Grönyteplan Åsbro

Klassning
• A betyder område som är mycket viktig för
ortens befolkning och skall inte exploateras.
• B betyder att området inte är fullt så viktigt
men bör i möjligaste mån bevaras
• C betyder att området är av mindre vikt som
rekreationsområde och kan därfår få anddra
ändamål.

Öster om Estabosjön
Området består främst av betad skog, varav en
del är biotopskyddad och nyckelbiotop.
Det är skogen på sluttningen som är
skyddad.
God tillgänglighet för boende, men för
allmänheten kan kännas för privat.
Otroligt vackert område med potential och fin
biotop med magnifik utsikt över
Estabosjön. Kvällssol med möjlighet till
mysig grillning.
Hot Exploatering och avverkning
Klassning A
Skötselförslag: Stig bör röjas fram till udden
och märkas ut. Vid Vägen bör karta och
information om grillplatsen och
biotopskyddade finnas. Övergångar över
stängsel bör sättas upp. Betesplatsen bör
röjas fri från gran för att öppna upp och ge
mer ljus för både flora och lövträd.

Vid Tisaren
•

•
•
•
•
•

Småbrutet landskap med odlingsmark,
skog samt villor och fritidshus. Större
delen av skogen är igenväxt odlingsmark
med både granplantering och mer öppna
björkskogar.
I norra delen bryggor i olika skick.
God tillgänglighet då det går en grusväg
mitt genom området till sommarstugorna.
Stig från den ner till Tisaren.
Kvalitet, närhet till vatten, både Estaboån
och Tisaren
Klassning C
Skötselförslag Kan avverka skogen som
växer på före detta odlingsmarken och
bara spara enstaka björkar och använda
området som betesmark. Skulle ge en
vacker utsikt över Tisaren både för
boende och passerande.

Skogsparti vid Estabo
•
•

•

•
•

Skogsområde som delvis ligger på ett berg
Högsta punkten nyligen avverkad ger fin
utsikt mot Tisaren. Nedanför berget mot
bostadsområdet, mörk mossig och fuktig
granskog och öppnare landskap.
Vegetationen är högväxt gräs, mossa och
blåbärsris, och på vissa platser gott om
Linnea.
Tillgänglighet God för de boende i
området, sämre för allmänheten. Stig som
leder nästan fram till bergets högsta del.
Klassning C
Utvecklingsmöjligheter Stigen till
Snårsjön och Mountainbikespåret kan
utvecklas till tydlig led för att binda ihop
Estabo med Vikens naturreservat.

Väster om Åsbromacken
•
•
•
•
•

Området består av odlingsmark, barrskog
på hällmark och blandskog.
Dålig tillgänglighet med bara en traktorväg
en bit in i området
Flera barriärer gör det svårt att ta sig in
och fram i området.
Klassning C
Eftersom det är så många barriärer i
området (väg, järnväg, känns det inte
aktuellt med skötselplan. Folk verkar inte
ta sig hit, dels väldigt svårt och inte så
attraktivt.

Ån
•

•

•
•

•

Området består av en å med
omkringliggande skog. Här växer klibbal
och björk. Delvis fuktig mark och delvis
gott om död ved.
God tillgänglighet i östra delen av området
då det går en grusväg, som kan kännas
privat då den slutar vid ett hus.
Kvaliteter. Relativt orörd natur för fåglar,
insekter och andra smådjur.
Biologiska värden. Det finns höga
biologiska värden i och med den relativt
orörda naturen längs ån
Utvecklingsmöjligheter. Skogen kan
lämnas att sköta sig själv. En spångad led
längs ån skullr tillgängliggöra området och
förslag på kanotled längs ån.

Västra Å
•

•

Området består av barrskog i olika åldrar.
Vegetation av mossa, blåbärs- och
lingonris. I mitten av området en bäck.
Området ingår i naturvårdsöversikten som
en del av Vissbodamons sandfält. I
närheten ligger naturreservat och
motionsspår.
Skötselförslag Kontinuitetsskogsbruk bör
tillämpas då det ligger nära motionsspår.
Eventuellt kan detta område anslutas till
naturreservatet om det inte avverkas utan
får utvecklas till en äldre tallskog.

Elljusspåret
•

•

•
•
•
•

Området består till stor del av tallskog i alla
åldrar. Finns inslag av gran, björk och andra
lövträd.
Här finns en naturvårdsskyddad
promenadstig som går vidare norrut igenom
området ”Gång- och cykelväg till Hallsberg”
Mycket god tillgänglighet genom elljusspåret.
Utöver detta många stigar.
Fint friluftsområde som de boende har nära
till och vacker natur längs Vissbodasjön.
Klass A
Kontinuitetsskogsbruk bör tillämpas i hela
området. Rejäl grillplats bör anläggas vid
vindskydd. Kanske informationstavla med
karta samt information vad som finns i
området( gravröset, lindarna, nyckelbiotopen
mm.) Önskvärt att både rullstolar och
barnvagnar skall kunna framföras i området.

