Områdesbeskrivningar Åsbro

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro.
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Åsbro och omgivande landskap – allmän beskrivning
Åsbro ligger i övergången mellan ett kuperat/bergigt landskap i söder och ett flackt landskap i
norr, mitt i ett randdelta med isälvsavlagringar efter istiden. Detta ger ett landskap med
karaktäristiska åsar och åsgravar samt sandfält.
Även i det bergiga landskapet söder om orten finns ett flackare stråk, och odlingsmark är
fläckvis spritt mellan höjderna både söder och väster om orten. Det flacka landskapet norr om
Åsbro domineras av skogsmark, främst tallskog.
Sydöst/öst om orten sträcker sig Tisareförkastningen, och Tisarens södra strand är bergig med
branter och stora höjdskillnader. Det finns också en djup sprickdal.
Väster om Åsbro är landskapet kuperat och ömsom skogsbeklätt, ömsom uppodlat.
Sjöar, vattendrag och mossar är vanliga inslag i landskapet kring Åsbro. Orten ligger intill
Tisaren i öst, och i väst/sydväst finns ett sjösystem med Bladsjön, Tibon, Skiren och
Fågelsjön. Även i eller i direkt anslutning till själva Åsbro finns Estabosjön, Åsasjön och
Vissbodasjön. I skogsmarken runt Åsbro finns våtmarker och tjärnar, och vattendrag rinner
både genom och omkring orten. Särskilt gott om mossar finns det nordöst om Åsbro, norr om
Tisarens strand.
I norr bryts det flacka landskapet av igen, utav en bergsrygg, för att sedan efter bergskammen
åter bli flackt. Här är marken till stor del uppodlad, och kan sägas vara en del av
”Närkeslätten”.
Runt Åsbro finns gott om gamla torplämningar och kolbottnar, som vittnar om traktens
historia. Här finns spår efter jord- och skogsbruk, snarare än gruvnäring som är fallet i
Åmmeberg. Trots de två orternas relativa närhet har deras förutsättningar skilt sig under
historien.

Bedömningskriterier
Samtliga inventerade områden har fått en klassning, baserat på vad som synts vid
inventeringstillfällena och vad som framkommit under samråd.
Klassningen ska underlätta planering och snabbt kunna ge en översiktlig bild av ortens mest
värdefulla områden. Nedan följer bedömningsgrunderna som använts vid klassningen.
Klass Unikt – Unika värden: För kommunen unika områden med sociala, kulturella eller
ekologiska värden som har få motsvarigheter någon annanstans.
Klass A – Mycket höga värden: Mycket värdefullt område för hela orten ur minst ett av de
tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt.
Klass B – Höga värden: Värdefullt område för den närmaste omgivningen ur minst ett av de
tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt.
Klass C – Annan grön mark som inte uppfyllerkriterierna i de tre högre klasserna. I
denna klass återfinns parker och övriga grönområden som kan vara värdefulla men där
ställningstaganden överlåts till framtida planarbete.
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Område 1 – Öster om Estabosjön
Allmän beskrivning
Området består främst av betad skog, varav en del är biotopskyddat och nyckelbiotop. Det
ligger på en höjd intill Estabosjön och det är en brant västsluttning ned mot vattnet. Det är
skogen på sluttningen som är skyddad. Det är en gammal sandskog, dominerad av tall men
med inslag av gran och löv. Här finns gott om gamla tallar, och höjden i sig är en åsarna i
Klockarhyttefältets randdelta, som ingår i naturvårdsöversikten. I branten syns rullsten. Ute på
udden är det typisk tallmark med ljung och ett barrtäcke på marken
I norra delen är det björk- och alskog på fuktig mark längs Estaboån. Här finns också en del
odlingsmark. Så gott som hela resten av området består av gles skog som används som
betesmark. Tallen dominerar som trädslag men här finns också varierande andel gran, björk,
en och ek. Söderut är det mer igenväxt med granar och i den sydöstra delen är det betesmark
med bara björk. Vegetationen består främst av gräs och örnbräken.
Närområde
Den västra delen av området gränsar till Estabosjön. Norr om området går Estaboån och öster
om ligger ett småbrutet landskap med villor och sommarstugor (område 2). Även söder om
finns villor och sommarstugor.
Tillgänglighet
God för boende i och nära området. För allmänheten kan det eventuellt kännas för privat för
att ta sig till och in i området.
Kvaliteter
Otroligt vackert område med en hage med potential och en fin biotop med en magnifik utsikt
över Estabosjön. Här kommer kvällssolen åt och det är mysigt att grilla vid grillplatsen på den
södra udden.
Brister och hot
Exploatering och avverkning.
Sociala värden
För boende i området finns bryggor och båtplatser i viken i den södra delen av området. Ute
på udden finns en parkbänk och en grillplats med vacker utsikt åt flera väderstreck samt
solmöjligheter så gott som hela dagen. Det finns en svag stig som löper längs med stranden i
den södra och västra delen av området, samt ut till udden.
Kulturella värden
Förr ska det ha funnits en utomhusteater i området.
Biologiska värden
En del av området är biotopskyddat och har höga naturvärden. Här finns ett par större
fågelholkar. Visst värde kan eventuellt finnas i betesfloran. Enstaka ekar i hagen kan i
framtiden komma att få högt värde.
Klassning
Klass A
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Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
För att även allmänheten, och inte bara de boende i området, ska få njuta av den vackra
grillplatsen på den sydliga udden bör stigar röjas fram och märkas ut. Redan uppe vid vägen
bör karta och information om grillplatsen och det biotopskyddade området finnas, samt
utmärkt vilka stigar en kan gå på dit. Eftersom stigarna passerar genom en hage bör bra
”övergångar” över stängslet sättas upp. Beteshagen kan med fördel röjas fri från gran för att
öppna upp och ge mer ljus till både flora och lövträd.
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Område 2 – Vid Tisaren
Allmän beskrivning
Det är ett småbrutet landskap med odlingsmark, skog samt villor och sommarstugor. Kring
bostäderna är det något bergigt annars är området relativt platt och delvis fuktigt. Större delen
av skogen är igenväxt odlingsmark med både granplantering i olika åldrar och mer öppna
björkskogar med inslag av gran.
Den östligaste delen består av björkskog som fungerar som betesmark. Närmast vattnet är det
inte uppodlat utan här är det högvuxet gräs.
Vid ån i norra delen av området finns bryggor i olika skick och båtar. Vegetationen består här
av ormbunkar, högvuxet gräs och mossa.
Närområde
Området ligger intill Tisaren. I norr avgränsas det av Estaboån. Väster om ligger område 1
och Estabosjön. Söder om området finns villor och sommarstugor.
Tillgänglighet
God då det går en grusväg mitt igenom området till sommarstugorna. Det går också en stig
ned till Tisaren från denna grusväg. Det går flera stigar i området mellan sommarstugorna och
Estaboån men dessa är förmodligen privata och används nog just bara av de boende.
Kvaliteter
Närheten till vatten, både Estaboån och Tisaren.
Brister och hot
Sociala värden
De boende i området har bryggor och båtar vid Estaboån och stigar som leder ned till dessa.
Det går att promenera på stigen ned till Tisaren och förmodligen vidare längs sjön söderut. En
ridbana finns också i området.
Kulturella värden
Biologiska värden
Klassning
Klass C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Eventuellt skulle man kunna avverka skogen som växer på den före detta odlingsmarken och
bara spara enstaka björkar och använda området som betesmark. Det skulle ge en vacker
utsikt över Tisaren både för boende och för förbipasserande och ett mer levande landskap med
djuren.
Vid eventuell exploatering bör intresset av att bevara odlingsmark beaktas, och stigen ner till
sjön bevaras.
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Område 3 – Skogsparti vid Estabo
Allmän beskrivning
Området består främst av skog som delvis ligger på ett berg, men också av odlingsmark.
Skogen kring och på berget är heterogent. Uppe på berget är det gles ung till medelålders
tallskog med inslag av björk och gran. Vegetationen består av blåbärsris, mossa och
örnbräken. Här är det blockigt och med enstaka berghällar. Spår av älg observeras. Högsta
punkten på berget är nyligen avverkat och här är det utsikt över Tisaren. Nedanför berget, mot
bostadsområdet, finns det mörk, mossig och fuktig granskog och öppnare blandskog med
gran, björk och tall. Vegetationen består bland annat av högvuxet gräs, mossa och blåbärsris,
och på vissa platser finns det gott om linnea.
Allra längst i sydväst finns en nyligen avverkad skogsdunge med lämnade tallar och även ett
fåtal björkar och granar. I mitten finns en djup sänka med vatten.
Närområde
Området ligger strax söder om ett villa- och sommarstugeområde. Öster om området ligger ett
naturreservat och söderut är det mer skog och odlingsmark. Väster om området finns ännu ett
grönområde samt fler villor.
Tillgänglighet
God för de boende intill skogen. Sämre för allmänheten.
Kvaliteter
Strövarvänlig skog som ligger högt och förmodligen är en bra blåbärsskog.
Brister och hot
Avverkning och exploatering.
Sociala värden
Strövarvänlig blåbärsskog för de boende i närheten. En gammal avverkningsväg går genom en
del av området och dessutom finns en stig (eventuellt djurstig) som leder nästan ända fram till
bergets högsta del med utsikt över Tisaren.
Kulturella värden
Biologiska värden
Klassning
Klass C.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Eventuellt ha kontinuitetsskogsbruk allra närmast bostäderna.
Vid eventuell exploatering av området bör intresset av att bevara odlingsmark beaktas, samt
stigen som leder vidare till Snårsjön och mountainbikespåret där. Möjligen kan stigen
utvecklas till en tydlig led, och även binda ihop Estabo med Vikens naturreservat och på så
vis skapa en trevlig, naturskön slinga.
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Område 4 – Väster om Åsbromacken
Allmän beskrivning
Området består av odlingsmark, barrskog på hällmark och blandskog på före detta
odlingsmark, en åkerholme samt en elgata. Mitt i området finns en medelålders barrskog med
tall och gran samt inslag av björk. Det är delvis kuperad terräng med berghällar och blockig
mark. Vegetationen består annars av mossa och blåbärs- och lingonris och olika typer av lavar
på berghällarna. Det finns partier med fuktig mark.
Närmast Åsbromacken finns ung och tät blandskog på före detta odlingsmark. I norra delen
finns ett gammalt skjul som ser ut att ha använts för lek för många, många år sedan. I
sydvästra hörnet finns en fin åkerholme med ett litet berg på.
En skogsdunge finns i den nordöstra delen av området. Här växer mest björk men också gran
och salix. Det finns fåtalet äldre björk och salix. Delvis fuktigt. Delar av skogsdungen är
förmodligen före detta odlingsmark.
På elgatan växer gott om en.
Närområde
Norr om området rinner en bäck (område 5), och sedan tar ytterligare odlingsmark vid. Öster
om området går en väg och i väst angränsar det till en strövarvänlig barrskog (som i sin tur
gränsar till riksväg 50). Söder om området finns mer odlingsmark och skog.
Tillgänglighet
Relativt dålig då det just bara finns en traktorväg som går en bit in i området norr om skogen
på före detta odlingsmark.
Kvaliteter
Brister och hot
Flera barriärer gör det svårt för de boende att ta sig in i och fram i området.
Sociala värden
Om järnvägen inte hade varit en barriär mot barrskogen på hällmarken så hade det varit en fin
blåbärs- och lingonskog för de boende i närheten. De boende norr om området kan däremot ta
sig hit (om de går över odlingsmarken norr om området).
Kulturella värden
Eventuellt någon typ av lämning i skogsdungen som ligger i den nordöstra delen av området.
Biologiska värden
Klassning
Klass C.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Eftersom det är så många barriärer i området (väg, järnväg och elgata) så känns det inte så
aktuellt att ha en skötselplan. Folk verkar inte ta sig hit, dels är det väldigt svårt, dels inte så
attraktivt heller.

