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AVGRÄNSNING OCH 
LÄSANVISNINGAR 
Denna grönstrukturplan omfattar hela 
kommunen. I planen ingår inventering av 
grönstrukturen i tätorterna Lanna-Hid-
ninge, Fjugesta och Mullhyttan, samt jätte-
träd. Grönstrukturplanen är uppdelad i fyra 
delar:

Del 1 – Inledning
Beskriver syftet med dokumentet och kom-
munens mål med grönstrukturplanen, var-
för den behövs och hur den har arbetats 
fram. Grönstrukturens innehåll och funk-
tion utifrån sociala, kulturella och ekologis-
ka värden beskrivs samt hot och riktlinjer 
för grönstrukturen i kommunen. 

Del 2 - Övergripande grönstruktur 
En genomgång av tidigare ställningstagan-
den kring grönstrukturen i närheten av de 
tre tätorterna, så som naturreservat, riksin-
tressen m.m. 

Del 3 - Detaljerad beskrivning
Del tre utgörs av en detaljerad beskrivning 
av de inventerade grönområdena, ställ-
ningstaganden samt förslag till åtgärder för 
respektive område. 

Del 4 - Jätteträd
Del fyra behandlar en genomgång jätteträd, 
vad det är för något, funktionen dessa träd 
har, samt redovisar gjord inventering inom 
Fjugesta. Denna inventering syftar bl.a. till 
att ta fram ett underlag för framtida natur-
minnesförklaringar av enskilda träd med 
höga naturvärden.

ARBETSMETOD 
Arbetet har inletts genom inhämtning av 
kommunens befintliga styrande- och väg-
ledande dokument. Vidare har besök och 
inventering av värdefulla grönområdena, 
inom eller i anslutning till tätorterna gjorts. 
För att belysa arbete med grönstrukturpla-
nen samt inhämta ny kunskap från allmän-
heten har även workshop med allmänheten 
hållits. 

Ovanstående insamlat material har sedan 
kombinerats i analys av kvaliteter och styr-
kor samt brister och hot. 

Projektorganisation
Denna grönstrukturplan har arbetats fram 
av Sweco i Örebro genom Hanna Bäck-
gren, Johan Bergström och Elin Julin i sam-
arbete med Lekebergs kommun, Teknik 
och serviceavdelningen. Projektgrupp från 
kommunens har bestått av Thomas Kull-
berg, miljösamordnare, och Rolf  Wedding, 
kommunekolog/miljöchef. 

WORKSHOP MED ALLMÄNHETEN
Tre workshopar har hållits för att informera 
och inhämta kunskap om grönstrukturen 
av kommunmedborgarna, Lanna-Hidinge 
26/8, Fjugesta 9/9 samt Mullhyttan 10/9. 
En inbjudan till workshoparna fanns publ-
icerad i Nerkes Allehanda 24/8 2013. 

På respektive möte presenterade Hanna 
Bäckgren och Thomas Kullberg tillsam-
mans kommunens arbete med denna grön-
strukturplan samt initierade samtal och 
diskussioner kring grönstrukturen på res-
pektive ort. Information och kommentarer 
från medborgarna inhämtades och har ar-
betas in i denna handling. 
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DEL 1 INLEDNING

SYFTE OCH BAKGRUND
För att kunna ta ett samlat grepp om grön-
strukturen har kommunen låtit ta fram 
denna grönstrukturplan. Syftet med planen 
är att kartlägga de gröna värdena i kommu-
nen genom en inventering och analys av 
grönområden inom företrädesvis Fjugesta, 
Lanna-Hidinge och Mullhyttan. Detta för 
att identifiera värden och egenskaper för 
såväl människors rekreation som för eko-
logiska funktioner, inom grönstrukturen 
samt ge riktlinjer för hur grönstrukturen 
ska bevaras och utvecklas. Grönstruktur-
planen kommer utgöra ett planeringsun-
derlag för kommunens fysiska planering, 
t.ex. i arbetet med översiktsplaner och 
detaljplaner. Fokus ligger företrädesvis på 
Lanna-Hidinge och Fjugesta då det största 
boendetrycket finns inom dessa tätorter, 
jämfört med Mullhyttan. 

Lekebergs kommun är i ett expansivt ske-
de och framförallt i områden runt Lanna 
och Hidinge. 

Förutom att behovet av rekreation möj-
liggörs i den tätortsnära naturen, främjar 
vistelse i närnaturen även folkhälsan. Olika 
studier har visat att avståndet till närnatur 
inte bör överstiga 200 meter. En grönst-
rukturplan är ett hjälpmedel för att iden-
tifiera naturområden nära boendet och ge 
kommunen bättre kunskap om, och en 
helhetssyn på, de gröna områdenas värden 
och betydelse. 

I kommunens miljömålsprogram är ett av 
målen att ta fram en grönstrukturplan för 
kommunens samhällen och intilliggande 
natur. 

KOMMUNENS VISION
Lekebergs kommuns vision antogs av 
kommunfullmäktige den 7 feb 2013 och 
poängterar att kommunen ska vara en 
trygg plats att bo och vistas i, präglas av 
nytänkande inom offentlig och privat verk-
samhet, marknadsföra närheten till natur- 
och friluftsliv, samt närheten till regionens 
nav med all dess service och möjligheter. 

Översiktsplan 2013, 
samrådshandling
I den översiktsplan som arbetas fram und-
re 2013-2014 står att  ”En grönstruktur-
plan är under framtagande och ska vara 
klar under 2013. En grönstrukturplan har 
som huvudsyfte att säkerställa gröna om-
råden på rätt ställen och med rätt egen-
skaper och kvaliteter för såväl människors 
rekreation som för ekologiska funktioner.” 

I översiktsplanen görs följande ställnings-
taganden kring grönstrukturen:

• I samband med planering av nya eller för-
tätning av befintliga bebyggelseområden 
ska behovet av gröna korridorer, värdeful-
la småbiotoper och grönområden beaktas 
för att gynna den biologiska mångfalden 
samt ge utrymme för närrekreation.

• Befintliga och nya gröna stråk bör knyta 
samman bostadsområden och olika delar 
i tätorterna. Att säkerställa att de ”gröna” 
områden hänger ihop, s.k. grön infrastruk-
tur, gynnar både natur och människor.
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GRÖNSTRUKTURENS 
INNEHÅLL OCH FUNKTION 
Grönstrukturen är det nätverk av gröna 
områden som tillsammans med bebyggel-
se- och infrastruktur bygger ett samhälle. 
Den omfattar i princip alla markområden 
där växtlighet är möjlig, d.v.s. skog, parker, 
naturmark, gräsytor, alléer, betesmarker 
m.m. All mark som inte är bebyggd eller 
på annat sätt ianspråkstagen och består av 
ett nätverk av små och stora gröna områ-
den med olika karaktär och funktion. Be-
greppet innefattar hela spektrat från den 
lilla parken eller enskilda tomten till de mer 
avlägset belägna strövmarker utanför tät-
orterna. 

God tillgänglighet, varitation, artrika miljö-
er med mycket blommor, fåglar och andra 
djur - detta är några av de kvaliteter som 
vi människor uppskattar i ett grönområde. 
Forskning visar att människor söker sig 
till ostörda, variationsrika, naturpräglade 
och välskötta miljöer för välbefinnande 
och återhämtning. Enligt undersökningar 
är den vanligaste aktiviteterna i närmiljön 
promenader, vandring, avkoppling, träd-
gårdsarbete, cykling, vara ute med barn, 
vara ensam, sola, njuta av stadsmiljön och 
bada i sjö. 

Den biologiska nyttan med tätortsnära 
natur är ofta knuten till kantzonen mellan 
öppen mark, gräsytor eller betesmark och 
den intilliggande skogen. Den tätortsnära 
naturen bidrar med flera ekosystemtjäns-
ter, t.ex. rening av dagvatten, verka buller-
dämpande, utjämna lokalklimat, rena luf-
ten från partiklar och att hindra läckage av 
näringsämnen. I tätorterna kan vegetation 
skapa visuell avskärmning och försköna  

stadsbilden. Dessutom hyser många en-
skilda träd och olika vattenmiljöer stora 
biologiska värden. Att säkerställa att de 
”gröna” områden hänger ihop, s.k. grön 
infrastruktur, gynnar både naturen och 
människor.

Det är viktigt att se landskapet som en hel-
het och söka samverkan mellan grönstruk-
turens olika funktioner. Grönområdena i 
tätorterna hänger samman, och bildar en 
helhet – en grön struktur – oberoende av 
vem som äger eller förvaltar den. 

I framtiden kommer grönområden även att 
spela en allt viktigare roll som klimatregle-
rare i tätorter. Tätortsnära grönområden 
kan vid värmeböljor sänka temperaturen 
avsevärt. Äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning är extra känsliga för
värmeböljor. Klimatförändringarna kan ge 
grönstrukturen en delvis ny roll. Med ök-
ande regnmängder och höga flöden i åar 
och vattendrag behöver grönytor i större 
utsträckning än idag nyttjas för flödesut-
jämning. I ett hållbarhetsperspektiv kan de 
tätortsnära grönytorna också ges en när-
mare koppling till stadens kretslopp och 
nyttjas för att producera mat och ener-
gigrödor samt användas som mottagare av 
organiskt avfall såsom slam från renings-
verk och biogasanläggningar. 

Grönstrukturen ska ses utifrån olika 
aspekter; sociala, kulturella och biologiska.  
Detta för att ge en så mångfacetterad bild 
som möjligt av grönstrukturens betydel-
se för samhället. Grönstrukturens många 
värden finns ofta representerade inom en 
och samma yta.



7

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

I denna grönstrukturplan har fokus lagts 
på följande parametrar för att åskådligöra 
grönstrukturens värden:

Upplevelsevärden och sociala  
aspekter 
Landskapet utanför tätorten används för 
upplevelser, avkoppling, återhämtning och 
för fritidsaktiviteter av olika slag. Parken är 
vårt yttre vardagsrum för sociala möten, 
aktivitet och avkoppling och innehar peda-
gogiska värden. Grönstrukturen har också 
betydelse för folkhälsan, dels genom dess 
inverkan på lokalklimat, luftkvalitet och 
buller, dels genom att erbjuda möjligheter 
till motions- och friluftsaktiviteter. Rekre-
ationsmöjligheterna uppskattas och är vik-
tiga för invånarna. 

Kulturell identitet och kulturhisto-
riska värden 
Grönstrukturen i en ort är också en viktig 
bärare av platsens historia, identitet och 
kulturella arv.

Biologisk mångfald 
Grönstrukturens uppbyggnad, samband 
och variation ger förutsättningar för den 
biologiska mångfalden både på landsbyg-
den och i staden. Samtidigt utgör stadens 
alla obebyggda ytor ekologiska resurser. 
Förutom det biologiska liv som icke hård-
gjord mark hyser bidrar ytorna också till 
stadens tekniska försörjning. Här fördröjs 
dagvattnet, här kan kompostmaterialet 
omsättas och det är på dessa ytor vi kan 
plantera för att förbättra luftkvaliteten.

Hot mot grönstrukturen
Utbyggnad av nya bostads- och verksam-
hetsområden samt infrastruktur i och i an-
slutning till befintliga områden kan verka 
negativt på grönstrukturen. Vidare kan en 
förtätning i tätorten göra att andelen be-
byggd och hårdgjord yta i staden ökar vil-
ket medför att mellanliggande gröna stråk 
och områden minskar. 

Exempel på hur man kan minska de 
negativa effekterna på grönstruktu-
ren vid exploatering:

♣ Minimera de hårdgjorda ytorna.

♣ Skapa nya gröna kvaliteter och ekosys-
temtjänster. 

♣ Utnyttja den bördiga jordbruksmark 
som finns i kommunen till odling.  
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GENERELLA RIKTLINJER FÖR 
GRÖNSTRUKTUR I LEKEBRGS 
KOMMUN

Lekebergs kommun är en landsbygdskom-
mun med mycket grönstruktur och lands-
bygdsnära boendemiljöer. Detta ska ses 
som en stor kvalitet i kommunen och bör 
värnas för att även i framtiden kunna er-
bjuda invånarna attraktiva och närliggande 
grönområden.  