Gång- och cykelväg till Hallsberg
•

•
•

•
•
•

•

Området består av tallskog i olika åldrar.
En gång- och cykelväg går genom området
samt flera små sandvägar och stigar.
God tillgänglighet genom cykelvägen och
som är ett fint gångstråk
Väl använt område i motions- och
hundrastningssyfte.
En av åsarna är utmärkt av Sveaskog att ta
kulturhänsyn.
Klass B
Kontinuitetsskogsbruk bör användas med
tanke på att många promenerar här.
Skogen närmast 50:an bör växa sig hög för
att ge bullerskydd.

Biotopskyddsområde söder om
Vissbodasjön
•

•

•

•
•

Ett litet barrskogsområde som gränsar till
Vissbodasjön. Skogen domineras av grova
tallar och gran är fuktig med en tät
mossmatta av bl.a. husmossa och
kammossa.
Lätt att parkera vid grusvägen som leder
till Vissboda. Därifrån går en stig till biotopskyddsområdet. Stängsel kring
biotopskyddsområdet begränsar
tillgängligheten.
Fin skog att ströva i. Imponerande grova
tallar gör det till ett spännande område att
besöka.
Klassning A
Skötselförslag: En övergång över stängslet
skulle öka tillgängligheten

Grustag vid Trekanten
•

•

•
•

Område 16. Ett ”skräpigt” område i ett
övergivet grustag. Gamla omkullfallna träd
samsas med gamla däck och annat skräp
Glömt område, till synes skräpigt men
kanske därför har förutsättningar att
utgöra en viktig insektsmiljö.
Klassning A
Skötselförslag: Skräp städas upp, Gamla
träd och död ved bör bevaras. Finns
möjlighet att t.ex. utveckla en bana för
mountainbike.

Tisarens strand, norra
•

•

•
•
•

Skogsområde norr om fritidshusområde.
Skogen är mestadels fuktig i olika grader,
varierande mellan rent kärr till frisk
björkskog och till stor del svårtillgänglig. Ju
längre från sjön desto torrare.
Sociala värdet ringa då det är
svårtillgängligt
Biologiska värdet kan bli högt i framtiden
om det får utveckla sig fritt
Klassning C
Skötselförslag: Det skulle troligen gå att
anlägga vackra stigar i området, men
kräver spänger, men skulle möjliggöra en
inblick i en miljö som många vanligen
aldrig får uppleva

Impregneringsområdet och skogen
söder om
•

•

•

•
•

I norr ligger gamla impregneringsområdet
som är starkt förorenat och vistelse
rekommenderas ej.
Området mestadels fuktigt och domineras
av ung lövskog närmast sjön med
högvuxen markvegetation och brett
vassbälte. Längre västerut ung
produktionsskog.
En kvalitet är skogen som ramar i
fritidshusområdena ramar in
järnvägsområdet sam ger ett vackert
landskap sett från sjön.
Klassning C
Skötselförslag: En led eller stig skulle
kunna anläggas längs stranden för att
erbjuda Åsbros invånare bättre
tillgänglighet till sjöstranden.

Åsasjön och Åsbro Å
•

•

•
•

Åsasjön med åar i öst och väst är omgiven
av sumpskog och kärr. Den omgivande
marken är låglänt och bitvis svårt att
avgöra när övergången mellan land och
sjö sker. Skogen i området är svårtillgänglig
och därför relativt opåverkad av sentida
mänsklig påverkan.
Kvalitet, en liten ”vildmark” mitt i
samhället där naturen fått vara relativt
ostörd och kan utveckla höga naturvärden
och bli tillflykt för många fåglar, svampar
och mossor.
Klassning B
Skötselförslag: Skogen bör lämnas fri för
utveckling. En led genom området finns
som förslag, men kräver mycket arbete.
Även kanotled föreslås.

Åsbro Kanal
•
•
•

•
•
•
•
•

En stilla flytande å som rinner mellan
Estabosjön och Åsasjön till Tisaren.
På norra sidan är marken fuktig och
svårtillgänglig.
Södra sidan består av blandskog med björk,
tall och gran på torr mark. Dock fuktig mark
närmast ån. En stig går längs stranden.
Öppna diken och/eller bäckar går genom
området.
Den som inte har båt har svårt att ta sig till
området. Ån omges av tät sumpskog eller
vassbälten.
Ån lämpar sig väl för kanotpaddling.
Vassbältet där ån mynnar utgör bra lokal för
fåglar, bl.a. häckar brun kärrhök i området.
Klassning B
Skötselförslag: Genom att göra en stig med
kanotiläggningsplatser skulle ån kunna
utnyttjas mycket mer än som görs idag

