn finns i området.
Två bostäder finns i norra delen av området, samt ett gammalt torp i sydöstra delen. Oklart
om torpet är bebott eller ej, brukas möjligen som sommarstuga.
Bland markfloran noterades bl.a. blåsippa, gökärt och ängssyra samt vintergröna i anslutning
till torpet.
I nordvästra delen av området rinner en diffus bäck, marken här är stenig och blöt. I övrigt
finns i västra halvan av området flera små stenrösen. I söder avgränsas området mot
åkermarken av en lång, fin stenmur. I anslutning till torpet i sydöst finns ytterligare en stenur,
samt en stengrund som troligen är mycket gammal. Även ett dike löper genom området. I
sydväst finns också något som liknar ett gammalt grustag.
Närområde:
I norr och öst avgränsas området av Zinkgruvevägen, i väst av en öppen beteshage, i söder av
produktionsgranskog, lövskog och åkermark.
Tillgänglighet:
Skogen syns från Zinkgruvevägen, men är till stor del svårtillgängligt då det är inhägnat som
betesmark. Endast en liten del i sydöst är ostängslat, och här finns inga stigar och skogen är
tät.
Kvaliteter:
Vackert, tätortsnära naturinslag.
Hot:
Igenväxning, exploatering.
Sociala värden:
Vackert område, som ses av förbipasserande. Närboende promenerar säkert förbi och åtnjuter
de vackra omgivningarna.
Kulturella värden:
Området är en del i ett gammalt jordbrukslandskap och bär tydliga spår av det, bl.a. i form av
stenmurar och rösen. Att området betas och sköts om gör att en del av det gamla
kulturlandskapet lever vidare, inte bara i spår i landskapet utan i levande kultur. Området har
därför höga kulturvärden.
Biologiska värden:
Betade hasselskogar är inte särskilt vanliga, och det är även troligt att det finns hävdgynnade
arter i markfloran. Området har höga naturvärden. Området ingår även i naturvårdsöversikten
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för Lidan, och är en del av den drumlinartade höjden med krönodling, en odling som
visserligen tar vid just söder om det inventerade området.
Klassning av området:
Klass A.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området bör bevaras och betas så som idag. Delar av östra området skulle må bra om sly
röjdes, och även av ett högre betestryck. Längst i sydöst, där inget bete sker, bör man antingen
röja sly regelbundet eller acceptera att området i framtiden troligen kommer att ändra karaktär
och bli en högre lövskog.
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Område 18 – Folkets hus
Allmän beskrivning:
Folkets hus ligger på en höjd, mitt i Åmmeberg med utsikt över dammen. En del av området
är parkmiljö med klippt gräsmatta och träd, bl.a. ekar och en ask. En trappa leder upp till
huset genom parken. Bakom byggnaden finns klipphällar med lite högre gräs omkring. Här
växer bl.a. oxel och björk.
Närområde:
Omgärdas av bostadsområden, förutom i öst där det avgränsas av Zinkgruvevägen.
Tillgänglighet:
God
Kvaliteter:
Vacker miljö, med kontrast mellan skött park och naturliga hällmarker.
Hot:
Exploatering.
Sociala värden:
God samlingsplats, för både möten och fest.
Kulturella värden:
Byggnaden är gammal och har ett kulturellt och historiskt värde i sig.
Biologiska värden:
Den varierade terrängen med omväxlande högt gräs, klippt gräs, hällar, buskar och träd skapar
olika mikroklimat som eventuellt kan vara gynnsamt för många insektsarter, t.ex. fjärilar.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt god skötsel av parkmiljön, samt fri utveckling av den ”vildare” delen av området. I
parkmiljön kan friluftsfrämjande åtgärder med fördel göras, t.ex. bänkar och bord placeras
och enklare lekplats kunna uppföras.
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Område 19 – Dammen
Allmän beskrivning:
En damm mitt i Åmmeberg, med två dämmen, dels ett mot det södra, mer naturliga
vattendraget och ett nordligt mot kanalen.
Längs nordvästra delen av dammen löper gamla banvallen, och här är strandkanen öppen med
endast enstaka björkar och alar. I norr finns en bro över till Kolarängsområdet, och öster om
dammen finns ett skogsområde i en slänt ner mot vattnet. Här dominerar medelålders björk
och asp. Det finns även inslag av gran och ek. Bäverfällen syns längs stranden. Flera bohålor
finns i skogen. Skogen gränsar i söder till herrgårdens tomt, och längs sydöstra delen av
dammen är marken således privat.