Vid detaljplanering och i bygglovshante-
ring ska följande riktlinjer beaktas: 

♣ I samband med planering av nya eller 
förtätning av befintliga bebyggelseom-
råden ska behovet av gröna korridorer, 
värdefulla småbiotoper och grönområden 
beaktas för att gynna den biologiska mång-
falden samt ge utrymme för närrekreation.

♣ Vid planering av bostadsområden bör 
hänsyn tas till möjligheten att utöva fysisk 
aktivitet i närmiljön.

♣ Möjligheter till odling bör regelbundet 
övervägas vid planläggning för ny bostads-
bebyggelse.

♣ Tätortsnära skog, med upplevelsevärden 
bör bevaras. Detta gäller även tätortsnära
skog som i framtiden bedöms kunna inne-
ha upplevelsevärden.  

♣ Vid bebyggelseutveckling bör alltid hän-
syn tas till landskapet som helhet, dess kul-
turmiljö, biologisk mångfald samt rekrea-
tion och upplevelsevärden. 

♣ Identifiera och värdera enskilda träd 
samt se vilka möjligheter som finns att 
bevara och skydda dessa. Se vidare kap 4 
Jätteträd. 

♣ Utgå från platsen och värdesätt befintli-
ga vegetation som finns vid nybyggnation. 
Bibehåll träd om möjligt, dessa kan ge be-
haglig skugga och är karaktärsskapande till 
ett område. 

♣ Bygglov krävs för att ta ner ädellövträd, 
med en diameter på äver 50 cm. 
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GRÖNSTRUKTUREN I 
LEKEBERGS KOMMUN,
LANDSKAPSKARAKTÄR

Landskapet i kommunen är varierande och 
kan delas in i tre olika landskapstyper. 

Slättbygd
I den sydöstra delen av kommunen finns 
slättbygden, med Mellansveriges störs-
ta drumlinområde som innehåller många 
natur- och kulturvärden. Området har en 
storskalig karaktär, med långa siktlinjer 
och vida utblickar. Markanvändningen är 
varierande med många formelement som 
trädridåer och öppna diken som ger 
ett mosaikartat landskap. 
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Mellanbygd
Norr om slättbygden följer sedan mellan-
bygden belägen vid foten av Kilsbergs-
förkastningen. Denna slättbygd skapar 
ett mosaikartat landskap med barr- och 
lövskog, åker och gräsmarker. Inom detta 
område finns flera naturreservat, Natura 
2000-områden och nyckelbiotoper. 

Skogsbygd
Den nordligaste delen av kommunen 
utgörs av Kilsbergen, som ingår i land-
skapstypen skogsbygd. I denna delen av 
kommunen finns flera nyckelbiotoper, be-
fintliga och planerade naturreservat. 

DEL 2 ÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUKTUR

N
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintresse för naturvård och 
kulturmiljövård
Inom eller i nära anslutning till de tre tät-
orterna finns ett flertal områden som ingår 
i riksintresset för naturvård och kulturmil-
jövården.  Dessa har ett självklart skydd 
genom riksintresset. 

Latorpsplatån vid Lanna och norr om Lanna 
(Se geografisk avgränsning på karta över Lanna-Hi-
dinge på sidan 13)

Latorpplatån utgör riksinstresse för natur-
vården, är Närkes enda platåberg och med 
en tät skog av björk, gran, al, lind och ek. 
Den innehåller unika förekomster av pa-
leozoisk berggrund med ytnära kalkinslag. 
Inom riksintresset finns stora ädellövsko-
gar med rik biologisk mångfald på grund 
av den kalkrika berggrunden. I området 
finns också stora ask- och hagmarkskogar 
framför allt lokaliserad till äldre slåtter- och 
hagmarker. Området har rik förekomst av 
vattensalamander. 

Drumlinområdet och Drumlinområdet vid 
Hackvad öster och söder om Fjugesta 
(Se geografisk avgränsning på karta över Fjugesta på 
sidan 14)

Drumlinområdet utgör riksintresse för 
både naturvård och kulturmiljövård. 

I riksintresset för kulturmiljövården om-
nämns området som ”Drumlinområdet” 
och i riksintresset för naturvården om-
nämns området som ”Drumlinområdet 

vid Hackvad”. De båda områdena har lite 
olika stäckning, men merparten av av-
gränsningarna utgörs av samma geogra-
fiska yta. Områdena är belägna på västra 
Närkesslätten och är uppdelat på Leke-
bergs, Kumla och Hallsbergs kommuner. 
Landskapet inom områdena är en del av 
den sammanhängande slätten som löper 
från Hjälmarens stränder och som avgrän-
sas av de höglänta skogsområdena Kils-
bergen och Tiveden.

Landskapet kännetecknas av de många 
drumliner som löper i nord- sydlig riktning 
genom området. Drumliner är moränkul-
lar som bildats vid den senaste inlandsi-
sens avsmältning och uppträder som flackt 
välvda kullar i landskapet. Västra Närkess-
lätten innehåller att av landets främsta om-
råden med drumliner och innehåller en 
stor formrikedom, från små runda morän-
former till stora långsträckta spolforma-
de kullar med tydlig nord-sydlig riktning. 
Markanvändningen bestående av jordbruk 
med stort inslag av bete skapar ett öppet 
landskap med många lövträd, främst i 
form av ekhagar och alléer.

Uttryck för riksintresset för kulturmiljövår-
den ”Drumlinområdet (T10): ”Etternärke” 
har lång bebyggelsekontinuitet med rikt 
inslag av fornlämningar och är en agrar-
bygd med fossila odlingsspår, herrgårdar 
och torpbebyggelse, radbyar samt byar 
med utskiftad bebyggelse. Miljön berör 
till största delen Hallsbergs och Lekebergs 
kommuner och till en mindre del Kumla 
kommun. 
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Multen väster om Mullhyttan
(Se geografisk avgränsning på karta över Mullhyttan  
på sidan 15)

Multen utgör riksintresse för naturvården 
och är en näringsfattig klarvattensjö med 
lövträd runt i stort sett hela sjön. Förut-
om vanliga fiskarter håller sjön sparsamma 
stammar av siklöja, nors, öring och röding. 
Sjön är flikig med vikar och halvöar. I an-
slutning till sjön finns på flera platser gam-
malt odlingslandskap med rösen och spår 
av hamling av bl.a. ask och lönn.

Lekhyttan väster om Lanna 
(Se geografisk avgränsning på karta över Lanna-Hi-
dinge på sidan 13)

Området innehar riksintresse för naturvår-
den och utgörs i sin mellersta och norra 
del av stora sammanhängande skogsområ-
den med åtskilliga bergbranter, klippväg-
gar, kärr, sumpskogar, sumpskogsravin 
med bäck, myrar och myrdråg, naturliga 
skogsbäckar, tjärnar och någon enstaka 
ödetomt med gamla vårdträd (lönnar med 
rik kryptogamflora, skinnlav, fjällig filtlav).

Uttryck för riksintresset för naturvården: RI 
4, 15): Lekhyttan är en by med välbeva-
rade byggnader och en för länet rik före-
komst av hamlade träd. Många av träden är 
grova askar, flera med håligheter. Här finns 
naturliga betesmarker och betade fd åkrar, 
lövhagar och öppen hagmark med fram-
för allt triviallöv men även en del ädellöv 
och barr. Vegetationstyperna varierar från 
olika typer av friskängar till både torr- och 
fuktängar.

Naturreservat
I anslutning till orterna finns ett antal 
tätortsnära naturreservat. 

Lekeberga-Sälven
(Se geografisk avgränsning på karta över Lanna-Hi-
dinge på sidan 13)

Direkt söder om Hidinge kyrka, strax väs-
ter om Lanna ligger naturreservatet Leke-
berga-Sälven. Reservatet är till största de-
len ett öppet ravinlandskap som har bildats 
genom att Garphytteån och Lekhytteån 
sammanflöde och utflödet i Svartån sku-
rit sig ner i de lösa jordlagren, och bild-
at djupa raviner och slingor, sk meand-
ring. Detta område utgör även ett Natura 
2000-område. Uppströms detta område i 
Garphytteåns dalgång återfinns ett antal 
nyckelbiotoper med ädellövskogar och art-
rika rasbranter. Det finns en vandringsled 
genom området reservatet, och vindskydd 
och grillplats vid Svartån. 

Svartkärr
(Se geografisk avgränsning på karta över Lanna-Hi-
dinge på sidan 13)

Reservatet ligger direkt öster om väg 204, 
öster om Lanna. Svartkärrs naturreservat 
utgörs till stor del av en ädellövskog, och 
är enligt länsstyrelsens skötselplan för om-
rådet en tämligen öppen högstammig ask-
alm-lund med mycket hassel och exklusiv 
flora. Berggrunden utgörs av sedimentär 
kalk. Kalkblock ses här och där i markytan. 
I den västra delen av reservatet finns stora 
exemplar av björk och lönn. 
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Natura 2000 
Natura 2000 är benämningen på ett nät-
verk av skyddad natur inom EU. Syftet är 
att bevara vissa utpekade naturtyper och 
arter som är särskilt angelägna att skydda 
i ett europeiskt perspektiv. Varje medlems-
land har bidragit med sina mest värdefulla 
naturområden.

Det är upp till varje medlemsland att självt 
bestämma hur de utpekade områdena bäst 
kan skyddas och vårdas genom nationell 
lagstiftning eller på annat sätt. Ett Natu-
ra 2000 - område kan skyddas som natur-
reservat, biotopskyddsområde, miljöstöd 
eller någon annan typ av avtal. För alla 
Natura 2000-områden ska Länsstyrelsen 
upprätta s.k. bevarandeplaner.

Införandet av Natura 2000 i svensk lag 
innebär att dessa områden får ett starkt 
skydd mot åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön såsom exploate-
ring för bebyggelse eller vägar, skogsav-
verkning m.m.

Två Natura 2000-områden finns i anslut-
ning till tätorterna, Svartkärr och Leke-
berga-Sälven. I övrigt finns i kommunen 
ytterligare ett antal områden som skyd-
das genom Natura 2000. 

Gökhults groddammar (kommunalt) 
(Se geografisk avgränsning på karta över Fjugesta på 
sidan 14)

Naturreservatet Gökshults groddammar 
som ligger mellan väg 204 och Fjuges-
ta, är bildat av kommunen för att bevara 
och gynna miljöer som grodor, paddor 
och salamandrar lever i. Naturreservatet 
kan delas in i två olika naturtyper, där den 
nordliga och västra delarna domineras av 
lövsumpskog och den sydöstra av bland-
skog. Området är ett omtyckt friluftsområ-
de för de boende i Fjugesta. 

Bergaskogen (kommunalt) 
(Se geografisk avgränsning på karta över Fjugesta på 
sidan 14)

Bergaskogens naturreservat ligger direkt 
norr om Fjugesta. Kommunens syfte med 
reservatet är att trygga tillgången på tät-
ortsnära natur samtidigt som den biolo-
giskta mångfalden bevaras och utvecklas. 
Området kan grovt delas in i två olika del-
områden med äldre skog med några ungs-
kogar insprängda. Områdets östra delar en 
tidigare trädbärande äng där det idag växer 
lövträd, hallon och hundäxling. Det är en 
ganska tät lövlund med ek och hassel som 
dominerande trädslag. Ekarna är cirka 80 
år gamla, några enstaka är betydligt äldre. 
Inom reservatet finns elljusspår och stigar 
anlagda samt grillplats och grod- och vilt-
dammar. 
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DEL 3 ANALYS
GRÖNOMRÅDEN MED SOCIALA, 
BIOLOGISKA ELLER KULTURELLA 
VÄRDEKÄRNOR 

Utifrån befintligt kunskapsunderlag samt 
platsbesök har grönstrukturen inom och 
i anslutning till Lanna-Hidinge, Fjugesta  
och Mullhyttan identifierats. Ordet värde-
kärna används vanligen inom ekologin och 
anger en ansamling av betydelsefulla arter, 
dvs. en värdefull naturmiljö. Här innefattar 
begreppet även en ansamling av olika be-
tydelsefulla miljöer för kommuninvånare. 