11

12

13

Område 5 – Ån
Allmän beskrivning
Området består av en å med omkringliggande skog. Här växer främst klibbal och björk och
vegetationen består av högvuxet gräs, ormbunkar och mossa. Det är delvis fuktig mark och
delvis gott om död ved. I västra delen ses äldre spår efter bäver. Allra längst i väst ligger en
ung barrskog med gran, tall och inslag av björk samt en kommande elgata.
Närområde
Norr och söder om området finns odlingsmark. I väst angränsar det till riksväg 50 och i öst av
en mindre väg samt järnvägen.
Tillgänglighet
God tillgänglighet i östra delen av området då det går en grusväg längs området på dess södra
sida. Däremot kan det kännas privat då grusvägen leder ut till ett hus, alltså återvändsgränd.
Kvaliteter
Relativt orörd natur för fåglar, insekter och andra smådjur att vistas. Vacker förlängning av
trädgården för de få boende i området.
Brister och hot
Exploatering och avverkning.
Sociala värden
För de boende intill området är ån med omgivande skog en vacker rekreationsplats och en
naturlig förlängning av trädgårdarna. Området används även av skolan.
Kulturella värden
Det är kanske inget kulturellt värde men det går en stenbro över ån i östra delen av området,
som används av de boende. Eventuellt nyare stenröse och en liten stenmur intill en av
bostäderna.
Biologiska värden
Det finns höga biologiska värden i och med den relativt orörda naturen längs ån samt själva
ån. Det finns också gott om död ved. Det finns äldre lövträd i området såsom lönn och ek (de
är knutna till bostäderna) och björk och rönn (längs ån).
Klassning
Klass B.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Skogen kan lämnas att sköta sig själv för att fortsätta vara en relativt orörd natur och för att
ännu mer död ved ska skapas. Eventuellt kan fler fågelholkar sättas upp för att gynna
fågellivet.
Området kommer eventuellt att ha större utvecklingspotential om järnvägen dras om och
försvinner. En spångad led längs ån skulle tillgängliggöra området, och det finns också förslag
på en kanotled längs ån.

