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Hesters allé 
 
Beskrivning 
Areal 0,8 ha. Gammal allé. Norra delen består av 
lindar som bär spår av hamling. Den södra delen 
består huvudsakligen av klibbal. Flera av träden 
utgörs av hålträd, vilka är av betydelse för bl a 
fåglar och insekter . Allén omfattas av 
biotopskydd. 
 
Syftet med skötsel 
Estetiskt, biologisk mångfald och kulturhistoria. 
 
Målsättning 
Bevara allén så att både estetiska värden som 
natur- och kulturvärden tas tillvara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Lindarnas kronor beskäres så att träden håller sig vitala så länge som 
möjligt. På sikt måste enstaka träd tas ned. Det gamla trädet kan med fördel 
sparas som en högstubbe. Detta ska ersättas mot ett nytt träd som lämpligen 
planteras bredvid högstubben. Om möjligt ska den döda veden tas tillvara 
och placeras på lämplig plats i närheten till gagn för insekter, svampar m fl. 
Alarna bör också beskäras. Åtgärder bör, innan de utförs, utredas närmre. 

1 

 
Grönplan 
Allé, gatuplantering eller torg 
 
Detaljplan 
Park eller plantering. 
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Hesters allé, foto 22. 
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Lilla Skotteks alkärr 
 
Beskrivning 
Areal 0,5 ha. Äldre klibbalsumpskog i 
bäckdråg.  
 
Syftet med skötsel 
Biologisk mångfald. 
 
Målsättning 
Bevara en alsumpskog, där alarna kan växa sig 
grova. Mängden död ved tillåts öka.     
 
 
 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Viss röjning vid behöv. Eventuell gallring genom ringbarkning för att skapa 
död ved. Stenmur i områdets västra kant röjs fram. 

 
3 

 
Grönplan 
Ingår i ett ”grönt finger”. 
 
Detaljplan 
Ej planlagd. 
 

 
Lilla Skotteks alkärr. Grova alar, foto 46. 
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Övriga områden av betydelse för staden, som delvis är i privat ägo 
 

Skottek-Karpen 
Den smala strandremsan längs järnvägen mellan Skottek och Karpen utgör såväl en viktig 
biotop som spridningskorridor för växter och djur kring Åsunden. Det är därför viktigt att 
denna trädridå bibehålls. Det framkommer då och då synpunkter på att man bör öppna upp 
denna för att skapa utsikt mot sjön för boende öster om trädridån. Röjning och en viss gallring 
kan tillåtas så länge karaktären av skog bibehålls. Detta kan göras genom att träd med 
utvecklingsbara kronor får tillräckligt med utrymme att utvecklas. En viss mängd död ved bör 
eftersträvas. Döda träd, som inte utgör olycksrisk för passerande på cykelvägen, bör 
bibehållas. Högstubbar och ringbarkning bör också sparas, om det kan ske utan olycksrisk. 
Vindfällen som hamnat i vattnet bör få ligga kvar.  
 

 
Gallrad strandskog strax norr om Skottek, foto 47. 

 
Området mellan Ätrans mynning och Prången. 
Området lämnas i huvudsak för fri utveckling. Stigen ned till fågeltornet röjs så att den blir 
framkomlig, dvs mellan stigen och ån. Den norra sidan lämnas. Området har stor betydelse för 
fågel och fladdermöss.   
 
Ätrans strandskogar 
Dessa ska bibehållas till gagn för bl a öring, svamp, lavar och fågel. Stor mängd död ved bör 
tillåtas. Skogarna bibehålls genom fri utveckling. 
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Fotopunkter 
 
Villastaden, Vistaholm, 

Prången 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronäs, slänten vid 

Falköpingsvägen 
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Borgmästarehagen, 

Hesters allé, 

Herralyckan 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Nillas väg – Tre Rosors väg, Karlslätt, Karlstorp, 

Ulricaskolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marcuslyckan 
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Paradiset, Fredriksberg, 

Stjärnhusparken 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridhem, Lilla Skottek, strandskogen 
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Bilaga: Exempel på Traktdirektiv 
 

 



   59 
 

 



   31 
 

Karlslätt 
 
Beskrivning 
Areal 0,5 ha. Bördig sluttning 
väster om Tre Rosors väg, 
med äldre lövskog av björk, 
ek, rönn, ask, hägg, al och 
poppel. 
 

Syftet med skötsel 
Estetiskt, biologisk mångfald. 
 
Målsättning 
En blandlövskog där de vuxna 
trädens kronor får tillräckligt 
ljus att utvecklas. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Viss gallring. Ofta återkommande röjning för att hindra att området växer 
igen. Grova döda träd får stå kvar om de inte utgör någon risk för allmänheten. 