Grönområden i Lanna-Hidinge, 
Fjugesta och Mullhyttan
I arbetet med inventering av grönstruk-
turen har de olika områdena klassificerats 
enligt sociotopmetoden. Sociotopmetoden 
ger underlag om ett grönområde är värde-
fullt ur ett kulturellt och socialt perspektiv 
eller inte och om så är fallet hur området 
är värdefullt. Vidare beaktas värdet ur ett 
lokalt perspektiv t.ex. i stadsdelen eller 
kommunalt perspektiv. Värderingen ur det 
ekologiska perspektivet grundar sig främst 
på inventeringar men ska också grundas på 
föreningars medverkan och ideellt arbete. 
För varje område har även angivits vilket 
eller vilka perspektiv som områdets värden 
främst består av. 

Tätorterna grönområden klassifice-
ras i fyra klasser: 
Klass Unikt – Unika värden: För kommu-
nen unika områden med sociala, kulturella 
eller ekologiska värden som har få mot-
svarigheter någon annanstans. 

Klass A – Mycket höga värden: Mycket vär-
defullt område för hela staden ur minst ett 
av de tre perspektiven socialt, kulturellt el-
ler 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 uppfyl-
ler kriterierna i de tre högre klasserna. I den-
na klass återfinns parker och övriga grön-
områden som kan vara värdefulla men där 
ställningstaganden överlåts till framtida 
planarbete. 
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bild: Tallskog vid el-ljusspåret i Mullhyttan 
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FJUGESTA
Fjugesta är med sina drygt 2000 invånare 
centralorten i Lekeberg och har karaktären 
av ”trädgårdsstad” uppbyggt med klassis-
ka rutnätskvarter där villabebyggelse do-
minerar med stora trädgårdar och mycket 
grönska. Fjugesta uppstod ursprungligen 
som ett järnvägssamhälle som utvecklades 
runt stationsområdet. Efter att järnvägen
avvecklats har centrumkärnan förtätats 

och fått en mer ”stadsmässig” karaktär 
med bl a en nyskapad torgbildning.

I tätortens västra och norra del finns sam-
manhängangande grönområden och stråk. 

Fjugesta
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m1 cm = 100 meter1:10 000Skala [

N



19

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Fjugesta

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 00050
m1 cm = 100 meter1:10 000Skala

4

9

8

7

1

2 3

5

6

13

14

12

15

10

11

NKarta: Inventerade områden i anslutning till Fjugesta
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Område 1 - Norra Sanna
Nulägesbeskrivning: Området nyttjas till 
viss del som tätortsnära skog. Upptrampa-
de stigar går genom området och fungerar 
som promenadstråk.

Karaktär/karaktärskapande element: 
En liten skog med främst äldre tallar och 
en del äldre bok och hassel. Skogen är gles 
och har en lundkaraktär. Stenmur mellan 
vägen och området. 

Närområde: Området ligger i gränsen mel-
lan Fjugesta tätort och omkringliggande 
åkermark. I nordost-ost gränsar området 
till bostadsområden. I norr ligger Sanna-
badet. Väster ut avgränsas området av en 
väg.

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: I väst ligger öppna gräsytor som i 
sin tur gränsar till åkermark. I norr gränsar 
området till Sannabadet med dess öppna 
gräsytor. I övriga riktningar finns villa/
radhusträdgårdar. Området har en svag 
koppling till ytterligare skog. Sydost finns 
ett skogsområde som avskiljs av bebyggel-
se. 

Tillgänglighet:
God från öster, norr och söder. 

Kvaliteter och möjligheter :
Trevlig skog för närrekreation i södra Fju-
gesta. Biologiska värden kopplade till de 
äldre träden. En länk mellan grönstruktu-
ren i Fjugesta och omgivande landskap. 

Brister och hot:
Tål inte ytterligare exploatering i kanterna 
då området redan är mycket litet. Övrig ex-

ploatering i närheten av dagens bostäder 
kan hota vissa värdefulla träd. 

Sociala värden:
Sociala värden genom den stig som löper 
genom skogen, vilken verkar nyttjas flitigt 
även på vintertid. 

Kulturella värden: 
En äldre låg stenmur ligger i västra kanten 
på skogen mot vägen. Denna skapar en fin 
avgränsning till vägen och omgivningen. 
Gården, ett äldre boningshus från slutet av 
1800-talet med stor tomt finns i den norra 
delen av skogspartiet. 

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
äldre träd och den rika förekomsten av 
dem. Vissa av träden bedöms vara jätte-
träd. Stenmuren omfattas av det generel-
la biotopskyddet. Området innehar enligt 
Skogsstyrelsen vissa naturvärden, och kan 
på sikt ges biotopsskydd.   

Klassning av området: A 
- biologiska, sociala och kulturella värden.

Ställningstagande: Bevaras i sin helhet. 
Underhåll sker genom röjning av undervege-
tation. 

Förslag på utveckling: Belysning kvälls-
tid genom ljusarmatur på pållare. 



21

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Fjugesta
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Karta: Område 1.
Bilder ovan tv: Delar av tallbeståndet inom området. 
ovan th: Stenmur i områdets gräns mot sydväst. 
nedan: Vy över skogen. 
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Område 2 -Sannabadet
Nulägesbeskrivning: Området nyttjas främst 
på sommaren som badplats och camping. 
Det finns även lekutrustning som nyttjas 
året om. Området användas som prome-
nadstråk och de öppna ytorna används för 
aktiviteter även vintertid. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Badplatsområde med stora öppna gräsytor 
i ett centralt läge med goda kopplingar till 
resten av orten. 

Närområde: Området ligger i gränsen av 
Fjugesta tätort. I nord och öst gränsar om-
rådet till bostadsområden. I väst avgränsas 
området av väg 204, och i söder infartsvä-
gen in mot Fjugesta.

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: I söder ligger område 1, och i öster 
område 3. I norr finns obebyggda gräsbe-
vuxna tomter. I norr och i öster finns även 
villaträdgårdar. På andra sidan väg 204 
finns åkermark. 

Tillgänglighet:
Mycket god.

Kvaliteter och möjligheter :
Badplatsområde med stora öppna gräsytor 
i ett centralt läge med goda kopplingar till 
resten av orten. 

Brister och hot:
Hot mot området kan vara exploatering 
på de omkringliggande ytorna som mins-
kar badets område samt att verksamheten 
läggs ner.

Sociala värden:
Området har mycket stora sociala värden, 
som badplats, camping, lek, mötesplats 
och målpunkt. Området nyttjas även av 
boende utanför Fjugesta tätort. 

Kulturella värden: 
”Krontallen” som står i områdets norra 
del har historisk koppling. Området ut-
gjorde tidigare jordbruksmark till Sanna 
gård, men i slutet av 1960-talet anlades det 
tempererade utomhusbadet Sannabadet 
som invigdes i juni 1970. ”Krontallen” är 
inventerad och omnämns i kap 4 Jätteträd. 

Biologiska värden:
Det finns vissa större träd längs gatan i ös-
ter. I övrigt är de bioligska värden främst 
att området fungerar som en länk mellan 
övriga områden. 

Klassning av området: A 
- sociala och kulturella värden.

Ställningstagande: Bevaras och utvecklas 
som rekreationsområde. 

Förslag på utveckling: ”Krontallen” blir 
naturminne. Öppna upp området ytterligare 
mot Svartåns dalgång. Underhåll genom röj-
ning av undervegeatation vid ”Krontallen”.
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Karta: Område 2.
Bild ovan: Sannabadet, nedan: Krontallen i 
Sannabadet som är ett sevärt träd med histo-
risk anknytning.  
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Område 3 -Geijers äng
Nulägesbeskrivning: Området nyttjades inte 
vid inventeringstillfället men många spår 
av aktivitet fanns. Lekplats och enklare 
bollplan. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Öppen park med stora karaktärsskapande 
ekar. Det fanns även hasselbuskar och vis-
sa andra mindre lövträd. 

Närområde: Området ligger inbäddat i 
staden och omges av bostäder, lokalgata, 
vårdcentral/folktandvård i öst och Sanna-
badets område i sydväst. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Svaga kopplingar söderut/västerut. 
Norrut hänger området ihop med ett om-
råde nr 4 som sträcker sig vidare norrut. 
Dessa avskiljs endast med en GC-väg.

Tillgänglighet:
Mycket god

Kvaliteter och möjligheter :
Stora kvaliteter som central ”stadspark”.
Det är en styrka att området ligger så cen-
tralt och dessutom har koppling till San-
nabadet och till den övriga grönstrukturen 
norrut. De biologiska kopplingarna har 
möjligheter att förstärkas genom åtgärder 
främst i syd/väst. 

Brister och hot:
De biologiska värdena kan minska stort 
om ekarna börjar tas ned, till exempel på 
grund av ålder och risk för fallande gre-
nar och liknande. Ett hot mot ekarna kan 
även vara arbeten i marken som kan skada 
rötterna, kompaktering av jorden runtom-
kring dem mm. Ett hot mot de insekter 
mm som lever i de gamla ekarna är på sikt 
att det finns ont om andra äldre ekar att 

sprida sig till om många av de äldsta träden 
tas ner. I den delen av parken som vetter 
mot vårdcentralen/folktandvården samt 
längs lokalgatan i väster växer flera unga 
ekar. 

Sociala värden:
Det finns stora sociala värden i området, 
tack vare det centrala läget i orten, området 
kan fungera som mötesplats och del av ett 
centralt gångstråk. Det finns även en lek-
plats i parken. Då den ligger intill Sannaba-
det som är väldigt populärt sommartid kan 
parken även användas av badets gäster.

Kulturella värden: 
Området utgjorde för lite mer än 100 år 
sedan betes- och ängsmarker i den absolu-
ta utkanten av Fjugesta bys ägor mot Eds-
bergs Sanna gästgiveri och nyttjades som 
festplats. Området är karaktärsskapande 
för orten och bygden med de stora ekarna. 

Biologiska värden:
Mycket stora biologiska värden knutna till 
de gamla ekarna. Det finns över 20 jätte-
träd i området. 

Klassning av området: A
- sociala, biologiska och kulturella värden.

Ställningstagande: Bevaras och utvecklas 
som rekreationsområde. Upprätta skötselplan 
för träden inom området. 

Förslag på utveckling: Ta fram områdes-
bestämmelser för att säkra området och trä-
den. 
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Karta: Område 2.
Bilder tv:  Träd med jätteträd dimensioner i Gei-
jers äng, ovan th: Vy över Geijers äng från väster, 
lekplatsen syns i fonden, nedan th: Trädallé i den 
norra delen av området. 



26

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Område 4 -Esplanaden/Hagaparken
Nulägesbeskrivning: En gång- och cykelväg 
följer hela området och är välanvänd. Lek-
platsen i norr användes bl.a. för pulkaåk-
ning.  

Karaktär/karaktärskapande element: 
Karaktären är en gles lövskog med myck-
et ädellöv. Området är mer välordnad i de 
centrala delarna, inom vissa delar finns 
mycket ungskog. 

Området är långsträckt och det finns en 
lekplats och bollplan i mitten av området, 
och en lekplats med pulkabacke i norr. 

Närområde: Bostäder omger området. 
Längst i norr avslutas området med en 
mindre gräsbeklädd kulle. Området kor-
sar på flera platser av små lokalgator och 
GC-vägar

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: I norr gränsar området till ett stör-
re grönområdet med skog, som i sin tur 
gränsar till Bergaskogens naturreservat. 
Längst i söder gränsar området till område 
3. I väster och öster angränsar området till 
villaträdgårdar. 

Tillgänglighet:
Mycket god

Kvaliteter och möjligheter :
Bra tätortsnära rekreations-/promenad-
stråk samt bra lekmöjligheter för olika åld-
rar. Stora kvaliteter som sammanbindande 
grönstråk i nord-sydlig riktning genom tät-
orten. 

Brister och hot:
Exploateringstryck på den södra och cen-
trala delen där området är smalt och har 
stor betydelse som sammanlänkande grön-
stråk kan riskera att bryta stråket. Tryck 
från närboende att omfattande röjning bör 
ske.  

Sociala värden:
Stora värden, framförallt för lek och pro-
menadstråk.

Kulturella värden: 
Inga kända värden.

Biologiska värden:
Biologiska värden i de ädellövträd som 
finns inom området. Fungerar som sam-
manlänkande grönstråk/korridor. Inga jät-
teträd hittades. 

Klassning av området: B 
- sociala och biologiska värden.