14

15

16

Område 6 – Västra å
Allmän beskrivning
Området består av barrskog i olika åldrar, yngre till mogen, med tall som det dominerande
trädslaget. Men det växer också gran, björk och en här. Det är relativ flack mark men med
några sanddyner. Vegetationen består av mossa, blåbärs- och lingonris, ljung och högvuxet
gräs. Det finns också någon typ av lummer i fläckar spridda i skogen. I mitten av området
rinner en bäck. I södra delen är det fuktigare mark med större inslag av lövträd. Mitt igenom
området går en elgata. Området ingår i naturvårdsöversikten som en del av Vissbomons
sandält, med sanddyner och åsgropar.
Närområde
Norr om området ligger ett naturreservat med motionsspår. I öst gränsar det till riksväg 50. I
väst och söder till odlingsmark.
Tillgänglighet
God då det går en grusväg ut till området och då det ligger i anslutning till ett motionsspår.
Kvaliteter
Delvis vacker tallskog på sandmark som ligger i anslutning till naturreservat. Bra bullerskydd.
Brister och hot
Avverkning och exploatering.
Sociala värden
Skydd mot trafikbuller från riksväg 50.
Kulturella värden
Eventuellt rester från gamla milor
Biologiska värden
Delvis mogen tallskog med lummer
Klassning
Klass B.
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Kontinuitetsskogsbruk bör tillämpas då området ligger i anslutning till motionsspår och då
skogen också fungerar som bullervall mot trafiken. Eventuellt kan detta område komma att
anslutas till naturreservatet i framtiden om det inte avverkas utan får utvecklas till en äldre
tallskog.
Vid eventuell exploatering bör skog sparas i norr, som en buffert mellan naturreservat med
motionsspår och den exploaterade ytan.
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Område 7 – Elljusspåret
Allmän beskrivning
Området består till största del av tallskog i olika åldrar, allt mellan nyuppväxt före detta hygge
till mogen tallskog. Det finns också olika stort inslag av gran, en, björk och andra lövträd.
Det är sandig mark med mossa, blåbärsris, ljung och lingon som dominerande vegetation.
Genom hela området går ett sandspår med barrtäcke och tillhörande elljus. För det mesta är
det relativt flackt med mjuka kullar, men vid sjön går det en ås eller sanddyner.
I den sydvästra delen av området finns ett gammalt sandtag där det nu huserar ett djur, kanske
en grävling eller en hare. Här finns också en naturvårdsskyddad promenadstig som går vidare
norrut igenom område 8. Träden kring stigen har sparats vid huggning. Närmare
Vissbodasjön, i den sydöstra delen av området, övergår tallskogen mer i mossig granskog.
Det finns också två små våtmarker i området med högvuxet gräs, lite tranbär och gott om
torrakor.
I östra delen av området finns ett parti med ung lövskog.
Närområde
Norr om området ligger en kursverksamhet (eventuellt före detta) och en motorbana. I väst
gränsar det mot område 8 och i sydväst angränsar det till ett nyligen avverkat område som ska
bli nya fastigheter. I sydost gränsar det mot fortsättning av elljusspåret. I öst gränsar det mot
odlingsmark och Vissbodasjön. Det är vid sjön också nära till den vackra nyckelbiotopen på
udden.
Tillgänglighet
Mycket god då det går ett elljusspår genom så gott som hela området. Utöver det går det
också många stigar kors och tvärs, bland annat längs Vissbodasjön. Det går också stigar ifrån
bostadsområdena in till elljusspåret. Parkeringsplats finns eventuellt söder om området.
Kvaliteter
Fint friluftsområde som de boende har nära till. Särskilt vacker natur längs Vissbodasjön. Det
är många spår och stigar att välja mellan och ett relativt stort område så det är lätt att variera
promenadsträckorna.
Brister och hot
Exploatering och avverkning.
Sociala värden
Motion i elljusspåret samt promenader för hunden. Lek i skogen. Det finns också ett
vindskydd ungefär mitt i området med sittplatser och en liten eldstad.
Kulturella värden
Tre gravrösen finns i området.
Biologiska värden
Äldre träd som finns spridda i området. Vid Vissbodasjön finns det en klunga med äldre
lindar. Några av dem har gott om hålor för fågelbon. Norr om sjön finns en blandsumpskog
med registrerade naturvärden. Här finns olika vitmossor samt gott om näckmossa i bäcken.
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Det finns spår av bäver både här och på andra delar av stranden. Längs Vissbodasjöns västra
strand finns en nyckelbiotop med ädellövskog.
Klassning
Klass A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Kontinuitetsskogsbruk bör tillämpas i hela området. Dels eftersom det går ett motionsspår
genom hela området, dels för att delar av området angränsar till bostadsområden. Det är
önskvärt att en rejäl grillplats anläggs utanför vindskyddet. Spåret kan gärna vara något bättre
skyltat och kanske någon tillhörande informationstavla (eller flera) där det är utmärkt
särskilda saker som finns i området att se (som gravröset, lindarna, nyckelbiotopen m.m). Det
är viktigt att spåren underhålls för att säkerställa tillgängligheten. Önskvärt är att både t.ex.
rullstolar och barnvagnar obehindrat ska kunna framföras i området.
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Område 8 – Gång- och cykelväg till Hallsberg
Allmän beskrivning
Området består av tallskog i olika åldrar, från nyligen hygge till medelålders, men främst ung
tallskog. Det finns olika stort inslag av gran, en och björk. Det är sandmark med vegetation
som mossa, blåbärs- och lingonris och ljung. I norra delen är det relativt flackt men söderut
blir det sanddyner. En gång- och cykelväg går igenom området samt flera små sandvägar och
stigar. Den naturvårdsskyddade stigen som går igenom område 7 fortsätter upp genom
området.
Närområde
I väst gränsar området till riksväg 50 och i öst till elljusspåret (område 7). I norr avgränsas det
av en väg och i söder av ett annat grönområde.
Tillgänglighet
Mycket god då en gång- och cykelväg går genom hela området samt flera stigar.
Kvaliteter
Fina promenadstråk, särskilt på den naturvårdsskyddade stigen. Förbindelse mellan Åsbro och
Hallsberg med gång- och cykelväg.
Brister och hot
Avverkning och exploatering. Mycket ljud ifrån trafiken på riksväg 50.
Sociala värden
Väl använt område i motions- och hundrastningssyfte. Gång- och cykelvägen gör det möjligt
för cyklister att på ett smidigt sätt ta sig mellan Åsbro och Hallsberg.
Kulturella värden
En av åsryggarna eller sanddynerna är utmärkta av Sveaskog att det är kulturhänsyn. Kan
eventuellt ha varit en mila här en gång i tiden.
Biologiska värden
Det går en naturvårdsskyddad stig genom en del av området. Här har träden intill stigen
sparats.
Klassning
Klass B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Skogen bör bevaras och skötas genom kontinuitetsskogsbruk med tanke på att det är många
som promenerar här och att det är nära till elljusspåret. Nära vägen får skogen gärna växa sig
hög och tät för att ge gott skydd mot bullret från riksväg 50. Detta ger också ett gott
bullerskydd för elljusspåret (område 7).
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Område 9 – Nordöstra Åsbro
Allmän beskrivning
Området består av tre marktyper. Dels öppen yta med kortklippt gräs som ligger i
bostadsområdet, dels ett före detta hygge med ung uppväxande skog. Här växer björk och
salix på relativt fuktig mark. Vegetationen består bland annat av högvuxet gräs och kaveldun.
Här finns också enstaka lämnade högstubbar. En del fungerar som förvaring av
trädgårdsavfall. Slutligen finns också privata fastigheter med ”skogsträdgårdar”. För det
mesta väl gallrad björkskog förutom närmast järnvägen där gran också växer. Kan ha varit
tidigare åkermark. I norr löper en stig genom områdets kant från väst till öst, som binder
samman bostadsområdet med vägen som leder till Tisarbaden på andra sidan järnvägen. Dock
finns det ingen ordentligt övergång över järnvägen.
Närområde
I nordväst gränsar området mot elljusspåret. Norr om finns odlingsmark och söder om finns
bostäder. Öster om området går järnvägen.
Tillgänglighet
Mycket god tillgänglighet då vägar passerar förbi delområdena. Det finns också en stig som
går längs kanten i delområde 9C.
Kvaliteter
Skogarna i öster fungerar som bullervallar mot ljudet från järnvägen.
Brister och hot
Exploatering och avverkning.
Sociala värden
Promenad på stigen som binder samman bostadsområdet med vägen som leder till Tisarbaden.
Eventuellt lekar på det öppna området. Skogen i öster fungerar som bullerskydd mot ljudet
från järnvägen. Elever från skolan har angett att de ser området som värdefullt, troligen
används det för lek.
Kulturella värden
Biologiska värden
Klassning
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter
Låt ungskogen växa upp och ha sedan kontinuitetsskogsbruk så att skogen kan fungera som
skyddande ljudvall mot järnvägen. Eventuellt föra upp en liten lekplats i hörnet i det öppna
området om det marken är kommunalägd.
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Område 10 – Vissbodamons naturreservat
Allmän beskrivning:
Vissbodamon utgör en del av det vidsträckta sandfält som avlagrats intill Hallsbergsåsen, den
rullstensås som ligger strax öster om reservatet. Då området höjde sig ur havet efter istidens
slut bearbetades sanden av vinden och stora dyner bildades.
I reservatets södra del finns en lång, tolv meter hög sanddyn. Dessutom finns flera lägre dyner
formade som kullar. På den torra, sandiga marken växer mest tallskog med lavar. Den lilla
späda linnéans krypande stjälkar bildar mattor, och tillsammans med många olika lavar och
mossor täcker den markytan på torrare delar av området. Blåbär, odon och lingonris är det
gott om på lite fuktigare platser.
Närområde:
Åker och skogsmark omger området åt alla håll utom öst, där riksväg 50 avgränsar.
Tillgänglighet:
Lätt tillgänglig parkeringsplats med informationstavla. Terrängen är flack och lättgången med
breda stigar som är möjliga att gå med t ex barnvagn. Riksvägen är en barriär mellan Åsbro
samhälle och Vissbodamon
Kvaliteter:
Höga biologiska värden. Ett välbesökt naturreservat med värdefull flora. Även viktigt för
friluftslivet
Hot:
Området är skyddat som naturreservat. Det är nödvändigt med kontinuerlig skötsel av
reservatet för att bibehålla värdena. Nedskräpning är ett problem eftersom reservatet ligger i
anslutning till riksväg 50.
Sociala värden:
Strövvänligt område med ett väl utvecklat stignät.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Den sällsynta och fridlysta cypresslummern växer på några platser. Här finns också ett litet
bestånd av den sällsynta mosippan. Den var vanligare förr i reservatet men har konkurrerats ut
av mossa och blåbär. Den kräver blottlagd jord eller brända ytor för att fröna ska gro. Nu
pågår försök att ta bort mossa och elda på vissa platser i reservatet, för att blottlägga jord och
om möjligt få mosippan att öka i antal.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
En skötselplan finns för området. För att de biologiska värdena ska bibehållas krävs
kontinuerlig störning med t ex brand eller markbearbetning, som gynnar mosippa och
lummerväxter.
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Område 11 – Biotopskyddsområde söder om Vissbodasjön
Allmän beskrivning:
Ett litet barrskogsområde som gränsar mot Vissbodasjön. Skogen som domineras av grova
tallar och gran är fuktig med en tät mossmatta av bl a husmossa och kammossa.
Närområde:
Söder om biotopskyddsområdet finns elljusspåret. Norr om Vissbodasjön.
Tillgänglighet:
Sammanbundet med motionsspåret via små stigar. Lätt att parkera vid grusvägen som leder
till Vissboda. Därifrån går en stig in till biotopskyddsområdet. Stängsel omkring
biotopskyddsområdet och delvis snårig terräng försvårar för den som har begränsad rörlighet.
Kvaliteter:
Unikt i kommunen genom det stora antalet grova tallar.
Hot:
Området är skyddat som biotopskyddsområde, vilket innebär att exploatering eller skogsbruk
inte är tillåtet.
Sociala värden:
Fin skog att ströva i. De imponerande grova tallarna gör det till ett spännande område att
besöka.
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Mycket höga naturvärden knuten till gamla träd och lång skogskontinuitet. Imponerande,
grova tallar. Även senvuxen, gammal gran. Den rödlistade talltickan växer på de gamla
tallarna.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fri utveckling. En led till biotopskyddsområdet kan markeras och en övergång genom
stängslet för gående skulle öka tillgängligheten.
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Område 12 – Elljusspåret i Åsbro
Allmän beskrivning:
Motionsspår och ett rikt stignät i gles barrdominerad skog av skiftande ålder. Marken är
mager och vegetationen domineras av blåbär, ljung och andra ris. Inslag av lövträd främst
björk, rönn och sälg men även bok och ek finns i området.
Närområde:
Söder och väster om finns villabebyggelse. Norr om Vissbodasjön och tallmo.
Tillgänglighet:
God tillgänglighet. Elljus och mtoionsspår. Parkeringsmöjlighet finns bl a söder om området.
Kvaliteter:
Ett stort tätortsnära skogsområde som främst är viktigt ur rekreationssynpunkt med
motionsspår och ett väl utvecklat stignät.
Hot:
Ett alltför hårt skogsbruk med kalhyggen skulle minska rekreationsvärdet.
Sociala värden:
Höga värden. Motionsspåret utnyttjas mycket. Möjligheter till bär- och svampplockning. En
grillplats finns vid anslutning till motionsspåret.
Kulturella värden:
Inga kända
Biologiska värden:
I östra delen finns ett område med äldre tallar som på sikt kan få höga naturvärden. Även norr
om motionsspåret i nära anslutning till biotopskyddsområdet (nr 11) finns enstaka grova, höga
tallar.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det är viktigt med skoglig kontinuitet. Bör gallras regelbundet. Det biologiska värdet kan öka
om gamla grova tallar och äldre lövträd bevaras.
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Område 13 – Slåttermark vid RV 50
Allmän beskrivning:
En gräsyta öster om riksväg 50 i norra delen av Åsbro. Ytan har tidigare brukats som
åkermark men är nu en öppen slåttermark. Östra delen som gränsar till skogen har en
intressant hävdgynnad flora som tyder på att åkerrenarna har slagits sedan lång tid tillbaka.
Närområde:
Villaområde och tomtmark öster om gräsytan, riksväg 50 i väst.
Tillgänglighet:
Lätt tillgänglig från t ex vägen norr om området.
Kvaliteter:
Vissa biologiska värden i östra delen av ytan
Hot:
Ingenväxning – utebliven slåtter.
Sociala värden:
Kulturella värden:
Inga kända
Biologiska värden:
I östra delen finns ett bestånd slåttergubbe och svinrot. I skogsbrynet finns enar och andra
buskar. I den angränsande skogen växer bl a mattlummer.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt slåtter. Östra delen bör slås sent på sommaren och höet samlas upp om möjligt.
Bibehåll brynmiljön till skogen i öster.
Ett förslag finns att bygga en solcellspark. En sådan anläggning kan kombineras med de
biologiska värdena, om anläggandet inte kör sönder för mycket. Kan i långa loppet vara bra
för ängsfloran, då området inte kommer tillåtas växa igen på en längre tid.
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Bladrosetter från den ovanliga växten slåttergubbe
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Område 14 – Skogsområde i norra Åsbro med GC-väg mot Hallsberg
Allmän beskrivning:
Mestadels ung skog eller hygge i norra delen av Åsbro. Två cykelvägar går i nord-sydlig
riktning genom området, en längs riksväg 50 i väst och en centralt genom området. GC-vägen
i väst leder vidare mot Hallsberg.
I väst finns ett hygge med frötallar lämnade mellan GC-vägen och bostadsområdena. Vid en
av de lämnade tallarna hittades signalarten blomkålssvamp.
Just där västra GC-vägen startar i söder finns en kraftstation, och här ligger timmer och ris
uppstaplat längs vägen. Ett par övergivna lador står och faller. Det finns även en jordkällare i
området, samt en spännande formad sälg som ser inbjudande ut för klättring och lek. Längs
vägen står även en ristad sten, möjligen en milsten.
Det går stigar genom tallskogen mot bostadsområdena, och närmare bostadsområdet syns spår
efter lek och aktivitet. Bl.a. finns en cykelbana med hopp uppbyggd.
Närområde:
Gränsar till skogsområdet vid vattentornet (område 15), avgränsas av riksväg 50 i väst och
gamla riksvägen i söder. I norr finns ett större sammanhängande skogsområde med elljusspår
(område 7)
Tillgänglighet:
Lätt tillgängligt från omgivande villaområde. Cykelvägen i centrum av området gör det
tillgängligt även för funktionshindrade. GC-vägen i väst förbinder området i söder med
elljusspåren i norr. Den egentliga infarten från gamla riksvägen känns dock otrygg, och
troligen används den ”sneddade” vägen/stigen från centrala GC-vägen över till den västra
mer.
Kvaliteter:
I kombination med skogsområdena söder och norr om utgör skogen ett viktigt grönstråk i
nord –sydlig riktning omkring cykelvägen.
Hot:
Exploatering. Miljön blir också ganska otrivsam längs västra GC-vägen p.g.a. närhet till RV
50 och dess buller.
Sociala värden:
Fyller en stor funktion för rekreation, promenader och hundrastning mm. Utnyttjas även för
lek med uppbyggda cykelbanor i sanden. En GC-väg mot Hallsberg omgärdad av grönska
skulle kunna ha stora sociala värden.
Kulturella värden:
Området hyser spår av äldre bebyggelse och användning, t.ex. den gamla jordkällaren och den
eventuella milstenen.
Biologiska värden:
I norra delen finns ett litet område med aspar som om de får stå kvar kan utvecklas till
värdefulla hålträd för fåglar.
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Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt skonsamt skogsbruk, gärna kontinuitetsskogsbruk.
En cykelväg till Hallsberg önskas av Åsbroborna, och kanske finns bättre lokaliseringar än
denna mycket bullerpåverkade sträckning, eller kanske kan störningar från riksvägen dämpas.
Kring infarten till västra GC-vägen är miljön ful och skräpig. Antingen borde infarten göras
tryggare och området rutas upp, eller den ”sneddade” stigen i söder, mellan områdets två GCvägar, rustas upp och skötas som GC-väg.