3 

 

Grönplan 
Naturpark 
 

Detaljplan 
Natur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlslätt. Biologiskt rik lövskog, foto 27.  
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Karlstorp 
 
Beskrivning 
Areal 1,3 ha. Ett område med äldre lövträd, ek, 
sälg, ask, asp, björk och lind. I fältskiktet finns i 
delar av området en värdefull lundsflora med bl a 
den sällsynta gulsippan. Lundfloran utvecklas i 
skogar med i glesa lövskogar med speciella 
markförhållanden. Gulsippan kräver både viss 
skugga och visst solljus.  
 
Syftet med skötsel 
Biologisk mångfald och estetiskt. 
 
Målsättning  
Bevara och utveckla ett variationsrikt 
lövblandbestånd med en bevarad lundflora. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Slyröjning och lätt gallring vid behov. 2 
 
Grönplan 
Naturpark och skolgård. 
 
Detaljplan 
Park och bostadsändamål. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlstorp. Liten ädellövlund med gulsippa, foto 26. 
 
 



   33 
 

Markuslyckan 
 
Beskrivning 
Området är uppdelat i tre 
avdelningar.  
 
Avdelning 1: 
Areal 2,6 ha. Gles 
lövskog av 
hagmarkskaraktär på 
gammal betesmark med 
björk, sälg, asp, ek, 
körsbär, rönn, ask, samt 
enstaka tallar. 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,5 ha. Fägata 
mellan två stenmurar 
som håller på att växa 
igen. Stora solitärträd av främst björk växer i stenmurarna. 
 
Avdelning 3: 
Areal 0,4 ha. Ett fuktigt och bördigt område med sälg och al. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1, 3:  
Estetiskt. 
 

Avdelning 2:  
Kulturmiljö och estetiskt. 
 
Målsättning 
Avdelning 1: 
Att bevara områdets hagmarkskaraktär. 
 
Avdelning 2: 
Att bevara fägatan. 
 
Avdelning 3: 
En glest trädbevuxen fuktig skog bestående av al och sälg. 
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Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Slyröjning och eventuellt plockhuggning vid behov. Granen öster om 
vägtunneln tas bort. 
 

 
2 

Avdelning 2: 
Röjning och gallring för att förhindra att fägatan och stenmurar växer igen. 
 

 
2 

Avdelning 3: 
Utvecklingsbara träd lämnas så att kronorna får tillräckligt med utrymme för 
att utvecklas. Övriga träd tas bort. Längs bäcken kan träden stå tätare.  
 

 

 
Grönplan 
Avdelning 1, 2: Naturpark. Utgör ett ”grönt finger”. 
 
Avdelning 3:  
Rik biologisk mångfald. 
 
Detaljplan 
Avdelning 1, 2: Park. 
 
Avdelning 3:  
Ej planlagt. 
 

 
Markuslyckan, avdelning 2. Igenväxt Markuslyckedrev, foto 29. 
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Markuslyckan, avdelning 3. Sumpig videskog vid bäck, foto 28. 

 

 
Markuslyckan, avdelning 1, foto 30. 
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Stjärnhusparken 
 
Beskrivning 
Området är uppdelat i tre avdelningar.  
Avdelning 1: 
Areal 2,4 ha. Ett bördigt, fuktigt 
lövskogsområde med rik 
markvegetation och visst graninslag. 
Större delen av området kan betecknas 
som ett alkärr med stora gamla alar. En 
liten anlagd gräsmatta finns intill 
daghemmet.  
 
Avdelning 2: 
Areal 0,7 ha. I anslutning till 
cykelvägen växer en ung lövskog med 
sälg, björk, körsbär, lönn, rönn, al, 
hassel, och hägg. 
 
Avdelning 3:  
Areal 0,3 ha. Remsa med ca 50 årig lövblandskog av björk, ek, rönn, körsbär, lönn, asp och al 
på bördig mark med hög markvegetation.  
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1:  
Biologisk mångfald. 
 

Avdelning 2, 3:  
Estetiskt och biologisk mångfald. 
 
Målsättning 
Avdelning 1: 
Bevara områdets nuvarande karaktär dvs ett stort alkärr med inslag av andra trädsorter. Alarna 
ska ha möjlighet att växa sig grova. Mängden död ved ska tillåtas att öka. Gran får ej breda ut 
sig. 
 
Avdelning 2: 
Skapa en vacker ridå av lövskog med den rika trädslagsvariation som finns. 
 
Avdelning 3: 
Bevara områdets nuvarande karaktär av ett flerskiktat blandlövbestånd där det ändå finns plats 
för trädkronor att utvecklas. Ädellöv gynnas. 
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Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
I huvudsak fri utveckling. Viss gallring kan eventuellt behövas så att alarna 
kan växa sig grova. Gran får dock tas bort. Stormfällda och döda träd närmast 
husen kan också tas bort. Om möjligt placeras dessa i området för att öka 
mängden död ved. Rotvältor kapas. Om möjligt kapar man dessa på sådant sätt 
att högstubbar skapas 
 

 
 

Avdelning 2: 
Röjning och gallring, där största möjliga trädslagsvariation eftersträvas. 
 

 
1 

Avdelning 3: 
Vid behov viss slyröjning och plockhuggning för att gynna ädellöv. 