Ställningstagande: Bevaras som rekre-
tionsstråk med attraktiva mötespunkter samt 
grön korridor.  I den södra delen sker röjning 
av undervegetation. Utmed grönkorridoren 
kan ek, hassel och sälg primeras medan andra 
trädslag på sikt tas bort. 

Förslag på utveckling: Primera ekbestån-
det vilket på sikt kan innehålla stora ekolo-
giska värden. 
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Karta: Område 4. 
Bilder  ovan tv: gång- och cykelväg som 
löper genom området, vy mot söder, mitten: 
panorama över gång- och cykelvägen och 
anslutande lokalgator med villa bebyggelse, 
nedan: panorama från pulkabacken mot 
söder. 
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Område 5 - Skogsområde söder om 
Bergsvägen 

Nulägesbeskrivning: Tätortsnära skog. Inga 
upptrampande stigar, fungerar som buf-
fertzon mellan bostadsområdet och indu-
striområdet norr om området. I området 
direkt norr om Esplanaden/Hagaparken 
finns en förskola. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Blandskog med äldre tallbestånd, lövträd, 
stengärdsgårdar och undervegetation. Blå-
bärssris, ormbunkar. 

Närområde: Tätortsnära produktionsskog 
mellan Bergsvägen och villaområde med 
friliggande villor.

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Ingår i den grönkorridor/stråk som 
löper i nord-sydlig riktning genom Fjuge-
sta. I söder gränsar området till område 4 
och vidare till Gejiers äng, i nord-öst ligger 
Bergaskogens naturreservat. 

Tillgänglighet:
God.

Kvaliteter och möjligheter :
Området innehar inga större rekreativa, 
eller kulturella värden. Det är som del av 
en grönkorridor genom Fjugesta och buf-
fertzon mellan bostäder och verksamheter 
i tätorten som områdets kvaliteter finns. 
Fungerar som bullerdämpande zon mellan  
Bergavägen och bostäderna i söder. 

Brister och hot:
Då områdets direkta kvaliteter är små, kan 

området lätt förbises och underskattas 
som grönzon i tätorten. 

Sociala värden:
Få sociala värden.  

Kulturella värden: 
Stengärdsgård i områdets nordvästra del. 

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till vis-
sa äldre träd och den rika förekomsten av 
dem. Stora värden som del av en strörre 
struktur. 

Klassning av området: C 
- biologiska värden.

Ställningstagande: Röjning av undervege-
tation. 

Förslag på utveckling: Utveckla området 
med fokus på sociala värden och utifrån för-
skola. Tillskapa stigar som löper igenom om-
rådet och vidare till Gökhults Naturreservat 
och Bergaskogens naturreservat. 
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Karta: Område 5.
Bilder ovan tv: Barr- och lövträd i området, ovan th: i området finns idag myck-
et undervegetation, nedan tv: befintlig stenmur i området, nedan th:  exempel 
markvegetation i området, liljekonvalj. 
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Område 6 - Skogsområde utmed väg 
204 väster om Fjugesta

Nulägesbeskrivning: Produktionsskog ut-
med den trafikerade väg 204. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Blandskog med ädellövskog. 

Närområde: Väg 204, öster om området 
ligger bostadsområden som tillhör tätor-
ten, väster om området breder landsbyg-
den ut sig. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Ingår i den grönkorridor/stråk som 
löper i nord-sydlig riktning. 

Tillgänglighet:
-

Kvaliteter och möjligheter :
Området innehar inga större rekreativa, 
eller kulturella värden. Utgör en del av en 
grönkorridor väster om Fjugesta. 

Brister och hot:
Då områdets direkta kvaliterer är små, kan 
området lätt förbises och underskattas 
som grönzon väster om tätorten och ut-
med väg 204. 

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
funktionen  som grönskorridor i landska-
pet. 

Klassning av området: C 
- biologiska värden.

Ställningstagande: Värdefull som 
buffertzon utmed väg 204.

Förslag på utveckling: -
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Karta: Områden 6, Bergaskogens naturreservat markerat med 
rött.
Bilder tv: Del av produktionsskogen som fungerar som grönkor-
ridor, nedan: väg 204 som passerar området.  
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Område 7 -Söder om Bergaskogen
Nulägesbeskrivning: Den gamla banvallen, 
område 13, avgränsar området österut och 
är välanvänd. I den södra delen av området 
finns avstyckade villatomter. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Karaktären är en gles ung lövskog, med 
främst björk men även en del ek. Närmare 
naturreservatet finns äldre och grövre träd.

Närområde: Området gränsar till bostäder 
i söder. I sydöst och öst gränsar det till 
området 5, och i norr gränsar det till Ber-
gaskogens naturreservat. Området korsas 
och kantas av motionsspår och gång- och 
cykelväg. 

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: I norr och väster gränsar området till 
Bergaskogens naturreservat. En av gång-
vägarna till reservatet går genom området. 
I sydöst och öst gränsar området till om-
råde 5. I söder angränsar området till vil-
laträdgårdar. 

Tillgänglighet:
God.

Kvaliteter och möjligheter :
Det är bra att en skyddszon finns mellan 
bostäderna och reservatet. Viss exploa-
tering i anslutning till befintlig bostäder i 
söder. 

Brister och hot:
Det finns en risk att värden inom reser-
vatet hotas om bostäder planeras för nära. 
På sikt kan det leda till exempel krav på att 
ta ner stora träd in närheten av tomterna. 
De biologiska värdena är små i den södra 

delen, och måttliga i den norra delen och 
skulle kunna öka på sikt om eken gynnas 
och sly hålls undan. 

Sociala värden:
Framförallt promenadstråk/längskidspår 
genom och intill området.

Kulturella värden: 
Inga kända värden.

Biologiska värden:
Biologiska värden, framförallt i den nor-
ra delen av området. Värdefullt som sam-
manlänkande grönstråk och framtida ek-
område. Inom området finns flera träd 
som i framtiden kommer inneha jätteträd-
dimensioner. Sex större ekar har mätts in 
hösten 2013. 

Klassning av området: C 
- sociala och biologiska värden.

Ställningstagande: Röjning av undervege-
tation. 

Förslag på utveckling: Viss exploatering 
möjlig i enlighet med detaljplan. 
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Karta: Områden 7, 
Bergaskogens natur-
reservat markerat 
med rött.
Bilder ovan: När-
bild på en av de 
större ekarna som 
finns i området 
mitten: Större ek 
i området, samt 
undervegetation 
nedan: Vy norrut i 
området. 
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Område 8 - Skogsområde väster om 
Vändhakevägen
Nulägesbeskrivning: Den gång och cykel-
väg som löper utmed den gamla banval-
len, område 13, går genom området, och 
är välanvänd. Den södra delen av området 
är planlagd.

Karaktär/karaktärskapande element: 
Karaktären är en gles ung lövskog, med 
främst björk men även en del ek.  

Närområde: Området omges av bostäder. I 
norr gränsar det till området 6.  Området 
korsas av gång- och cykelvägar.

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: I väster gränsar området till ett grön-
område gles ungskog, som i sin tur gränsar 
till Bergaskogens naturreservat. I sydöst 
gränsar området till åkermark. I väster och 
öster angränsar området till villaträdgår-
dar. 

Tillgänglighet:
God

Kvaliteter och möjligheter :
Området kan tåla viss exploatering om 
hänsyn tas till de större träden och det 
GC-stråk som går genom området på ban-
vallen. 

Brister och hot:
De biologiska värdena är små och skulle 
kunna öka på sikt om eken gynnas och sly 
hålls undan. 

Sociala värden:
Små värden, framförallt promenadstråk.

Kulturella värden: 
Inga kända värden.

Biologiska värden:
Små biologiska värden. Framförallt som 
sammanlänkande grönstråk och framtida 
ekområde. Inga jätteträd hittades.

Klassning av området: C 
- sociala och biologiska värden.

Ställningstagande: Röjning av undervege-
tation. Viss exploatering av men hänsyn bör 
tas till de större träden i området. 

Förslag på utveckling: - 
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Karta: Område 8, Bergaskogens naturreservat markerat med rött. 
Bilder ovan: Björkbeståndet i området, nedan: Vy norrut mot befintligt 
villaområde. 
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Område 9 -Bergavallen
Nulägesbeskrivning: Den gamla banvallen, 
område 13, utgör gräns för området väs-
terut.  

Karaktär/karaktärskapande element: 
Fotbollsplaner omringade av gräsytor med 
större träd, främst ekar. Norr om planer-
na finns en tätare skogsdunge med yngre 
lövskog. 

Närområde: Området ligger i gränsen mel-
lan Fjugesta tätort och omkringliggande 
åkermark norrut. I sydväst gränsar områ-
det till Bergaskogens naturreservat. I söder 
ligger ett bostadsområde. Inom området 
finns idrottsplaner.

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: I sydväst gränsar området till Ber-
gaskogens naturreservat. I syd gränsar 
området till område 5 och till villor med 
uppväxta trädgårdar. I nordväst, norr och 
väster gränsar området till åkermark. 

Tillgänglighet:
God.

Kvaliteter och möjligheter :
Trevlig omgivning för Fjugesta IF-områ-
det. Bra koppling till naturreservatet, och 
till grönstrukturen inom tätorten. De bio-
logiska värdena kan öka med tiden hos de 
äldre träden. 

Brister och hot:
Få sociala värden för skogsdelen i norr. 
Övrig exploatering i närheten av dagens 
bostäder kan hota vissa värdefulla träd. 

Sociala värden:
De sociala värdena är främst kopplade till 
idrottsplanerna och dess aktiviteter. 
     
Kulturella värden: 
Två fynd finns registrerade i Fornsök, en 
stensättning samt ytterligare en fornläm-
ning. Fjugesta IF. 

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till vis-
sa äldre träd och den rika förekomsten av 
dem. Vissa av träden kan vara jätteträd.

Klassning av området: B 
- sociala och vissa biologiska värden.

Ställningstagande: Röjning av undervege-
tation. 

Förslag på utveckling: Utveckla området 
med fokus på sociala värden.  
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Karta: Område 9, Bergaskogens naturreservat mar-
kerat med rött. 
Bilder ovan: Uppväxta träd i området samt Fjuges-
ta IF byggnad, mitten tv: Trädbeståndet i områdets 
norra del, mitten th: Fotbollsplanen med tillhörande 
byggnader, nedan: Vy över området mot norr. 
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Område 10 - Mindre skogsparti 
utmed banvallen

Nulägesbeskrivning: Kvartersnära mindre 
skogområde. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Ung lövskog. Banvallen som passerar om-
rådet. 

Närområde: I direktkontakt med banval-
len, samt Bergsgatan. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Banvallen som grönkorridor genom 
Fjugesta. 

Tillgänglighet:
Dålig. 

Kvaliteter och möjligheter :
Som mindre grönområde utmed banvallen 
och i tätorten. Mindre buffertzon mellan 
bostäder och verksamhetsområde. 

Brister och hot:
Består idag av tät ungskog.

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
funktionen  som grönkorridor i tätorten 
tillsammans med banvallen. 

Klassning av området: C 
- biologiska värden.

Ställningstagande: Bevaras och utveckla 
sociala värden. 

Förslag på utveckling: Röjning och gall-
ring, värna större biologiskt viktiga träd. 

Område 11 - Mindre skogparti utmed
Kyrkvägen/Knistavägen 

Nulägesbeskrivning: Tätortsnära mindre 
skogområde. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Ung lövskog. Området utgörs av en höjd i 
landskapet. 

Närområde: I närheten av Knistavägen  
och Kyrkvägen. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Nära område 12, vilket gränsar till 
åkerlandskapet i öster. 

Tillgänglighet:
Dålig. 

Kvaliteter och möjligheter :
Som mindre grönområde och möjlig entré 
till område 12, när det utvecklas. 

Brister och hot:
Består idag av mestadels ungskog. 

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
funktionen  som grönskorridor i tätorten 
tillsammans med banvallen. 

Klassning av området: C 
- biologiska  värden.

Ställningstagande: Utveckla sociala vär-
den i området. 