I norra delen av området finns en liten aspdominerad skogsdunge som har gallrats så att
lövträden gynnats efter att fotot togs.
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Område 15 – skog vid vattentornet
Allmän beskrivning:
Omkring vattentornet går cykelvägar I norra delen är skogen äldre och medan södra delen
domineras av ungskog med enstaka gamla frötallar. Skogen är typisk för Åsbro. På det
sandiga underlaget som grusåsen utgör trivs tallen bäst och vegetationen domineras av ljung,
blåbär och lingon. Centralt i området går en cykelväg i nord-sydlig riktning och mitt i området
ligger vattentornet.
Närområde:
Öster om skogen ligger ett villaområde och i väster avgränsas skogen av gamla riksvägen.
Tillgänglighet:
Lätt tillgängligt genom cykelvägen.
Kvaliteter:
Fyller en viktig funktion som grönstråk i nord-sydlig riktning.
Hot:
Avverkning och exploatering
Sociala värden:
Stor betydelse för rekreation, promenader och hundrastning mm.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Enstaka gamla tallar med pansarbark.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt skonsam skogsskötsel. Gamla grova tallar lämnas orörda. Längs cykelvägen hålls fritt
från sly.
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Område 16 – Grustag vid Trekanten
Allmän beskrivning:
Ett oskött, ”skräpigt” område i ett övergivet grustag. Gamla omkullfallna träd samsas med
gamla däck och annat skräp.
Närområde:
Skogsområdet vid vattentornet ansluter öster om och väster om området ligger gamla
riksvägen.
Tillgänglighet:
Stigar leder både från skogsområdet i vattentornet och från gamla riksvägen till grusgropen.
Kvaliteter:
Ett bortglömt område som till synes är skräpigt och oskött, men kanske just därför har
förutsättningar att utgöra en viktig insektsmiljö med död ved och sandytor. Kan även nyttjas
för t ex mountainbike.
Hot:
Avverkning
Sociala värden:
Används till lek, cykel och mopedkörning
Kulturella värden:
Inga kända
Biologiska värden:
Rikligt med död ved. Grov sälg växer i grustaget och gamla tallar förekommer i kanten av
grustaget. Sandmiljöerna kan vara en värdefull miljö för insekter.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Skräp städas upp. Gamla träd och död ved bevaras.
Här finns möjlighet att utveckla en bana för t ex mountainbike.
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Område 17 – skogsområde vid Trekanten
Allmän beskrivning:
Hygge - ung plantering. Längs gamla riksvägen tallskog med inslag av lönn, sälg och andra
lövträd.
Närområde:
Industriområde, samt gamla riksvägen i öst.
Tillgänglighet:
God.
Kvaliteter:
Utgör en trädridå längs med gamla riksvägen
Hot:
Sociala värden:
Kulturella värden:
Det finns en vall i området, som enligt sägen ska vara en befästningsvall. I nordöst finns
också en hålväg, som ska vara den gamla ridvägen från Lerbäcks kyrka.
Biologiska värden:
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt skogsbruk. Lämpligt att exploatera.
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Område 18 – Skogsdungar norr om Mosippan
Allmän beskrivning:
Ett mindre skogsområde söder om Movägen som övergår i parkliknande miljö närmare
förskolan Mosippan. Skogen består av tät ungskog som domineras av tall blandat med äldre
tallar. Markvegetationen domineras av gräs, lingon och blåbärsris.
Närområde:
Skolan och förskolan ligger söder om skogen.
Tillgänglighet:
Lätt tillgängligt dels från Movägen och dels från skolan. Men i själva skogsområdet finns få
stigar och skogen är bitvis tät och inte särskilt lättillgänglig.
Kvaliteter:
Utgör en skyddande barriär mellan Movägen och förskolan Mosippan. Har potential att
fungera som skolskog eller utflyktsmål för förskolan.
Hot:
Avverkning.
Sociala värden:
Området närmast förskolan utnyttjas som lekområde. Är även det närmsta grönområdet från
äldreboendet Lärkbacken, dock är det osäkert om det används av de äldre eller ej.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Ett flertal gamla, höga tallar som om de får stå kvar kan hysa höga naturvärden. Någon
enstaka tall är redan så pass gammal att den utvecklat s k pansarbark.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Extensivt skogsbruk som ger möjligheter till kojbyggen, och andra anläggningar för lek.
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Område 19 – Vissboda herrgårdsmiljö
Allmän beskrivning:
Södra halvan av området utgörs av en åker, men norra halvan, som inleds med en damm från
vilken en bäck rinner ut, är en vacker herrgårdsmiljö. Bäcken är stenig och omges av lövskog
med al, lönn, alm och ask. I herrgårdsmiljön finns en lång, vacker allé av lindar och en stor,
välskött trädgård omgärdad av en välbevarad stenmur. Längs området går en grusväg, som
troligen är populär bland motionärer och hundägare.
Närområde:
Åt öst avgränsas området av en grusväg, och på andra sidan om denna breder åkermark ut sig.
Västerut gränsar området till skogsområdena 11 och 12, samt Vissbodasjön. I söder avgränsas
det av ett bostadsområde.
Tillgänglighet:
Relativt god. Området är dels odlad mark och dels privat, men det är enkelt att promenera
förbi och njuta av den vackra miljön. En bit norrut korsas vägen av ett elljusspår, vilket
ytterligare ökar både tillgänglighet och sammankoppling.
Kvaliteter:
Vacker herrgårds- och jordbruksmiljö mycket nära tätorten. Del av promenadstråk.
Hot:
Avbruten odling med igenväxande fält till följd skulle förta en del av områdets kvalitéer.
Likaså om herrgården inte skulle skötas och hållas så vacker som den är idag.
Sociala värden:
Ett vackert stråk för motion och promenader. God möjligheter att ansluta till elljusspår norr
om området.
Kulturella värden:
Området runt Vissboda har varit bebott och brukat sedan länge. Redan på kartor från slutet av
1600-talet finns bebyggelse och jordbruk på platsen, oklart dock om herrgårdsområdet var
bebyggt eller var jordbruksmark. Herrgården har funnits åtminstone sedan tidigt 1800-tal,
möjligen ännu tidigare. På karta från 1860-talet syns hur alléer sträcker sig längs alla vägar
från herrgården. Idag finns åtminstone den längs huvudvägen in till herrgården kvar.
Biologiska värden:
Både allén och miljön kring bäcken kan hysa biologiska värden. På östra sidan vägen får
bäcken snarare karaktären av ett dike genom jordbrukslandskapet, och den innefattas där av
generellt biotopskydd.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt jordbruk och bra underhåll av herrgårdsmiljön.
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Område 20 – Tisarens strand, norra
Allmän beskrivning:
Ett skogsområde norr om fritidshusområde. Skogen är mestadels fuktig i olika grader,
varierande mellan rent kärr till frisk björkskog. I allmänhet är marken torrare längre från sjön.
Skogen domineras omväxlande av al och björk, och är till stor del svårtillgänglig. I norr
avgränsas området av en grusväg som leder fram till en privat tomt, och längs hela vägen
löper ett rejält dike som hindrar tillträde till skogen söder om.
I sydvästra delen av området är marken mindre sank och här är det möjligt att ta sig in i och
ströva i den glesa, olikåldrade björkskogen. Dock delas skogen av diken, som är breda och
svåra att ta sig över. Inslag av gran finns, varav vissa är gamla. Ju längre österut man kommer
desto fuktigare blir marken, vegetationen blir tätare och det är svårframkomligt.
Närområde:
I söder gränsar området till en fritidshusområde, och norröver fortsätter skog att breda ut sig. I
väst begränsas området av väg och järnväg, medan Tisarens strand utgör östlig gräns.
Tillgänglighet:
Området är mestadels mycket svårtillgängligt, inga tydliga stigar finns och enda vägen in i
skogsområdet för allmänheten är från den västra vägen längs området. I söder begränsas
tillgängligheten av privata fritidstomter, och i norr av ett brett dike samt en fritidstomt.
Kvaliteter:
Ett skogsområde som kan hysa eller utveckla naturvärden.
Hot:
Exploatering och avverkning.
Sociala värden:
Ringa i dagsläget, det finns inga lättillgängliga stigar. Möjligen använder närboende skogen
närmst sina tomter för lek och promenader.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Sumpskogen och kärrmiljön har ett värde i sig, och får den utvecklas fritt kan den utveckla
höga värden i framtiden.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det skulle troligen gå att anlägga vackra stigar och slingor i området. Våtmarksområden är
normalt otillgängliga, och att med spänger och stigar tillgängliggöra området bereds möjlighet
att få en inblick i en miljö som många vanligen aldrig får uppleva. För att öka naturvärdena
bör skogen, åtminstone närmst stranden, lämnas åt fri utveckling.