Klockarebäcken område 26
•

•

•
•

Klockarbäcken rinner genom
villabebyggelse och har här bildat en
nedsänkt ravin. Grova alar, lågor och stora
bestånd av strutbräken och den förvildade
skunkkallan ger miljön ett intryck av
regnskog.
Kvaliteten är främst biologisk, men kan
utvecklas till ett litet rekreationsområde
om en spång läggs ut i anslutning till
bäcken.
Klassning A
Skötselförslag: En liten spång norr om
Sågarvägen skulle öka tillgängligheten.
Regelbunden gallring bör ske

Skogsmark västra Estabo 27
•

•

•
•

Stort sammanhängande skogsområde
med väl utbrett stignät. I de högre
partierna dominerar tall, ung eller
medelålders, hårt gallrad. I lägre områden
dominerar gran med inslag av lövträd.
Kvaliteten är fin strövskog med goda
möjligheter till motion och bärplockning
Klassning B
Skötselförslag: Kontinuitetsskogsbruk

Kvarnadammen 29
•

•

•

•

En gammal fördämning av
Klockarebäcken, strax innan den mynnar i
Estabosjön.
Norr om dammen rinner Klockarebäcken
vidare genom ett skogsområde för att
sedan mynna i Estabosjön. Runt bäcken är
marken fuktig och skogen utgörs av
sumpskog dominerad av al. Öster om
bäcken reser sig en ås och där är det
torrare och bevuxet av gran. Åsens
nordöstra brant är utpekad som
nyckelbiotop, benämnd sandbarrskog.
Man ser området tydligt från
Västansjövägen, men själva området är
privat och svårtillgängligt.
Klassning B

Ravin vid Estabosjön 30
•
•

•

•

En smal, fin lövskogsravin som leder
mellan Estabovägen och Estabosjön.
God tillgänglighet, men ligger nära
tomtmark och kan delvis omfattas som
privat.
Trevlig lövskogsravin som särskilt på våren
med vacker fågelsång och riklig blomning
av liljekonvalj och ekorrbär.
Klassning B

Åsbro Park ”Tryskogen” 32
•

•

•
•
•

En tryskog som domineras av klibbal i
centrum och gråal på mindre blöta
områden. Rikligt med stående och
liggande död ved. Många träd med tickor
och hackspetthål.
En led har anlagts i området som gör att
skolbarn och förskolebarn kan gå genom
de fuktiga partierna
Kvaliteten är främst som utflyktsmiljö för
skola och förskola.
Klassning A
Skötselförslag: Norra delen med ladan
hålls öppen genom slåtter och röjning. I
övrigt fri utveckling. Kan lämpa sig som
område med naturvårdsavtal eller
biotopskydd.

Kring Galgtallen
•

•

•
•

I området finns en naturminnesmärkt tall,
Galjtallen. Den är gammal och storvuxen.
Socialt värde genom att det finns
möjligheter till olika aktiviteter. Är ett
naturinslag där det finns mycket
bebyggelse.
Vid minigolfbanan fanns tidigare Kumla
härads galge. Stenfundamentet efter
galgen fanns kvar in på 1940-talet men är
nu borta.
Klassning A
Låt området fortsatt ha gamla mäktiga
tallar. Möjligen kunde platsens historia
lyftas fram mer, informaionskylt fräschas
upp

Badplatsen och Estabosjön 34
•
•
•

•
•
•

•

Området kring badplatsen består till
största delen av en klippt gräsyta.
Sjön är måttligt näringsrik och landskapet
runt sjön varierat.
I skogsbrynet i norr växer unga ekar och
lönnar och ett stort bestånd av skavfräken
breder ut sig.
Biologiskt värde har beståndet av den
ganska ovanliga skavfräken.
Klassning A
Skötselförslag: Skogskanten närmast
badplatsen bör regelbundet röjas och
skogen närmast badplatsen vid behov
gallras och glesas ut för att släppa in ljus.
Förslagsvis kan en mindre trädgrupp,
planteras i nordväst/väst för att på sikt ge
en skuggig plats och skärma av lite mot
vägen.

Infarten nr 35
•

•

•
•

En långsträckt klippt gräsmatta mellan
riksväg 50 och verksamheterna som ligger
kring infarten. Området är kalt och tråkigt.
Kvaliteten kan bli blickfång för
förbipasserande och ett välkomnande för
förbipasserande och besökare.
Klassning C
Området upplevs som tråkigt och kalt, inte
en välkomnande syn för vare sig boende i
Åsbro eller för besökande eller
förbipasserande. Önskemål finns om att
försköna området genom plantering av
träd, buskar och arrangemang. Möjligen
andra utsmyckningar. Här finns utrymme
för fantasi, platsen är det första som syns
av Åsbro från RV 50 och idag är det tyvärr
helt intetsägande.