Förslag på utveckling: Kan fungera som 
entré till område 12.  
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Karta: Områdena 10 och 11. 
Bild: Område 10 och banvallen som passerar genom 
Fjugesta. 
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Område 12 - Dagvattendammarna 
med omnejd

Nulägesbeskrivning: Kvartersnära område 
med olikåldrigt, flerskiktat blandlövsbe-
stånd med promenadslinga. I områdets 
östra delar ligger kommunens reningsverk 
med stora reningsdammar för dagvatten. 
En förskola nyttjar delar av området för 
sin verksamhet. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Utblickar österut från höjdryggen som lö-
per i nord-sydlig riktning. Dagvattendam-
mar med ett flertal fågelarter. 

Närområde: Området gränsar västerut mot 
Fjugesta tätort, med bostadsbebyggelse 
närmast. Österut sträcker sig jordbrukmar-
ken. Området gränsar till det riksintresse-
klassade drumlinområdet som är beläget 
öster om Fjugesta. Direkt norr om områ-
det ligger två trädbeklädda drumliner, vilka 
utgör spännande inslag i landskapet.  

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Idag finns ingen nära koppling till 
andra grönområden. Cirka 800 m söderut 
ligger Riseberga klosterområde som ingår 
i den storskaliga grönstruktuen i landska-
pet. 

Tillgänglighet:
Dålig

Kvaliteter och möjligheter :
Områdets karaktär med både tät lövskog 
och fina utblickar över landskapet tillsam-
mans med de många vattenspeglarna åter-
finns inte på andra platser runt Fjugesta, 

vilket gör området värdefullt ur såväl eko-
logisk som socialt perspektiv. 

Brister och hot:
Att kommande kvaliteter i form av äldre 
ädellövträd inte beaktas idag. Tillgänglig-
heten till området är idag mycket dålig, 
med få stigar från tätorten. 

Sociala värden:
Som lekplats för förskolebarn, spännande 
miljö med pedagogiska inslag. Fågelliv. 

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
funktionen  som grönkorridor i landska-
pet och tätorten. Vattenspeglar lockar till 
sig en stor mängd fåglar.  

Klassning av området: B 
- biologiska  värden.

Ställningstagande: Utvecklas på sikt som 
nytt rekreationsområde i Fjugesta. Tillskapa 
sociala värden. 

Förslag på utveckling:  Ytterligare dag-
vattendammar tillskapas i områdets norra 
del närmare drumlinerna, intill vilka även 
gångstråk utvecklas. Stärka/utveckla entréer 
till området. 



41

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Fjugesta

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 00050
m1 cm = 100 meter1:10 000Skala

4

9

8

7

1

2 3

5

6

13

14

12

15

10

11

Karta: Område 12. 
Bilder ovan: Promenadslingan genom området, mitten: lövträd i 
området, nedan: Vy från området österut över åkerlandskapet. 
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Område 13 - Jusken/
Domarringsområdet

Nulägesbeskrivning: Kvartersnära område 
invid bostadsbebyggelsen i södra Fjugesta. 
Två promenadstråk korsar området. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Domarringar bestående av sju stenar. Ring-
en har en diameter på 13 meter. Denna 
delen av området sköts som parkområde. 
Gräsbevuxna ytor och ädellövträd. Banval-
lens gång- och cykelstråk, område 13. 

Närområde: Är beläget direkt söder om bo-
stadsbebyggelse. Vidare söderut öppnar sig 
det vidsträka åkerlandskapet. I väster tar yt-
terligare skogområden vid. 

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Ingår i den grönkorridor/stråk som lö-
per i nord-sydlig riktning genom och väster 
om Fjugesta. 

Tillgänglighet:
God tillgänglighet för de boende norr om 
området, god koppling genom banvallens 
gång- och cykelstråk. 

Kvaliteter och möjligheter:
Närrekreationsområde för boende. Lättill-
gängligt pga närhet till banvallen. 

Brister och hot:
-

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
Domarringen och banvallen. 

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till funk-
tionen  som grönkorridor i landskapet och 
tätorten. 

Klassning av området: B 
- kulturella samt biologiska värden.

Ställningstagande: Utgör närområde för de 
boende i södra Fjugesta. 

Förslag på utveckling: Upprustning av 
området kring domarringarna. 
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Karta: Område 13.
Bilder : Vyer över området från söder. 
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Område 14 - Skogområde vid 
banvallen 

Nulägesbeskrivning: Större skogsområ-
de  syd-väst om Fjugesta.  Angränsar till 
banvallen. Delar av området utgör vatten-
skyddsområde för att skydda grundvatten-
täkten med infiltration i Fjugesta. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Traditionell blandskog utmed vägen. 

Närområde: Är beläget söder om Fjugesta 
tätort. Angränsar söderut mot jordbruk-
smark. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Ingår i den grönkorridor/stråk som 
löper i nord-sydlig riktning genom och 
väster om Fjugesta. 

Tillgänglighet:
-

Kvaliteter och möjligheter :
Skogsområde som i framtiden kan inneha 
stora biologiska och sociala värden. 

Brister och hot:
Att kommande kvaliteter i form av äldre 
barr- och ädellövträd inte beaktas idag.

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
I området finns en milstolpe, ett gravfält 
samt källargrund enligt Fornsök. Tidigare 
låg här en skjutbana. 

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
funktionen  som grönkorridor i landskapet 
och tätorten. På sikt kan området inneha 
större biologiska värden. 

Klassning av området: C 
- biologiska och kulturella värden.

Ställningstagande: Bevaras och beaktas 

Förslag på utveckling: Förstärka stigar-
na i området. Viss bebyggelse av kommunal 
service är möjligt. 
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Karta: Område 14.
Bil: Vy över områdets sydvästra del från norr. 
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Område 15 - Banvallen

Nulägesbeskrivning: Den gamla banvallen 
sträcker sig som en kommunal gång- och 
cykelväg genom Fjugesta med avbrott för 
Fjugesta torg och några närliggande kvar-
ter, i söder fortsätter den vidare västerut 
mot Gropen. Banvallen utgör ett naturligt 
grönstråk genom Fjugesta tätort och ge-
nom landskapet. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Banvallens raka sträckning genom tätorten 
och i landskapet. Utgör en grön korridor  i 
tätorten då närområdet till själva banvallen 
utgör en viktig del av själva banvallen.  

Närområde: Gränsar till kvartersnära na-
tur, villaområden, centrala Fjugesta, samt 
skogsområden och åkerlandskapet. 

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Kopplar samman de södra och norra 
delarna av Fjugesta och dess grönområ-
den.

Tillgänglighet:
God.

Kvaliteter och möjligheter :
Banvallens kvaliteter som rekreations- och 
grönstråk i Fjugesta och denna delen av 
kommunen.  

Brister och hot:
Belysning? 

Sociala värden:
Som promenadstråk för Fjugestabor och 
kommuninvånare. Kommunikationsstråk. 

Kulturella värden: 
Stora genom den historiska sträckningen 
av järnvägen som först togs i bruk 1897, 
och som då sträckte sig mellan Örebro och 
Svartå.  

Biologiska värden:
De biologiska värdena är kopplade till 
funktionen  som grönkorridor i landskapet 
och tätorten. 

Klassning av området: B 
- biologiska och sociala värden.

Ställningstagande: Utvecklas med fokus 
på de sociala och biologiska värdena.

Förslag på utveckling:  Belysning utmed 
banvallen genom tätorten.  



47

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Fjugesta

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 00050
m1 cm = 100 meter1:10 000Skala

4

9

8

7

1

2 3

5

6

13

14

12

15

10

11

Karta ovan: Område 15, syns som ett stråk som löper 
i nordöst/sydvästlig riktning genom Fjugesta. Karta 
nedan: Svartåbanans sträckning, bildkälla: http://www.
svartabanan.se/jarnvagen, 20130628
Bilder : Banvallen fungerar som en grönkorridor genom 
Fjugesta. 
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LANNA-HIDINGE
Lanna som ort har sitt ursprung i kalkbryt-
ningen som hade sin storhetstid runt år 
1800. Under senare år hade Lanna fram till 
1980-talet en negativ befolkningsutveck-
ling men därefter har befolkningen mer 
än fördubblats och idag är antalet invånare 
ca 550. Anledningen till detta är sanno-
likt närheten till Örebro, dvs ett bekvämt 
pendlingsavstånd, samt de satsningar som 
har gjorts och som planeras att genomför-
as kring Lanna golfbana och dess verksam-
het.

Tätorten Hidinge är mer eller mindre sam-
manväxt med Lanna och bör ur bostads-
bebyggelsesynpunkt i princip betraktas 

som en enhet. 

Önskemål från workshop 
På den workshop som hölls i samband 
med framtagandet av denna grönstruk-
turplan i Lanna-Hidinge fördes värdefulla 
samtal kring behov i området. Idag finns 
det få gångstråk och ridleder i området 
vilket upplevs som en stor brist. Även 
behov av bra koppling för oskyddade 
trafikanter mellan Lanna och Lekeberg- 
Sälven önskades. 

Kommunen föreslår i denna grönstrurplan 
inga sträckningar på stråk eller ridleder, 
men ska i det fortsatta arbetet med grönst-
ruktur beakta behovet. 

Lanna
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Område 1 - Vreta

Nulägesbeskrivning: Området nyttjas inte i 
någon stor utsträckning. Mycket på grund 
av att området idag är mycket tätbevuxet 
och därmed mycket svårgenomträngligt.   

Karaktär/karaktärskapande element: 
Området utgörs av lövskog med höga 
biologiska värden samt en rik flora av ör-
tväxter och ädellövträd, bl.a. askar, hassel, 
hägg, lönn, trolldruva.

Närområde: Grönområdet ligger nordväst 
om korsningen väg 566 /Vretavägen och 
gränsar då i söder och öster mot vägar. I 
norr gränsar området mot Lanna golfba-
na och i väster ligger en mindre gård, med 
uppväxt vegetation och vid sidan av den 
golfbana.  

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: På den östra sidan Vretavägen finns 
ytterligare uppväxt vegetation, i övrigt om-
ringas området i stort sett av golfbanan 
samt bostadsbebyggelse.

Tillgänglighet:
God. Själva området är dock mycket otill-
gängligt, utan stigar.

Kvaliteter och möjligheter :
Höga biologiska värden. Sociala värden 
kan utvecklas genom tillskapande av stig/
slinga. 

Brister och hot:
Exploatering kommer leda till att området 
tappar flertalet av sina biologiska kvalite-
ter. 

Sociala värden:
Sociala värden bedöms saknas idag. 

Kulturella värden: 
Enligt fornminnesregistret finns det od-
lingsrösen i området. 

Biologiska värden:
Helheten har biologiska värden. Inga en-
skilda träd innehar stora biologiska värden.

Klassning av området: C 
- biologiska värden.

Ställningstagande: Kan utvecklas som 
närnaturområde.  Innehar inte omistliga vär-
den. 

Förslag på utveckling: Utveckla området 
med fokus på sociala värden, genom tillska-
pandet av ett fåtal stigar alternativt en slinga 
genom röjning av undervegetation.  
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Karta: Område 1. 
Bilder ovan: Närbild på Trolldruva som finns i 
området, nedan: Hasselsnår och vitsippa som markve-
getation i området.
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Område 2 - Öster om golfbanan 

Nulägesbeskrivning: Området är nyligen av-
verkat till stor del. Grusvägen som löper 
i nord/sydlig riktning fungerar som gång-
väg för boende. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Stenmur i öst-västlig riktning. Området 
upplevs som en del av golfbanan.

Närområde: Grönområdet ligger norr om 
bostadsområdet Korallvägen utmed en 
smal grusväg. Från området syns Lanna 
golfklubbs klubbhus rakt västerut.   

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Angränsar norr- och österut mot ett 
större grönområde med produktionsskog 
som vidare angränsar till Lanna badgruva 
österut. I väster angränsar området till gol-
fbanan och i söder mot villabebyggelse. 

Tillgänglighet:
God. Grusvägen gör området mycket till-
gängligt. 

Kvaliteter och möjligheter :
Kan exploateras för boende och verksam-
heter kopplade till golfbanan. 

Brister och hot:
(redan genomhugget)

Sociala värden:
Värde i grusvägen som promenadväg och 
koppling till andra delar av Lanna samt 
badgruvan. 

Kulturella värden: 
Enligt fornminnesregistret finns röjnings-
röseområde i området. 

Biologiska värden:
Inga äldre träd, genomhugget. Tibast åter-
fanns vid inventeringstillfället. 

Klassning av området: C 
- sociala värden. 