52

53

54

Område 21 – Impregneringsområdet och skogen söder om
Allmän beskrivning:
Allra längst i norr ligger det gamla impregneringsområdet. Här är marken starkt förorenad av
kreosot, och vistelse i området rekommenderas ej. Båtar får inte lägga till i denna del av
området, p.g.a. risken att röra upp giftigt bottensediment. I norr finns också ett
fritidshusområde, angränsande till det gamla impregneringsområdet. Här finns en brygga och
båtplatser.
Området som helhet är mestadels fuktigt, och domineras närmst sjön av ung lövskog med
björk, al och sälg. Markvegetationen är högvuxen, och längs stranden växer ett brett vassbälte.
Längre västerut från sjön finns ung produktionsskog.
Närområde:
Gränsar till fritidshusområde i norr, till Åsbro kanal (område 24) i söder, till Tisaren i öst och
järnvägsområdet i väst.
Tillgänglighet:
Mestadels svårtillgängligt, förutom närmst fritidshusen.
Kvaliteter:
Skog som ramar in fritidshusområden, döljer järnvägsområdet och bidrar till vackert landskap
från sjön sett.
Hot:
Sociala värden:
Måttliga. Möjligen nyttjas delar av skogen och stranden av de boende i fritidshusområdet.
Bryggan och båtplatserna är dock viktiga för de närboende.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Inga större värden, annat än sumpskogars värde i sig samt det breda vassbältet som kan utgöra
en god häckningsmiljö för många fåglar.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Exploatering, skogsbruk och tillgängliggörande av stranden. En led eller stig skulle kunna
anläggas längs stranden, för att erbjuda Åsbros invånare bättre tillgänglighet till sjöstranden,
samt binda ihop fritidshusområdena i norr med dem i söder.
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Område 22 – Åsasjön och Åsbro å
Allmän beskrivning:
Åsasjön med åar i öst och väst är omgivna av sumpskog och kärr. Den omgivande marken är
lågänt, och det är bitvis svårt att avgöra när övergången mellan land och sjö sker. Ån i
nordväst är svår att nå fram till, den har flera sidoflöden som slingrar genom skogen och
avslutas diffust eller tvärt. Skogen utgörs av al och björk, i norr dominerar björken. I hela
området syns spår av bäver.
Skogen i området är svårtillgängligt och blir därför relativt opåverkat av sentida mänsklig
påverkan, undantaget närmst privata tomter där avstjälpning sker och viss nedskräpning syns.
Längs södra stranden finns bryggor (vissa i inte alltför gott skick) och båtar. Buller från
industriområdet på nordöstra sidan sjön hörs tydligt.
Närområde:
I nordöst finns dels ett mindre bostadsområde samt ett industriområde. I söder finns ett
bostadsområde, i öst tar andra grönområden vid (t.ex. område 24, med ån som rinner från
Åsasjön vidare till Tisaren). Väster om områden finns gamla riksvägen samt stora grönytor,
mestadels odlad mark. I norr gränsar området till område 32, ett värdefullt grönområde.
Tillgänglighet:
Området är till stor del svårtillgängligt. Inte så mycket p.g.a. privatisering utan snarare som
beskaffenhet. Mestadels är området mycket blött och bitvis finns mycket sly. Längs sjöns
södra strand kommer man via en öppen gräsyta fram till sjökanten och dess bryggor.
Kvaliteter:
En liten ”vildmark” mitt i samhället, där naturen får vara relativt orörd och kan utveckla höga
naturvärden och bli en tillflykt för många fåglar, svampar och mossor.
Hot:
Möjligen exploatering.
Sociala värden:
Ringa, bortsett från sjöstranden med bryggor och båtplatser.
Kulturella värden:
Vid södra stranden finns en brunnskälla. Just utanför området, i nordöst, finns en mycket
gammal bygård med lämningar efter en smedja.
Biologiska värden:
Förhållandevis höga i och med sumpskog och kärrmiljö, och kan utvecklas och bli högre om
skogen i området lämnas för fri utveckling. Bitvis finns gott om död ved och många tickor.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Skogen bör lämnas för fri utveckling, bortsett från närmst tomter och båtplatser samt längs
vägen i väst. Här bör gallras och skötas så den ser prydlig ut och risk för fallande träd
minimeras.
En led genom området finns som förslag, och skulle kunna bli en annorlunda och spännande
”parkmiljö” genom en typ av natur som sällan besöks p.g.a. dess svårtillgänglighet. Ett sådant
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projekt skulle vara ambitiöst, då området består av sumpskog och en led skulle genomgående
behöva byggas upp av rejäla spänger. Även en kanotled föreslås genom området.
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Område 24 – Åsbro kanal
Allmän beskrivning:
En stilla flytande å som rinner mellan Estabosjön och Åsasjön till Tisaren.
På norra sidan av ån är marken fuktig med fräken, rörgräs och pors. Intill strandremsan till ån
växer ung al och sälg. Inåt land övergår skogen i al och björk med vegetation dominerad av
rörgräs. Ytterligare norrut finns yngre skog på fuktig mark, som utgörs främst av björk men
även sälg och häggmispel förekommer. Invid stranden till Tisaren växer al och rörgräs, längre
upp även björk, tall, sälg och häggmispel. Det finns ett vassbälte längs stranden, riktigt brett
sådant. Ån kantas av bredbladsväxter.
Södra sidan av ån består av blandskog med björk, tall och gran (varav en stor del är ung) på
torr mark. Marken är dock fuktigt närmast stranden. Ett fåtal äldre björkar och äldre tallar
finns vid stranden, där det också växer al. En stig går längs stranden. Buskskikt består av
rönn, häggmispel. Vegetationen består av blåbärsris, mossa och ekorrbär. Längs strandkanten
består vegetationen av rörgräs. Öppna diken och/eller bäckar går igenom området.
Närområde:
Ansluter vattenvägen till den populära badsjön Estabosjön. Mynnar i Tisaren där ett brett
vassbälte breder ut sig. Ån omges i norr av skogsmark och i söder av jordbruksmark och
fritidsområden.
Tillgänglighet:
Den som inte färdas med båt har svårt att ta sig till ån. Ån omges av tät sumpskog eller
vassbälten. Vid fritidshusområdet vid gamla bruket går stigar ner till ån. Bilen måste parkeras
en bra bit därifrån eftersom det är enskilda vägar som inte är tillgängliga för allmänheten.
Kvaliteter:
Ån lämpar sig väl för att kanotpaddling mellan Tisaren och Åsasjön.
Hot:
Sociala värden:
Vissa främst för det rörliga friluftslivet som led för båtar.
Kulturella värden:
Inga kända
Biologiska värden:
Vassbältet där ån mynnar utgör en bra lokal för fåglar, bl a häckar brun kärrhök i området.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Genom att gör en stig med kanotiläggningsplatser skulle ån kunna utnyttjas mycket mer än
som görs idag.
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Område 25 – Jordbruksmark söder om trekanten och industriområde
Allmän beskrivning:
Åkermark med biotopskyddad åkerholme, bevuxen av lövträd.
Närområde:
Industriområde i norr, grönområde kring ån (område 5) i syd. I öst gränsar det till gamla
riksvägen och i väst till riksväg 50.
Tillgänglighet:
Måttlig.
Kvaliteter:
Vacker landskapsbild för passerande och boende.
Hot:
Sociala värden:
Vackert landskap av njuta av, vid t.ex. promenader förbi området.
Kulturella värden:
Inga kända lämningar. Området har dock varit brukat sedan början av 1800-talet.
Biologiska värden:
Åkerholmen har ett biologiskt värde och är skyddad via det generella biotopskyddet.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt jordbruk.
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Område 26 – Klockarebäcken
Allmän beskrivning:
Klockarebäcken rinner igenom villabebyggelsen i södra delen av Åsbro och har här bildat
som en liten nedsänkt ravin. Grova alar, lågor och stora bestånd av strutbräken och den
förvildade skunkkallan ger miljön ett intryck av regnskog.
En cykelväg med bro över ån binder ihop bostadsområdena längs Sågarevägen och Lodens
väg. Kring bron är marken runt ån mycket fuktig, och här växer främst klena alar och björkar.
Markvegetationen är frodig, med bl.a. mycket hallon.
Närområde:
Klockarebäcken rinner ut i Kvarndammen som fortsätter ut i Estabosjön. Klockarebäcken
omges av villabebyggelse. Öster om bäcken går Västansjövägen som leder mellan Åsbro och
Lerbäck.
Tillgänglighet:
Det är lätt att ta sig till området. Men vill man gå längs bäcken får man hoppa fram i delvis
sanka partier och riskera att bli blöt.
Kvaliteter:
Främst biologiska värden, men kan utvecklas till ett litet rekreationsområde om en spång
läggs i anslutning till bäcken.
Hot:
Avverkning
Sociala värden:
Kan utvecklas om tillgängligheten ökar. Fin miljö för de närboende. Bäcken gränsar direkt till
tomtmark.
Kulturella värden:
Tangerar Estabo masugnsområde i söder, i övrigt finns inga kända kulturlämning.
Biologiska värden:
Riklig förekomst av död ved, grova alar, aspar och andra lövträd. Mot Västansjövägen växer
några grova lönnar. I bäckravinen växer rika bestånd av strutbräken. Skavfräken och ormbär
förekommer också. Bäcken har inte undersökts men har potential att hysa ett rikt djurliv.
Skunkkallan är visserligen ingen inhemsk art, utan en förvildad trädgårdsväxt, men det växten
är ett ovanligt och spännande inslag.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
En liten spång skulle kunna läggas i norra delen av området norr om Sågarevägen för att öka
tillgängligheten. Längs västansjövägen och cykelvägen bör regelbunden gallring och röjning
ske närmst vägen, dock med hänsyn tagen till naturvärden. Bitvis i lövskogen finns uppslag
av ung gran, dessa borde röjas bort så att lövskog får utvecklas fritt längs hela bäcken.
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Område 27 – Skogsmark, västra Estabo
Allmän beskrivning:
Ett stort sammanhängande skogsområde med ett väl utbrett stignät. I de högre partierna
dominerar tall totalt. Mestadels är tallskogen ung-medelålders och hårt gallrad. I sluttande och
mera låglänta partier dominerar gran. Inslag av lövträd, främst björk, rönn och asp.
Vegetationen domineras av ljung och lingon i de höglänta partierna och av blåbär i de mera
låglänta.
Närområde:
Norr och öster om skogen finns villabebyggelse. Väster om skogen går en kraftledning.
Tillgänglighet:
God tillgänglighet tack vare det rika stignätet. Ligger i direkt anslutning till villabebyggelse.
Skogen är gles och lätt att ströva i.
Kvaliteter:
Främst är det rekreationsvärdet som gör området värdefullt.
Hot:
Exploatering och avverkning.
Sociala värden:
En fin strövskog med god möjligheter till motion, bär- och svampplockning.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Inga höga naturvärden idag, men om de partier som idag utgörs av mogen skog får stå kvar
och gamla träd och lågor sparas kan naturvärdena öka.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Kontinuitetsskogsbruk. Bitvis är skogen ganska ensartad med bara ung, gles tallskog. Genom
en riktad skötsel där luckor skapas och andra delar hålls mera slutna kan mera variation
skapas och göra skogen mera spännande.
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Område 28 – Kring Björkallén
Allmän beskrivning:
Blandskogsområde längs med ”gamla riksvägen” (länsväg 608), som i söder avslutas med en
åker. I delar av skogen sticker små bergknallar upp. Före åkern leder en väg in till herrgården,
och här har förr en lång björkallé funnits. Idag står björkarna så glest att det är tveksamt om
det kan vara tal om en allé längre. Området just runt infarten består av gles björkskog, dels på
klippt gräsyta och dels på en yta där vegetationen tillåts växa sig hög.
Närområde:
I väst gränsar området till gamla riksvägen, och i öst till bostadsområden. En bit i syd gränsar
till det natursköna område nr 27.
Tillgänglighet:
Relativt god, från bostadsområdena och herrgården. Från gamla riksvägen syns området, men
det är inte så att man stannar till för att besöka det.
Kvaliteter:
Bullerdämpande och ett förskönande inslag längs gamla riksvägen.
Hot:
Avverkning. Avbruten odling utan alternativ markanvändning, igenväxande fält är inget
vackert inslag i landskapsbilden.
Sociala värden:
Skogen bildar en skyddsridå mellan bostadsområden och vägen, som dels kan dämpa
trafikljud men också dölja trafiken visuellt. Det är möjligt att skogen används som lekskog av
närboende barn.
Kulturella värden:
Inga direkta, utom möjligen kring vägen till herrgården som kan vara relativt gammal.
Biologiska värden:
Tyvärr finns inte mycket till allé kvar, trots att området kring vägen till herrgården kallas
Björkallén. Dock kan området här vara av visst intresse ut biologiskt perspektiv, med en
varierad miljö på begränsad yta. Kortklippt gräs, gles skog, högvuxet gräs samt åkerkanter
kan ge vissa förutsättningar för insekter och andra småkryp.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Skogen bör behållas för att fortsatt skydda bostadsområdena från störande trafik och buller.
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Område 29 – Kvarnadammen
Allmän beskrivning:
En gammal fördämning av klockarebäcken, strax innan den mynnar i Estabosjön. Marken är
flack med mestadels klippta gräsmattor runt större drygt halva dammen, men på östra sidan
finns en brant ner mot vattnet som är lövskogsbevuxen. I slänten dominerar al och björk, och
längs vattenbrynet mot vägen växer kaveldun. Runt bäcken före dammen är miljön liknande
som i område 26, som innefattar samma bäck fast på andra sidan Västansjövägen. Här växer
grövre alar, lite hägg och en del skavfräken. Ovanför slänten finns en del bostadshus,
inneslutna av lummig hassellundsskog. Här finns grova aspar och en del lönn. I själva
dammen finns en liten ö med klippt gräs och en ensam björk.
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 sin en ås, och här är marken torrare och skogen utgörs främst av gran.
Åsens nordöstra brant är utpekad som nyckelbiotop, benämnd som sandbarrskog. Här växer
främst tall, med inslag av gran och asp. Det finns gott om gamla tallar, och marken sluttar mot
sjön. I hela skogsområdet finns en del död ved och skogen har potential att få höga
naturvärden.
Närområde:
Gränsar till bostadsområden, badplatsen, Estabosjön och Västansjövägen.
Tillgänglighet:
Man ser området tydligt och kan njuta av det från Västansjövägen, men själva området är
privat och skogsområdet öster om bäcken är svårtillgängligt. Det omgärdas till stor del av
privata tomter, och enda bron över mellan västra skogspartiet (som kan nås via badplatsen)
finns i anslutning till privat tomt. Möjligen kan man nå området längs stranden österifrån.
Kvaliteter:
Ett vackert område, med höga biologiska värden.
Hot:
Avverkning eller exploatering av skogen, igenväxning mot vägen så att vackra inblickar mot
dammen skulle hindras.
Sociala värden:
Ett vackert område för förbipasserande.
Kulturella värden:
Dammen är ett kulturhistoriskt minne, från tiden då vattenkraft drev kvarnar och hyttor längs
våra vattendrag. Hassellunden ovanför slänten har möjligen ingått i ett jordbrukslandskap förr
i tiden.
Biologiska värden:
Hassellunden kan ha ett visst biologiskt värde, men de största värdena ligger i den på senare
tid relativt orörda skogen, både i sumpskogen och på åsen. Nyckelbiotopen i nordöst har inte
inventerats särskilt, men antas ha höga värden med gamla tallar i sandsluttning.
Klassning av området:
B
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Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fri utveckling i slänt och längs ån, undantagen viss gallring närmst Västansjövägen vid
behov. Röjning och gallring kan behövas i hassellunden, för att den ska behålla sin glesa och
lummiga karaktär. De klippta gräsytorna runt dammen får gärna fortsätta hållas klippta, och
sikten hållas fri in mot dammen från vägen. Skogsområdet norr om dammen bör lämnas för
fri utveckling, bortsett viss gallring närmst badplatsen.
Skogen skulle kunna tillgängliggöras genom att anlägga en stig från badplatsen, med bro över
bäcken.
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Område 30 – Ravin vid Estabosjön
Allmän beskrivning:
En smal, fin lövskogsravin som leder mellan Estabovägen och Estabosjön
Längst ut i nordväst mot Estabosjön en gles parkliknande björkskog. Mångfald av trädslag:
rönn, asp, fågelbär, björk, tall, gran, lönn, sälg. Rishögar.
Söder om skogsområdet finns en klippt gräsyta, där en lekplats för närvarande håller på att
uppföras.
Närområde:
Ligger i anslutning till Estabovägen och leder ut till Estabosjön.
Tillgänglighet:
God, men ligger nära tomtmark och kan delvis uppfattas som att den inte är allemansrättsligt
tillgänglig.
Kvaliteter:
Främst sociala kvaliteter, men kan på sikt om lövträden får stå kvar och bli gamla utveckla
biologiska värden.
Hot:
Exploatering och avverkning
Sociala värden:
Trevlig lövskogsravin som särskilt på våren är vacker med fågelsång och riklig blomning av
liljekonvalj och erkorrbär. En trädkoja visar att området även utnyttjas till lek.
Kulturella värden:
Inga kända.
Biologiska värden:
Mångfald av trädslag: rönn, asp, fågelbär, björk, tall, gran, lönn, sälg. Död ved förekommer.
Klassning av området:
B
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Fortsatt lövskog. Gallra bort gran och tall.
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Område 31 – Slänt vid Åsavägen
Allmän beskrivning:
Ett skogsområde i en slänt, ner från ett bostadsområde. Skogen i slänten hade tidigare
naturvärden, med medelålders aspar, grova spärrgreniga björkar, äldre tallar, enstaka lönnar
och enar samt gott om död ved. Efter en hård gallring har merparten av de större träden
avlägsnats och värdena gått om intet. Idag finns främst unga träd och sly i området, enstaka
medelålders träd finns men det är inte sluten skog. Nedanför slänten växer tall och björk i ung
gallringsskog.
Närområde:
Området omgärdas av väg och järnväg. I öst finns ett bostadsområde, och över vägen åt
nordväst ligger Åsbro skola.
Tillgänglighet:
God.
Kvaliteter:
Ett stycke natur mitt i tätorten.
Hot:
Exploatering och avverkning.
Sociala värden:
Kan på sikt återigen bli en vacker skog för närboende och förbipasserande.
Kulturella värden:
Flera kulturlämningar i området. Troligen matkällare och grunder av mindre byggnader.
Biologiska värden:
Ringa. Om död ved lämnats vid avverkningen kan vissa värden finnas kvar, men förlusten av
slutenskog och gamla träd har minskat områdets värde.
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Det går att lämna skogen för fri utveckling, eller hålla den gles och låta en mer hagmarkslik
miljö ta form.
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Område 32 – Åsbro Park ”tryskogen”
Allmän beskrivning:
En sumpskog som domineras av klibbal i centrum och gråal på mindre blöta partier. Lönn och
björk förekommer också. Rikligt med stående och liggande död ved. Många träd med tickor
och hackspetthål. En lien vandringsled har anlagts i området. Leden går ända ner till Estaboån
som rinner i södra delen av området och ger det sin prägel med den kärrartade miljön.
Närområde:
Söder om området ligger Estaboån. Väster om området Åsbro skola.
Tillgänglighet:
En led har anlagts i området som gör att skolbarn och förskolebarn kan gå igenom de fuktiga
partierna i skogsdungen. Ladan har gjorts i ordning så att besökare från skolan kan söka skydd
vid utflykter.
Kvaliteter:
Främst en utflyktsmiljö för skola och förskola. Men även höga biologiska värden knutna till
död ved och gamla lövträd.
Hot:
Avverkning och utdikning
Sociala värden:
Den led som har anlagts utnyttjas både av skola och förskola. För små barn kan denna lilla
sumpskog kännas som rena urskogen.
Kulturella värden:
Ladan är en påminnelse om tidigare jordbruk. Omfattas även i öst av lämningsområdet efter
en gammal bygård.
Biologiska värden:
Rikligt med död ved och tickor. Känd häckning av större hackspett. Även en lämplig
häckningslokal för andra hackspettsarter och hålhäckande fåglar.
Klassning av området: A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Norra delen vid ladan hålls öppen genom slåtter och röjning. I övrigt fri utveckling.
Kan lämpa sig som område med naturvårdsavtal eller biotopsskydd.
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Område 33 – Kring Galgtallen
Allmän beskrivning:
I området finns en naturminnesmärkt tall, den så kallade Galgtallen. Denna är gammal och
storvuxen. Kring den finns en gles talldunge med äldre tallar. Ett par fikabänkar står vid sidan
av Galgtallen, och en rad större stenar hindrar att parkering sker i området. Söder om det lilla
tallområdet finns även en minigolfbana, med äldre, grova tallar glest spritt mellan banorna.
De övriga tallarna ramar in Galgtallen och kommer ha potential att ”ta över” efter den, den
dagen den faller eller behöver tas ner.
Närområde:
Området
inramas
av
bostadsområden,
Köpmannavägen/Västansjövägen.