Från Zinkgruvevägen går i söder in en stig längs med vattendraget fram och förbi södra
dämmet. Denna leder förbi en övergiven gammal industribyggnad av något slag, och vidare in
på hotellets tomtmark. Kring hotellet är gräsmattor skötta nästan hela vägen fram till vattnet,
och just kring strandkanten växer hög vegetation och sly, bitvis finns även grövre alar samt
björkar och granar.
Närområde:
Nordost om dammen breder Kolarängsudden ut sig, med elljusspår och friluftsområde. Längs
banvallen i nordväst går Zinkgruvevägen. I syd och sydöst gränsar området till herrgårds- och
hotellmiljöer, medan det åt väster främst finns bostadsområden. I sydväst finns dock
grönområdena kring folkets hus, lokstallet och Casinoparken.
Tillgänglighet:
Bitvis god. Dammen är väl synlig och lätt att promenera förbi längs banvallen. Dammens
södra och östra sida är dock svårtillgängliga för allmänheten. Det finns klippta gångar en bit
in i skogen från herrgården i söder, och i skogen finns en påbörjad trädkoja. Annars visar den
inga tecken på att besökas frekvent.
Kvaliteter:
Vackert, rogivande och karaktäristiskt inslag i Åmmebergs landskap.
Hot:
Avverkning av skogen, exploatering.
Sociala värden:
Höga, banvallen är ett populärt gångstråk och dammen är en del av den njutbara upplevelsen.
Kulturella värden:
Dammen minner om Åmmebergs historia som bruksort, då vattenkraften var viktig för
industrierna nedströms. Det ska även ha funnits ett badhus och en tvättstuga vid dammen. Av
dessa syns dock inget idag.
Biologiska värden:
Inga särskilt höga värden i dagsläget, men får skogen i slänten stå kvar och utvecklas fritt
kommer den på sikt utveckla värden. Redan idag finns död ved liggande i området, om än
klen. Flera bohålor syntes vid inventeringsbesöket, och tre hägrar noterades flyga från
dammen.
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Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
God skötsel av banvallen, möjligen kunde bänkar placeras längs denna med utsikt över
dammen. Skogen bör lämnas för fri utveckling. Den är i dagsläget svårtillgänglig, men då ett
stort skogsområde just nordost om dammen är mycket lättillgängligt kan nog dammens skog
få vara ett stycke orörd natur att njuta av på håll.
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”Satellitområden” kring Åmmeberg
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 – Banvallen mot Zinkgruvan
Allmän beskrivning:
Den gamla banvallen mellan Åmmeberg och Zinkgruvan finns bevarad i sin urspungliga
sträckning, dock utan räls. Från lokstallet i centrala Åmmeberg, förbi dammen, vidare längs
Kolarängsuddens strand, genom skog och förbi fält löper banvallen hela vägen ner till
Zinkgruvan. Längs sträckan finns varierad och vacker natur, ett flertal kulturminnen och
sevärda platser. Många områden kring banvallen har registrerade naturvärden av olika slag,
t.ex. sumpskog, bäck, bergsbrant, granskog, myr- och skogsmosaik samt betesmark.
Dessutom finns många gamla gruvor, hyttor och ugnar längs hela sträckan.
En del av banvallen i Åmmeberg ingår i elljusspårets motionsslingor, men även resterande
sträcka borde kunna vara trevlig och lämplig för motion och rekreation, samt för upplevelser
av både vacker natur och historiska platser.
Banvallen uppskattas mycket av de boende i Åmmeberg, och att anlägga en led med
information om såväl natur, kultur och historia längs banvallen skulle lyfta fram områdets
identitet och värde.