Ställningstagande: Innehar inte omistliga 
värden, utöver den befintliga stenmuren. Grus-
vägen som passerar området bör värnas som 
länk österut mot Lanna badgruva

Förslag på utveckling: Utveckla området 
med fokus på sociala värden. 
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Karta: Område 2.
Bilder nedan tv: Den grusväg som löper i nord-sydlig 
riktning och passerar området, th: Närbild på Tibast 
som finns i området. 
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Område 3 - Lanna badgruva

Nulägesbeskrivning: Området nyttjas fram-
förallt under sommarmånaderna för bad. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Badbrottet med sina dramatiska klippav-
satser. 

Närområde: Grönområdet ligger norr om 
väg 566 som löper genom Lanna. Norr om 
området löper gamla samt nya E18. I väs-
ter gränsar området till bostadsbebyggelse 
och Korsvägen.   

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Området förbinds norrut och sydväst 
med andra grönområden. Koppling till tät-
orten finns via infarten till området samt 
mindre stigar som kopplar till andra delar 
av Lanna. 

Tillgänglighet:
God. 

Kvaliteter och möjligheter :
Området har stora sociala kvaliteter som 
även kan utvecklas. I områdets norra del 
finns även höga biologiska värden i form 
av äldre ekar och en fin flora. Skapa till-
gängliga gångstråk runt brottet och även 
koppla området bättre till andra delar av 
tätorten. Viss exploatering möjlig. 

Brister och hot:
Området kommer generera många korta 
bilresor om inga insatser görs för att skapa 
attraktiva gång- och cykelstråk. 

Sociala värden:
Stora sociala värden. Lanna saknar idag en 
motsvarande offentlig mötesplats. 

Kulturella värden: 
Stenmur väster om badbrottet samt gruv-
hål. 

Biologiska värden:
Höga biologiska värden framförallt norr 
om badbrottet, men även i området som 
helhet. Äldre ekar, tibast, vetterot, lungört, 
jungfrulin. Den norra delen av området 
innehar enligt Skogsstyrelsen vissa natur-
värden, och kan på sikt ges biotopsskydd. 

Klassning av området: A
- sociala och biologiska värden. 

Ställningstagande: Värdefullt för Leke-
bergs kommun. Äldre ekar värnas. Badplat-
sen utvecklas. 

Förslag på utveckling: Utveckla området 
med fokus på de sociala värdena samtidigt 
som de biologiska värdena värnas. 
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Karta: Område 3.
Bilder ovan: Lanna badgruva med sina höga bergsväggar, nedan tv: 
Närbild på gullviva som finns i området, nedan th: Upptrampad 
stig som finns runt badgruvan och större ekar. 



56

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Område 4 - Vretalundsskogen

Nulägesbeskrivning: Området nyttjas flitigt 
av skolbarnen på Hidinge skola. Ett nät av 
stigar sträcker sig genom området. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Många äldre träd och ett flertal jätteträd. 
Grova aspar och björkar.

Närområde: Grönområdet ligger direkt 
norr om Hidinge skola. I norr och öster 
om skolskogen gränsar området till Lan-
na golfbana och i väster till fotbollsplaner. 
I norr avgränsas området av en stenmur 
mot golfbanan. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Området ligger omgärdat av öppen 
åkermark och jordbruksmark. 

Tillgänglighet:
God. 

Kvaliteter och möjligheter :
Mycket fint närområdet till skolan. Till-
gängligt med många fina stigar och myck-
et höga biologiska värden. I området fö-
rekommer de flesta av våra igenkännliga  
svenska lövträd, vilket ger höga pedago-
giska värden för skolans verksamhet. Det 
finns likheter med området Lanna -1, men 
detta område innehar mycket högre biolo-
giska värden, då träden är äldre inom detta 
område. 

Brister och hot:
Alla ingrepp där inte de biologiska värdena 
beaktas kommer hota området. Skadegö-
relse, nedskräpning. 

Sociala värden:
Stora sociala värden för skolan men även 
för boende i Lanna.  

Kulturella värden: 
Området med röjningsrösen. Stenmur mot 
norr. 

Biologiska värden:
Mycket höga biologiska värden. Vegeta-
tionen är lik område Lanna -1. 3-5 st jät-
teträd, men även ett stort antal äldre träd. 
Variationen i flora. 

Klassning av området: Unik
- framförallt biologiska men även sociala vär-
den. 

Ställningstagande: Skyddas som naturre-
servat. 

Förslag på utveckling: Utveckla området 
med fokus på de befintliga biologiska och so-
ciala värdena. 
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Karta: Område 4. 
Bilder ovan: Trädkrona på ett av de 
större träden i området, nedan tv: En 
av de stigar som finns i området, samt 
exempel på informationsskyltar som 
finns, nedan th: Jätteträd i området. 
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Område 5 - invid Garphytteån

Nulägesbeskrivning: Området utgörs av 
jordbruksmark som delvis idag ligger i trä-
da. I gräns norrut och mot Garphytteån 
finns uppväxt lövträdvegetation som är 
skyddat som biotopsskyddsområde. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Den uppväxta vegetation som finns i gräns 
mot norr och väster, samt som ett stråk i 
öst-västlig riktning i mitten av området. 

Närområde: Grönområdet ligger norr om 
väg 566, och gränsar i väster till Garphyt-
teån.  Runt området ligger ett antal mindre 
gårdar. Själva området utgörs av jordbruk-
smark med inslag av lövträd. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Området gränsar till Garphytteån,  
och det gröna stråk som löper utmed vat-
tendraget. Några hundra meter söder om 
området ligger Lekeberg-Sälvens naturre-
servat. 

Tillgänglighet:
-  Dålig, jordbruksmark 

Kvaliteter och möjligheter :
Garphytteån samt vissa kvaliteter i den 
uppväxta vegetationen. Är i gällande över-
siktsplanen (FÖP Vinna) utpekat som ex-
ploateringsområde. Området innehar inga 
omistliga kvaliter och en exploatering be-
döms möjlig. 

Brister och hot:
Inga direkta hot bedöms finnas. Eventuell 
exploatering bör ske inom jordbruksmar-

ken, och får inte inkräkta på det biotops-
skyddade områdena.  

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
Garphytteån. 

Klassning av området: C
- biologiska värden. 

Ställningstagande: Exploateras i enligt-
het med gällande översiktsplan. Säkerställa 
tillgängliheten till ån för allmänheten.  

Förslag på utveckling: Exploatering. 
Utveckla de befintliga biologiska värdena 
samt sociala värden. Öka tillgängligheten till 
ån, detta är av större vikt vid en exploatering.

För ytterligare information om Garphytteån, 
se gjord inventering ”Naturvärdesinventering 
av Garphytteån” 2013. 
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Karta: Område 
5, biotopsskyddat 
område markerat. 

Bilder mitten tv: 
Garphyttenån sedd 
från området. 
mitten th: Del av det 
område som skyddas 
av biotopsskydd. 
Nedan: Området 
sett från öster. 
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Område 6 - Norr och söder om g:a 
E18

Nulägesbeskrivning: De södra delarna av 
området bedöms nyttjas för promenader 
på de befintliga stigar som delvis finns i 
området. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Uppväxt granskog med inslag av lövträd. 

Närområde: Grönområdet är beläget norr 
om befintliga enfamiljshus utmed Vretavä-
gen, norr om golfbanans klubbhus.

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Området gränsar i söder och sydöst till 
större grönområdet med produktionsskog. 

Tillgänglighet:
Området är omringat av större vägar. 

Kvaliteter och möjligheter :
Är i gällande översiktsplan (FÖP Vinna) 
utpekat som exploateringsområde. Områ-
det innehar inga omistliga kvaliter och ex-
ploatering bedöms möjlig. 

Brister och hot:
Inga direkta hot bedöms finnas. Exploate-
ring möjlig. 

Sociala värden:
Inga eller mycket små kvaliteter. Den stig 
som löper genom den södra delen av om-
rådet. 

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
-

Klassning av området: C

Ställningstagande: Bör kunna exploate-
ras i enligthet med gällande översiktsplan.  

Förslag på utveckling: Exploatering möj-
lig. 
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Karta: Område 6.
Bilder ovan: Nyttjad stig i området. 
nedan th: Vägen söderut genom området. 
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Område 7 - Kalkstensvägen

Nulägesbeskrivning: Området är sedan ti-
digare detaljplanelagt som park. Området 
har karaktär av ”vild natur”. Den sköts 
inte och det finns inga stigar som passerar 
området. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Åkerholme med uppväxta lövträd. Ett par 
större oxlar samt körbärsträd finns i om-
rådet.   

Närområde: Grönområdet är beläget mitt i 
ett bostadsområde. 

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: I norr finns ett stråk som har kontakt 
med ytterligare grönområden samt golfba-
nan. 

Tillgänglighet:
Området gränsar mot befintliga villatom-
ter samt mot en mindre gata i söder.  

Kvaliteter och möjligheter :
Har kvaliteter som mindre grönområde 
som det är idag. 

Brister och hot:
Då området är litet, kommer eventuella 
ingrepp påverka området mycket negativt. 

Sociala värden:
Som tilltalade utsikt från de befintliga vil-
laträdgårdarna. Underlättar orienterbarhe-
ten i området. 

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
Äldre oxel- samt körsbärsträd. 

Klassning av området: C

Ställningstagande: Bevaras i sin helhet. 

Förslag på utveckling: Röjning av under-
vegetation. 
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Karta: Område 7.
Bilder ovan: Äldre oxelträd i området, nedan: Blommande körs-
bärsträd i området. 
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MULLHYTTAN
Mullhyttan är en gammal hyttby belägen i 
västra delen av kommunen. Antalet invå-
nare har under de senaste 10-15 åren le-
gat ganska stabilt strax under 500. Det bör 
dock beaktas att det runt Mullhyttan finns 
ett stort antal mindre byar och tätbefolkad 
landsbygd som utgör underlag för ortens 
förutsättningar.

Mullhyttan
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Område 1 - Lillån norr om Mullhytte 
Ledstig

Nulägesbeskrivning: Området är delat i två 
av Lillån som löper i nord-sydlig riktning. 
Området öster om Lillån är välordnat med 
parkliknande karaktär. Inom området finns 
anlagda stigar.

Karaktär/karaktärskapande element: 
Lillåns forsande vatten hörs i hela områ-
det. I den norra delen finns en damm med 
bro över Lillån. Området öster och Lillån 
uppvisar Mullhyttans historia. Kvarngår-
den ligger i områdets norra del.  Uteslu-
tande lövträd. 

Närområde: Gränsar i alla riktningar mot 
villabebyggelse. Söderut gränsar området 
mot genomfartsvägen Mullhytte Ledstig. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Hela Mullhyttan är rikt på grön-
struktur genom närheten till landskapet 
och uppväxta villaträdgårdar. Lillån löper 
genom området som är rikt på vegetation. 
Både norr och söder om området finns yt-
terligare grönområden. 

Tillgänglighet:
God.  

Kvaliteter och möjligheter :
Lillån som vattendrag. Den historiska 
kopplingen. Kulturhistorisk värdefull mil-
jö för tätorten. Centralt läge i orten. Skapa 
nätverk av stigar. 

Brister och hot:
Eftersatt underhåll av stigar och broar. 

Sociala värden:
Mötesplats i Mullhyttan. Öppna ytor, sitt-
möjligheter. Vacker miljö vid Lillån. Till-
gängligt för invånarna genom det centrala 
läget. 

Kulturella värden: 
Lillåns forsande vatten är en del av Mull-
hyttans historia. Platsen utgjorde centrum 
av Mullhyttan. Hyttområdet finns med i 
fornsök. Stenmurar mm. 

Biologiska värden:
Den fuktiga miljön som skapas utmed Lill-
åns forsande vatten ger unika förutsätt-
ningar för växtligheten. Ädellövträd utmed 
Lillåns båda sidor.  

Klassning av området: A
-kulturella och sociala värden

Ställningstagande: Bevaras i sin helhet 
och utvecklas med fokus de på kulturella- och 
sociala värdena. 