och

i

öst

avgränsas

det

av

Tillgänglighet:
God. Dock inga GC-vägar till eller förbi området.
Kvaliteter:
Karaktärsgivande område för orten.
Hot:
Avverkning.
Sociala värden:
Här finns möjligheter till sociala aktiviteter, i och med minigolfbanan. Man kan också slå sig
ner under tallarna och fika. För förbipasserande bildar det ett naturinslag i ett område som för
övrigt består av mycket bebyggelse.
Kulturella värden:
Där minigolfbanan idag ligger fanns tidigare Kumla härads galge, därav tallens namn.
Stenfundamentet efter galgen fanns kvar ända in på 1940-talet, men idag syns inga spår av
verksamheten.
Biologiska värden:
De gamla tallarna är värdefulla, och då särskilt själva Galgtallen som är den äldsta. I denna
finns ett bohål, vid vilket ett par kajor noterades under fältbesöket.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Låt området fortsatt inneha gamla, mäktiga tallar och håll undervegetationen öppen. Möjligen
kunde platsens historia lyftas fram mer, informationsskylt bytas ut eller fräschas upp. Fortsatt
användning av platsen, trots dess mörka historia.
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Område 34 – Badplatsen och Estabosjön
Allmän beskrivning:
Området kring badplatsen består till största delen av en klippt gräsyta, med grusparkeringar i
södra spetsen. Sommartid ligger bryggor ut i vattnet från en anlagd sandstrand. En
beachvollybollplan finns på den i övrigt tomma gräsytan, och ett vindskydd är placerat vid
östra skogsbrynet. På båda sidor om själva badplatsen inramas området av skog, i öst av
alsumpskog och i norr av ung blandskog. I skogsbrynet här i norr växer unga ekar och lönnar,
och ett stort bestånd av skavfräken breder ut sig. Längre in i skogen dominerar ung björk och
enstaka tallar. En stig leder in i skogen genom hallonsnår.
Sjön i sig är måttligt näringsrik och landskapet kring sjön är varierat med åsbildningar och
sänkor. Närmst sjön växer lövskog, på kullarna viss bland- och tallskog. Bryggor och stigar
finns runt sjön, som till stor del omges av bebyggelse.
Närområde:
Omgärdas till stor del av bostäder, men gränsar också till fler grönområden kring sjön.
Tillgänglighet:
God, det går en större väg intill och finns fina parkeringsplatser vid badplatsen. Trygga GCvägar till badplatsen saknas dock.
Kvaliteter:
En central bad- och samlingsplats, i och med badet.
Hot:
Bristande skötsel, igenväxning, bristande underhåll kring badet. För intensivt skogsbruk
skulle kunna skada de skogliga värdena kring sjön.
Sociala värden:
Området har stora sociala värden. Det är en välbesökt badplats, med stora ytor för både
aktiviteter och solbadande besökare. Beachvollybollplanen bidrar till ytterligare möjligheter
till aktivitet.
Kulturella värden:
Det ska ha legat en tvättstuga vid strandkanten intill badplatsen, av denna syns dock inga spår
idag.
Biologiska värden:
Skavfräken, som är ganska ovanlig, förekommer i norra skogspartiet vid badplatsen. Här
växer ung ek och lönn, som på sikt kan bli en fin dunge. Sumpskogen i öst kan ha ett värde i
sig, särskilt om den får utvecklas fritt.
Klassning av området:
A
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Skogskanten närmst badplatsen bör regelbundet röjas, och skogen närmast badplatsen vid
behov gallras för att glesas ut och släppa in ljus. I övrigt bör skogen kring badplatsen lämnas
för fri utveckling, för att de biologiska värdena ska öka. Strandkanten bör regelbundet röjas
från sly, för att den vackra utblicken över sjön ska bibehållas från hela badplatsområdet. I norr
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bör ekar och lönnar bevaras, för att på sikt få en lummig skogsdunge som vackert skärmar av
området.
Gräsytan ska fortsatt hållas väl klippt och området snyggt skött. Möjligen bör mer skugga
erbjudas, då gräsplanen är stor och helt öppen och solexponerad utom vid skogsbrynet.
Förslagsvis kunde en mindre trädgrupp planteras i nordväst/väst, för att på sikt ge en skuggig
plats och samtidigt skärma av lite mot vägen.
Skogen kring sjön i övrigt bör, om skogsbruk bedrivs, skötas med kontinuitetsskogsbruk för
att inte lämna kala och sterila ytor i den vackra landskapsbilden.
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Område 35 – Infarten
Allmän beskrivning:
En långsträckt, klippt gräsremsa mellan riksväg 50 och verksamheterna som ligger kring
infarten. Just längs riksvägen finns ett avrinningsdike. Området är kalt och tråkigt, med
gallerstängsel som visar verksamheterna klippta gräsytor och därmed förstorar det tomma
grönområdet.
Närområde:
Riksväg 50 och industrimark. I norr finns ett grönområde med tallskog och GC-väg mot
Hallsberg (område 14) och väster om RV 50 finns åkermark.
Tillgänglighet:
Måttlig. Området går att nå till fots, men bjuder inte in till besök och bör inte heller göra det.
Däremot är området väl synligt från RV50 och passeras av en stor mängd trafik varje dag.
Kvaliteter:
Kan bli ett blickfång för förbipasserande och ett välkomnande område för boende och
besökare.
Hot:
Sociala värden:
Kulturella värden:
Biologiska värden:
Klassning av området:
C
Skötselförslag och utvecklingsmöjligheter:
Området upplevs som tråkigt och kalt, inte en välkomnande syn för vare sig boende i Åsbro
eller för besökare och förbipasserande. Önskemål finns om att försköna området, genom
planetering av träd, buskar och arrangemang. Möjligen även 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.
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Infarten sedd från Gamla riksvägen, norrifrån.
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”Satellitområden” kring Åsbro
Kring tätorterna finns värdefulla och trevliga utflyktsmål, som ligger nära nog att kopplas
samman med orterna men lite för perifert för att ingå i grönstrukturen.
Vi har valt att kalla dessa platser för satellitområden, och presenterar några av dem i planen,
som en brygga från tätorterna vidare ut i de mer sammanhängande naturområdena utanför.

Område 201 – Sammankoppling av Västra Å och Elljusspårområdet
I Västra Å utanför Åsbro finns en populär idrottshall, och förslag har framkommit om att
binda samman ett stråk härifrån till motionsområdet i Vissboda. Själva stråket finns
egentligen redan, för från idrottshallen går en grusväg norrut till en samling bostäder vid Kull,
och härifrån leder en bruksväg vidare österut mot Rv 50. Den sträcker sig vackert genom
odlingslandskap, med vacker utblick över barrskogstungorna som sträcker sig in i åkermarken
och längst i öst följer den gränsen till Vissbodamons naturreservat i norr. Vägen slutar
framme vid Rv 50, och på andra sidan finns en cykelväg som har förbindelse med stignätet i
skogen, som på ett par ställen leder in till elljusspåret. Det enda som idag hindrar förbindelse
mellan områdena är Riksväg 50, där det inte finns någon trygg övergång. Tydligt
upptrampade stigar i dike och vägren visar att vägen ändå korsas här.
Ett rimligare alternativ är att helt eller delvis utnyttja redan befintliga stigar genom och/eller
längs med naturreservatet till en viadukt i norr, som leder under riksvägen till cykelvägen
öster om Rv 50 och stigarna i skogen, vilka har förbindelse med elljusspåret. Det blir en
längre väg, men stigar och en säker passage under Rv 50 finns redan på plats.
Observera att markerade tänkta stråk i kartan inte är något slutgiltigt förslag, utan snarare en
illustration över att det i området är möjligt att anlägga/markera en slinga som leder mot
viadukten och i förlängningen också till elljusspåret.
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Område 202 – Vikens naturreservat
Allmän beskrivning:
Naturreservatet utgörs av en sprickdal, med gammal granskog på branterna på ömse sida om
dalen. I botten av ravinen rinner en liten bäck, och längs dess stränder slogs förr hö till
vinterfoder. Dessa strandängar har vuxit igen, och hela området ska få utvecklas fritt till
naturskog. Förutsättningarna här i dalen, med gamla träd, död ved och långvarigt sluten skog i
fuktig miljö är gynnsamma för många arter av svampar, lavar och mossor. Naturvärdena är
höga, liksom upplevelsevärdena.
Området känns som en trolsk urskog långt bort från bebyggelse och vardag, trots att det bara
ligger ca 1 km utanför Åsbro. När man går på den gamla färdvägen längs den porlande
Ängabäcken i ravinens mitt är det lätt att förlora sig i de mossiga branterna och mäktiga
granarna. Tystnaden är ovan, inte mycket hörs förutom naturen själv. En god plats för
avkoppling och upplevelse.
Från parkeringen, som ligger strax nordöst om reservatet, leder en markerad stig förbi
tomtmark och hygge fram till reservatet. Något som skulle kunna förbättra tillgänglighet och
besöksupplevelsen är dels att skylta bättre till parkeringen, dels att se över själva ”ingången”
från vägen in till den markerade skogen. Här står idag en porslinstomte samt en tygdocka,
vilka kan ha sett sina bästa dagar.
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