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Område 202 – Utsiktsplats öster om Åmmelången
Allmän beskrivning:
En vacker plats 4-5 km utanför Åmmeberg, med för kommunen så typiska berghällar med
senvuxna tallar och vacker utsikt. Om man kommer hit med bil finns plats för 1-2 bilar längs
vägen, där en liten stig leder in från vägen genom högvuxet gräs in under elledningarna. Här
är det inte mycket som skvallrar om besöksmålets skönhet en kort promenad bort, men följer
man stigen och är uppmärksam på när den viker av österut, uppför höjden, kommer man snart
ut på klipphällar och ser Åmmelångens vatten genom tallarnas grenverk. Följer man hällarna
söderut kommer man strax till själva utsiktsplatsen. Här är en bit av klippkanten är fri från
träd, och utsikten är vacker över Åmmelången, Hyttebacken, Kolarängsudden och
Åmmeberg. En fikabänk bjuder in till vila, och det är inte fel att avnjuta sin matsäck till
utsikten som bjuds här.
Platsen känns orörd och man slås av tystnaden, även om man bara behöver vända sig om för
att se både elledningar och gården vid Nedre Klämman.
Det är ett utflyktsmål väl värt ett besök.
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Område 203 – Tärnen
En liten vacker skogstjärn, sydöst om Åmmeberg. Den kallas kort och gott Tärnen, som är det
dialektala ordet för ”tjärnen” i trakten kring norra Vättern. Längs östra stranden stupar
bergssidor med kala klippor ner mot tjärnen, och på de branta ytorna klamrar sig tallar envist
fast. Västra sidan bäddas in av tall- och björkskog. Stranden omges av myrmark med
vitmossa, starkt doftande skvattram och vackert slingrande tranbärsris.
Till Tärnen kommer man via stigar från norr. En stig utgår från grusvägen mellan Lidaberg
och Högamon i nordväst, och en annan från Lidan nordöst. Dessa leder genom ett kuperat
landskap med granskog och mossa.
Framme vid Tärnen finns bryggor och bänkar kring dess norra ände. Här kan man fiska, njuta
av tystnaden och troligen även ta sig ett bad om man är modig nog. Vid en brygga finns en
egenhändigt byggd stege, från vattnet upp till bryggan. Lugnet på platsen är rogivande, här
kan man koppla av och hämta energi.
Att ta sig hit är lite klurigt. Att parkera med bil längs den smala grusvägen mellan Lidaberg
och Högamon är inte att rekommendera. Möjligen går det att parkera längs den lite större
grusvägen och gå den smalare grusvägen fram till stigen, eller parkera längs vägen vid Lidan
och ta stigen i öst. Platsen är väl värd promenaden dit.
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Område 204 – Garpa gruva
Om man följer gamla banvallen en bit söderut kommer man till Garpa gruva, som ligger
sydöst om Åmmeberg. Redan på banvallen hörs bruset från ett forsande vattenfall norr om
gruvområdet.
Ett besök i området är såväl en skönhetsupplevelse som en historielektion. När man ser
ingången från informationsplatsen vidare in till gruvområdet är det inte mycket som skvallrar
om upplevelsen som väntar på andra sidan det överbyggda lilla bergspasset. Väl där inne möts
man av ett storslaget ”rum” i berget, med mäktiga klippväggar och rasbranter. Plötsligt är man
omgiven av berg, man känner sig liten och det är mycket vackert. Trots att området är litet är
det en storslagen upplevelse.
Turkosfärgat vatten är samlat i nedanför ena klippväggen, en liten scen för sommarens
konserter är uppbyggd intill ingången och bakom denna leder en stig på oländigt underlag ut i
skogen. I ena hörnet av området finns den avspärrade ingången till själva gruvan, och det
nedrasade berget framför blir en påtaglig påminnelse om äldre tiders riskfyllda arbete i
gruvan.
Med bil tar man sig hit från Åmmeberg via Zinkgruvevägen och svänger vänster mot Garpa
gruva knappt 3 km utanför samhället. Det finns en parkering i höjd med banvallen, biltrafik
fram till själva gruvan tillåts normalt inte.
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Område 205 – Golfbanan
Åmmebergs golfbana redovisas här som ett satellitområde, trots att den ligger inom orten.
Golfbanan har inte inventerats särskilt, men är ett viktigt grönområde i Åmmeberg som
lockar många besökare. Trots att området inte utnyttjas av alla i orten är det en stor grönyta
som är värd att lyfta fram.
För dem som besöker golfbanan finns möjlighet till bad i Vättern, då banan sträcker sig längs
en stor del av stranden i Kärrafjärden. Stranden utgörs till stor del av mjukt rundade
klipphällar, bevuxna av bl.a. gräs, ljung och tall. I vattnet finns vassruggar, i vilka det här och
var finns röjda badplatser.
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