Förslag på utveckling: Skapa visuell 
kontakt med Lillån även från den västra si-
dan. Skapa en koppling till område 2 genom 
stigar. Öka tillgängligheten för funktionshin-
drade. 
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Karta: Område 1.
Bilder ovan: Vy över Dammen och hyttområdet, mitten 
th: Stenmur som finns i området, nedan tv: Det forsande 
vattendraget, nedan th: Befintlig sittplats utmed en av de 
anlagda stigarna i området. 
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Område 2 - Lillån söder om 
Mullhytte Ledstig

Nulägesbeskrivning: Området består av en 
bäckravin med branta sidor ner mot Lill-
ån forsande vatten. I de branta slänterna 
finns ungskog och uppväxt undervegeta-
tion blandat med äldre träd. Uteslutande 
lövträd.   

Karaktär/karaktärskapande element: 
Lillåns forsande vatten hörs från vägen 
som löper förbi. Visuell kontakt med vatt-
net saknas pga lövskog och undervegeta-
tion.  

Närområde: Tätortsnära skogsområde som 
i väster, norr och öster gränsar mot villa-
bebyggelse. Söderut gränsar området till 
ytterligare naturområden.   

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Hela Mullhyttan är rikt på grönstruktur 
genom närheten till landskapet och upp-
växta villaträdgårdar. Lillån löper genom 
området som är rikt på vegetation. Både 
norr och söder om området finns ytterliga-
re grönområden. 

Tillgänglighet:
Området gränar till Högalundsvägen. 

Kvaliteter och möjligheter :
Lillån som vattendrag. Dramatiskt land-
skapsrum med bäckravinen, spännande 
miljö. 

Brister och hot:
Området upplevs idag som ett slybestånd 
utmed Högalundsvägen. Svårtillgängligt 
genom områdets branta sidor. 

Sociala värden:
-

Kulturella värden: 
Lillåns forsande vatten är en del av Mull-
hyttans historia. I området finns en dam-
mansläggning enligt fornsök. 

Biologiska värden:
Den fuktiga miljön som skapas utmed 
Lillåns forsande vatten ger unika förut-
sättningar för växtligheten.  Ädellövträd 
utmed Lillåns båda sidor.  

Klassning av området: B
- Kulturella värden

Ställningstagande: Utvecklas med fokus 
på sociala värden. 

Förslag på utveckling: Undervegetations-
röjning och gallring av träd. Skapa visuell 
kontakt med vattendraget från Högalundsvä-
gen. Skapa koppling till område 1 i norr samt 
banvallen i söder. 



69

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun -  höst 2014

Mullhyttan

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 00050
m1 cm = 100 meter1:10 000Skala [

1

3

4
5

2

Karta: Område 2.
Bild: Vy från Högalundsvägen ner i bäckravinen och  
vattendraget, undervegetation blandat med yngre lövträd i 
branten. 
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Område 3 - Mellan Stationsvägen 
och Skogsstigen

Nulägesbeskrivning: Den centrala delen av 
området består av ett äldre tall- och gran-
bestånd, som korsas av ett flertal upp-
trampande stigar. Mot ytterkanterna av 
området finns ungskog och uppväxt un-
dervegetation. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Det tall- och granbestånd som ligger cen-
tralt i området. Blåbär och lingonris. Stort 
antal stigar. Mot väster, öster och söder 
finns ungskog och hög undervegetation. 

Närområde: Det tätortsnära området 
gränsar i väster, norr och öster mot villa-
bebyggelse. Söderut gränsar området till 
ytterligare naturområden samt vidare åker-
landskapet.   

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Hela Mullhyttan är rikt på grönst-
ruktur genom närheten till landskapet och 
uppväxta villaträdgårdar. 

Tillgänglighet:
God genom de stigar som korsar området. 
Entréerna till området är dock svåra att 
upptäcka.  

Kvaliteter och möjligheter :
Det befintliga beståndet av tall och gran. 
Området fungerar/kan fungera som om-
råde för närrekreation för de boende syd-
öst om Mullhytte Ledstig. Fina siktstråk 
genom den uppväxta vegetationen. 

Brister och hot:
Entréerna till området är svåra att hitta. 
Ungskog och hög undervegetation i ytte-
rområdena av området. 

Sociala värden:
Närrekreationsområde med skogskaraktär. 

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
Äldre tall- och granbestånd. 

Klassning av området: B
- sociala värden

Ställningstagande: Bevaras i sin helhet.  

Förslag på utveckling: Skapa visuell 
kontakt mellan de centrala delarna av områ-
det och Stationsvägen samt Skogsstigen genom 
gallring i områdets ytterkanter.  
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Karta: Område 3.
Bilder ovan th: Det äldre tall- och granbestånd som finns 
i områdets centrala del samt en av de välanvända prome-
nadstigarna som korsar området, nedan tv: ungskog i om-
rådets västra del, nedan th: I väster, norr och öster gränsar 
området till villatomter, i söder mot större fastigheter. 
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Område 4 - Skogen norr om skolan

Nulägesbeskrivning: Den norra delen av 
området är nyligen gallrat. Stigar som an-
sluter till samtliga vägar runt området ska-
par ett stigsystem som nyttjas. 

Karaktär/karaktärskapande element: 
Blandskog med tall, gran och lövträd. I 
områdets västra del löper en höjdrygg i 
nord-sydlig riktning.  I den södra delen av 
området invid skolan finns ett större be-
stånd av tät granskog. 

Närområde: Det kvartersnära skogsområ-
det gränsar i öster, söder och väster mot 
villabebyggelse. I söder även mot Mullhyt-
tans grundskola. 

Kopplingar till andra grönområden och tät-
orten: Hela Mullhyttan är rikt på grönst-
ruktur genom närheten till landskapet och 
uppväxta villaträdgårdar. Norrut fortsätter 
ett större skogsområde. 

Tillgänglighet:
God genom de stigar som finns i områ-
det. Entréerna till området är dock svåra 
att upptäcka.  

Kvaliteter och möjligheter :
Som tätortsnära blandskog med stigar för 
rekreation. Bidrar till Mullhyttans karaktär 
-  närhet till skog och natur. Del av ett nät-
verk av stigar som löper långt norrut. När-
heten till skolan. 

Brister och hot:
Då området nyligen gallrats var områdena 
utanför stigarna svårforserande. Entréerna 
för till området var inte utmärkta. 

Sociala värden:
Rekreativa värden genom de stigar som har 
sin början i området och som löper vidare 
norrut. Plats för svamp- och bärplockning. 
Värdefull för skolans verksamhet i under-
visningssyfte. 

Kulturella värden: 
-

Biologiska värden:
Blandskog, produktionsskog 

Klassning av området: B
- Sociala värden

Ställningstagande: Bevara och värna nät-
verket av stigar som finns i området. Utveckla 
området närmast skolan utifrån skolans öns-
kemål. 

Förslag på utveckling: Belysa det nätverk 
av stigar som har sin början i området och 
kan ge långa fina skogspromenader norr om 
Mullhyttan. Genom samarbete med skolan, 
lyfts området för utomhusundervisning. 
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Karta: Område 4. 
Bilder ovan th: Tät granskog som finns i områdets södra 
del, närmast skolan, nedan tv: Den norra delen av områ-
det som nyligen gallrats, nedan tv: Närbild på markvege-
tation i områdets södra del. 
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Område 5 - El-ljusspår området  

Nulägesbeskrivning: I området finns mo-
tionsspår med el-ljusspår.  

Karaktär/karaktärskapande element: 
Området består i stort sett uteslutande av 
tallskog, med inslag av gran och vissa löv-
träd. Området är kuperat med sin högsta 
punkt vid Sjungarberget i norr. Ett större 
område med tall finns i områdets västra 
del. I området finns även gruvhål. 

Närområde: Tätortsnära skogsområde som 
i söder, väster och öster gränsar till bo-
stadsbebyggelse. I söder även mot förskola 
samt äldreboende.  

Kopplingar till andra grönområden och tätor-
ten: Hela Mullhyttan är rikt på grönstruk-
tur, genom närheten till landskapet och 
uppväxta villaträdgårdar. Norrut från om-
rådet tar större skogsområden vid. 

Tillgänglighet:
God. 

Kvaliteter och möjligheter :
Tätortsnära motionsspår med el-ljus. Mo-
tionsspåren utgör tillsammans med ytter-
ligare stigar såväl väster, norr och österut 
ett närverk av stigar. Rastplatsen med fin 
utsikt något söder om Sjungarebergets 
högsta punkt. 

Brister och hot:
Entréerna till området är inte utmärkta. 

Sociala värden:
Som motionsspår, skogspromenader, rast-
platsen i den norra delen. 

Kulturella värden: 
Gruvhål, finns ej med i Riksantikvarieäm-
betets fornsök. 

Biologiska värden:
Barrskog, produktionsskog. Delar av om-
rådet innehar enligt Skogsstyrelsen vissa 
naturvärden, och kan på sikt ges biotops-
skydd. 

Klassning av området: B
- sociala värden 

Ställningstagande: Bevara och värna nät-
verket av stigar som finns i området. 

Förslag på utveckling: Belysa det nätverk 
av stigar som har sin början i området och 
kan ge långa fina skogspromenader norr om 
Mullhyttan. 
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Karta: Område 5. 
Bilder ovan th: Utsiktspunkt och rastplats på Sjungare-
berget, nedan tv: El-ljusspår som finns i området, nedan 
th: Ett flertal motionsslingor finns i området. 
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DEL 4 JÄTTETRÄD
KOMMUNENS JÄTTETRÄD 
Träden är grunden i stadens grönstruktur. 
Jätteträden är oerhört viktiga och värdeful-
la ur många aspekter. Idag har kommunen 
ca 325 st dokumenterade jätteträd i webb-
sidan trädportalen innan inventeringen är 
klar. Definitionen för ett jätteträd är en 
stamdiameter på 1 meter eller 3,14 m i 
stamomkrets i brösthöjd. Alla gamla och 
grova träd har ett stort värde idag och som 
framtidens jätteträd.

Trädets grovlek har betydelse för vilka för-
utsättningar som finns för olika organis-
mer. Grova träd är ofta en bristvara, såväl 
i norra som i södra Sverige. Grova och rö-
tade trädstammar erbjuder ett förhållande-
vis stabilt mikroklimat genom den grova 
stammens utjämnande effekt på tempera-
turförändringar och extrem torka respekti-
ve fuktighet. Grova träd kan utgöra viktiga 
livsmiljöer för däggdjur och större fågelar-
ter. Detta gynnar också till exempel vissa 
krävande skalbaggsarter.

Ihåliga träd där veden är angripen av 
svampar utgör en särskilt värdefull miljö 
för fåglar och insekter. Tickor och andra 
vedsvampar skapar genom rötangrepp en 
livsmiljö för ett stort antal arter, främst 
skalbaggar och tvåvingar (dvs flugor och 
myggor). I träden utvecklas efterhand 
mulm, som utgörs av trämjöl och andra 
nedbrytningsrester. Mulmen är hemvist 
för bland annat skalbaggar, tvåvingar och 
klokrypare. Flera av arterna som är knutna 
till detta substrat är sällsynta eller hotade 
(rödlistade).

 Död ved är viktigare än man kan tro. Man 
räknar med att ca 70 % av Sveriges hota-
de insektsarter lever i död ved någon gång 
under sin livscykel. Död ved är även viktigt 
för många svampar, lavar och mossor. Fåg-
lar och fladdermöss hittar bohål i ihåliga 
trädstammar. 

Grova träd är ofta gamla men det om-
vända, att gamla träd är grova, stämmer 
inte alltid. Klenväxta men gamla träd kan 
ibland ha höga naturvärden och utgöra ett 
viktigt substrat för bland annat insekter, 
lavar och mossor. Sådana träd finns bland 
annat på magra, bergbundna marker.

Dagens jätteträd växte upp i annan tid än 
framtidens jätteträd. Förr växte träden upp 
i mer oexploaterade områden med natur-
liga jordmåner utan mänsklig påverkan. 
Idag är situationen helt annorlunda med 
minskade orörda marker och förändrade 
grundvattennivåer. Exploaterade marker 
och förtätning av stadsmiljön skapar helt 
andra förutsättningar. Dagens träd får 
mindre jord- och kronvolymer, förändra-
de jordmåner som skapar många problem 
som risker med markpackning och att na-
turliga grundvattenförhållanden bryts. När 
bilismen ökade efter andra värdskriget fäll-
des många träd av utrymmesbrist och för 
att de upplevdes som en trafikfara. Under 
slutet av 1900-talet ökade trädplantering-
arna igen efter ständigt ökad medvetenhet 
om trädens positiva egenskaper.  

Orörda grönstrukturer och jordmåner 
är helt ovärderliga i framtiden och är en 
viktig förutsättning för att ge möjligheter 
till framtida jätteträd. I stadsmiljö är det 
viktigt att kartlägga, prioritera och skydda 
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träden från negativa åtgärder i trädens när-
miljö. Vid nyplantering i stadsmiljö behövs 
särskilda resurser för att uppnå framtida 
jätteträd. Olika trädsjukdomar blir allt van-
ligare på t.ex. alm och ask. Det finns även 
risker på fler trädsjukdomar på fler arter i 
framtiden. Behovet är stort av att sprida 
riskerna på att plantera fler trädarter.

Jätteträd är den viktigaste delen i en grön-
struktur och är en viktig historisk länk 
genom generationerna för oss. Det krävs 
tusentals rätt tagna beslut för att skapa ett 
jätteträd men kan räcka med bara ett miss-
tag för att skada trädet. Av de anledningar-
na behövs det även skapa prioriterade träd 
och områden för att säkerställa nästa gene-
rations möjlighet att kunna uppleva sam-
ma jätteträd vi har ärvt från våra förfäder. 
Dagens jätteträd har ett ersättningsvärde 
på ca 2 miljoner kr/ st enligt Alnarpsmo-
dellen.

Stadens grönska skapar ekonomiska vin-
ster på flera sätt. Resultat från undersök-
ningar visar på ökade bostadspriser och att 
människor är beredda att betala mer för 
varorna.  Gröna miljöer ger även positiva 
effekter på hälsan (fysiska, mentala och 
sociala). Närheten minskar stress och ökar 
den fysiska aktiviteten. Av de anledning-
arna har träden och den gröna miljön en 
stor påverkan på efterfrågan på bostäder. 
Träden har även ett stort upplevelse-, mil-
jömässiga- och biologiska värden. 

Träden är en del i att uppfylla miljömålen. 
Det mest relevanta miljömålet är mål nr 
15, En god bebyggd miljö:

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska ut-
göra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas (riksdagens definition 
av miljökvalitetsmålet).

Inom miljömålen finns delmål, varav ett är 
Planeringsunderlag: Senast år 2010 ska fy-
sisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för bland annat:

Hur grön- och vattenområden i tätorter och tät-
ortsnära områden ska bevaras, vårdas och utveck-
las för såväl natur- och kulturmiljö- som friluft-
sändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa 
miljöer fortsatt begränsas. Hur kulturhistoriska 
och estetiska värden ska tas till vara och utveck-
las.

Jätteträd - hot, möjligheter och 
rekommendationer

Risker
♣ Trädsjukdomar:  Ett stort hot mot  
 många trädarter.
♣ Detaljplaner: Förtätning av 
 stadsmiljön påverkar trädens 
 närmiljö.
♣ Säkerhet: Högre prioritet för 
 säkerhet minskar möjlighet för 
 biologiska värden.
♣ Kompetens: Rätt tagna beslut 
 behövs i hela trädens livslängd.
♣ Ekonomi: Besparingar på träd 
 påverkar trädens livslängd. 

Möjligheter
♣ Ekonomi: ökar värden på bostäder
♣ Hälsa: träd ger friskare invånare
♣ Miljö: biologiska värden och 
 förbättrad miljö

Rekommendationer
♣ Trädplan
♣ Detaljplan, bygglov, marklov
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Karta över Mullhyttan. Inventerade jätteträd är ut-
märkta. I Mullhyttan finns tre jätteträd av arterna 
ask och gran. Granen är otroligt vacker och frisk. 
En ask är över 5 m i omkrets och har ihåligheter 
som bidrar till stora biologiska värden. För mer 
information om respektive träd, se tabell på sid 82. 
Bild: Jätteträd nr 3, i Mullhyttan. 
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Karta över del av Fjugesta. Inventerade jätteträd 
är utmärkta. För mer information om respektive 
träd, se tabell på sid 82. För mer information om 
området som träden finns i se sid 32-33. 
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JÄTTETRÄDEN VID GEIJERSÄNG
Denna lokal har många stora och ståtliga 
ekar med högt värde ur flera aspekter. De 
ca 30 st ekarna är samlade på en relativt 
liten yta. Träden är av varierande storlekar 
från 2-4 m i omkrets och ca hälften klas-
sas som jätteträd. Samtliga träd är gamla 
-  uppskattad ålder minst 200 år. 

De allra flesta träden växer på en välklippt 
gräsmatta. Det finns en lång historia om 
platsen som samlingsplats och den funge-
rar som sådan än idag. Området används 
för lek, med en lekplats och stora gräs-
ytor. Men fungerar även väl för rekrea-
tion. 

Det kan finnas en motsättning mellan pri-
oritering av biologisk mångfald och säker-
het för besökarna. De gamla träden ger 
en naturlig fristad åt vedlevande insekter 
och andra organismer knutna till gamla 
träd. Det är ur naturvårdssynpunkt viktigt 
att bevara hålträd och död ved. Döda gre-
nar kan utgöra en risk. Däremot behöver 
inte ihåliga ekar vara någon större risk än 
ekar utan ihåligheter. Rötning inifrån är en 
del av ekens naturliga åldringsprocess. En 
ihålig ek är mera stormfast än en kompakt 
ek av samma dimension. Dessutom strä-
var eken att på sikt sänka tyngdpunkten 
så att när trädet blir gammalt dör de övre 
grenarna och trädet brer om det får stå 
fritt ut sig åt sidan och nedåt.  

Träden i Geijers äng har varierande vita-
litet från fullt friska med enstaka mindre 
torra grenar till några träd med ihåligheter 
och klart försämrad kronvolym. En del 
träd har stora beskäringssnitt och någ-
ra har beskärningstappar. Ett träd hade 
svampangrepp. Några träd hade även nå-
gon form av metallinfästning i stammen.

Rekommendationer
All beskärning som utförs måste utföras 
av arborister eller personer med likvärdig 
kompetens eftersom beskärning på stora 
träd medför stora risker för trädets vitali-
tet och livslängd. Det är viktigt att ha en 
planerad uppbyggnadsbeskärning för att 
undvika akuta stora ingrepp i träden som 
ökar riskerna för sjukdomar. Rötter och 
trädkrona är lika viktiga att hållas intakta. 
Det är även vanligt med ytliga rötter som 
skadats av bland annat gräsklippare. En 
naturlig åtgärd är att täcka över med jord 
och så gräs. En del träd med ena långsi-
dan mot villaområdet har stora snitt och 
några träd har fällts. Det är ett tydligt ex-
empel på hur angränsande bebyggelse gör 
anspråk på både rötter och trädkronans 
ytrymme. Träden behöver därför skyddas 
på många olika sätt. Ett dåligt ingrepp 
syns inte direkt utan efter många år med 
minskade kronvolymer, överrepresente-
rat med döda grenar och framtida röt-/
svampangrepp. Snabba åtgärder är väldigt 
viktiga. Det är bra att det finns träd i olika 
storlekar. En grundregel är att nyplantera 
ett träd för varje träd som fälls. Det skulle 
betyda att det finns behov för nya träd. 

Metallinfästningar behöver tas bort och 
vid behov ersättas med annat mera elas-
tiskt stöd. Träd med beskärningstappar 
bör åtgärdas omgående för att minska 
risken för röta och svampangrepp.

Grövre grenar som beskärs bör lämnas 
kvar på platsen eller samlas på en särskild, 
gärna solbelyst, plats (en s k faunade-
på). Träd ska i det längsta undvikas att 
fällas. I stället bör strävas efter att sänka 
tyngdpunkten på träden och ta bort döda 
grenar så att de inte utgör någon risk för 
besökande.
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Sammanställning av inventerade träd inom ramen för denna Grönstrukturplan. Samtliga nedan 
uppräknade träd finns även inlagda in Trädportalen*, nedan redovisas ett urval av inventerade 
träds parametrar. Träden har valts ut som träd med dimentionen jätteträd (diameter över 3,14 m) 
eller alternativt träd som på sikt kan utgöra jätteträd.

*Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd i Sverige. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDa-
tabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla. 
Se www.tradportalen.se

 NUMMER  OMKRETS  KATEGORISERING  ART  TRÄDSTATUS
 PÅ KARTA (CM)   

Mullhyttan, se sid 79 för karta      
 1  510  Jätteträd  Ask  Klart försämrad
 2  314  Jätteträd  Gran  Friskt
 3  415  Jätteträd  Ask  Klart försämrad

FJUGESTA, SÖDER OM BERGASKOGENS NATURRESERVAT, se sid 79 för karta 
    
 4  250  Grovt träd  Skogsek Friskt
 5  255  Grovt träd  Skogsek Friskt
 6  220  Grovt träd  Skogsek Friskt
 7  260  Grovt träd  Skogsek Friskt
 8  418  Jätteträd  Skogsek Friskt
 9  250  Grovt träd  Skogsek Friskt

FJUGESTA, GEIJERS ÄNG MED OMNEJD, se sid 81 för karta   
 10  405  Jätteträd  Skogsek Försämrad
 11  270  Grovt träd  Skogsek Klart försämrad
 12  260  Grovt träd  Krontall Friskt
 13  405  Jätteträd  Skogsek Klart försämrad
 14  410  Jätteträd  Skogsek Friskt
 15  410  Jätteträd  Skogsek Friskt
 16  350  Jätteträd  Skogsek Försämrad
 17  400  Jätteträd  Skogsek Friskt
 18  300  Grovt träd  Skogsek Försämrad
 19  320  Jätteträd  Skogsek Friskt
 20  220  Grovt träd  Skogsek Klart försämrad
 21  215  Grovt träd  Skogsek Klart försämrad
 22  170  Grovt träd  Skogsek Friskt

INVENTERADE TRÄD I MULLHYTTAN OCH FJUGESTA
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 NUMMER  OMKRETS  KATEGORISERING  ART  TRÄDSTATUS
 PÅ KARTA (CM) 

forts. FJUGESTA, GEIJERS ÄNG MED OMNEJD, se sid 81 för karta   
 23  320  Jätteträd  Skogsek Friskt 
 24  245  Grovt träd  Skogsek Friskt
 25  310  Grovt träd  Skogsek Friskt
 26  210  Grovt träd  Skogsek Friskt
 27  210  Grovt träd  Skogsek Friskt
 28  300  Grovt träd  Skogsek Friskt
 29  345  Jätteträd  Skogsek Friskt
 30  400  Jätteträd  Skogsek Friskt
 31  355  Jätteträd  Skogsek Friskt
 32  335  Jätteträd  Skogsek Klart försämrad
 33  235  Grovt träd  Skogsek Frisk
 34  220  Grovt träd  Skogsek Friskt
 35  215  Grovt träd  Skogsek Friskt
 36  260  Grovt träd  Skogsek Friskt
 37  205  Grovt träd  Skogsek Friskt
 38  330  Jätteträd  Skogsek Friskt
 39  280  Grovt träd  Skogsek Försämrad
 40  230  Grovt träd  Skogsek Försämrad
 41  270  Grovt träd  Skogsek Friskt
 42  390  Jätteträd  Skogsek Friskt
 43  430  Jätteträd  Skogsek Försämrad
 44  360  Jätteträd  Skogsek Friskt
 45  295  Grovt träd  Skogsek Friskt
 46  255  Grovt träd  Skogsek Friskt
 47  175  Grovt träd  Skogsek Försämrad
 48  210  Grovt träd  Skogsek Försämrad
 49  240  Grovt träd  Bok  Friskt
 50  325  Jätte träd  Skogsek Friskt
 51  215  Grovt träd  Skogsek Låg vitalitet
 52  335  Jätte träd  Skogsek Klart försämrad
 53  320  Jätte träd  Skogsek Friskt
 54  350  Jätte träd  Skogsek Friskt
 55  350  Jätte träd  Skogsek Friskt
 56  250  Jätte träd  Skogsek Försämrad
 57  305  Grovt träd  Skogsek Försämrad



Grönstrukturplanen är framtagen av Lekebergs 
kommun i samarbete med Sweco, Örebro under 
2013-2014. 