 
3 

 
Grönplan 
Naturpark. 
 
Detaljplan 
Avdelning 1:  
Byggnation och idrottsändamål. 
 
Avdelning 2:  
Gata ochplantering. 
 
Avdelning 3:  
Byggnation och park. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stjärnhusparken, avdelning 1. Alsumpskog, foto 31. 
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Stjärnhusparken, avdelning 2, foto 32. 

 

 
Stjärnhusparken, avdelning 3, foto 33. 
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Fredriksberg 
 
Beskrivning 
Området är uppdelat i tre 
avdelningar.  
 
Avdelning 1: 
Blandlövbestånd dominerat 
av björk med inslag av ek, 
rönn och tall. 
 
Avdelning 2: 
Areal 2,1 ha. Ett område 
mellan bostadsområdena 
som är bevuxet med 30-40 
årig lövskog med björk, ek, 
rönn och enstaka sälg och 
körsbär samt en del mindre 
granar. 
 
Avdelning 3: 
Areal 1,5 ha. Slänt mot Tre Rosors Väg. Området kan delas in i tre underavdelningar. Den 
övre delen a. består av ett glest bestånd av unga lövträd främst björk och ek men även rönn, 
hassel och tall.Området i mitten b.är äldre och mer ekdominerad. Den nedre delen c. 
(nedanför gångtunneln) består av äldre lövblandskog med en tätare ridå närmast tomterna. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1, 2, 3:  
Estetiskt. 
 
Målsättning 
Att bevara och utveckla det nuvarande glesa lövblandbeståndet med ett stort inslag av ek, som 
gynnas på lång sikt. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Slyröjning vid behov och eventuellt lätt gallring för att gynna 
kronutvecklingen på ekarna.  

2 

 
Grönplan 
Avdelning 1, 3:  
Allé, gatuplantering eller torg. 
 
Avdelning 2:  
Naturpark. Utgör ett ”grönt finger”. 
 
Detaljplan 
Avdelning 1: 
 
Avdelning 2:  
Park eller plantering och ett litet antal idrottsplaner. 
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Avdelning 3:  
Park. 
 

 
Fredriksberg, avdelning 3a, foto 34. 

 

 
Fredriksberg, avdelning 2, foto 35 
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Paradiset 
 
Beskrivning 
Området är uppdelat i tre avdelningar. 
 
Avdelning 1 
Areal 1,7 ha. Ett variationsrikt område med ett 
ekdominerat lövblandbestånd på bördig mark med 
även bergbundna delar. 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,6 ha. En vacker bäckravin med gamla stora 
alar, lind, hägg och gamla stora hasselbuketter. 
Ravinen har ett högt värde för den biologiska 
mångfalden. 
 
Avdelning 3: 
Areal 4,2 ha. I det nordvästra hörnet mot Tre Rosor 
väg finns ett granbestånd med en igenväxande 
stormlucka. Spritt över området finns ett antal stora 
vackra tallar. Remsan väster om Parkgatan är 
bevuxna med stora gamla ekar som är viktiga att 
bevara för den biologiska mångfalden. Ett flertal små 
gångstigar genomkorsar området. Ett litet paradis 
med höga naturvärden men även ett trevligt litet 
strövområde nära staden. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1: 
Estetiskt och biologisk mångfald. 
 
Avdelning 2: 
Biologisk mångfald. 
 
Avdelning 3: 
Estetiskt och biologisk mångfald. 
 
Målsättning 
Bevara och utveckla området som ett tätortsnära närströvområde av ”naturskogskaraktär” och 
hagmarkskaraktär med möjligheter till upplevelser av ett rikt växt- och djurliv. Området är 
uppdelat i tre avdelningar. 
 
Avdelning 1: 
Remsan väster om Parkgatan bevaras i sitt nuvarande skick, dvs glest ställda ekar med 
tillräckligt utrymme för kronornas utveckling så att ekarna kan växa sig grova och gamla. 
 
Avdelning 2: 
Det urskogliknande området på både sidor om bäcken lämnas för fri utveckling. 
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Avdelning 3: 
Sluttningen ner mot bebyggelsen bevaras i sin nuvarande karaktär av lövblandbestånd. 
Granen i östra hörnet avvecklas på sikt och ersättas med lövskog 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1:  
Gallring och röjning vid behov. Stora ekar och tallar frihugges. Hassel gynnas.  
 

 
2 

Avdelning 2: 
Inom området för fri utveckling göres ingenting mer än att kapa av ev. 
vindfällen för att göra stigarna framkomliga. Gran tas kontinuerligt bort. 
 

 
3 

Avdelning 3: 
Ett mindre område med yngre ekskog bör gallras omgående för att kronorna 
ska kunna utvecklas. Inom övriga delar göres gallring och röjning vid behov. 
Stora ekar och tallar frihugges. Hassel gynnas. Granen hindras från att ta 
överhanden över lövskogen och tas bort helt inom delar av området. 
 

 
2 

 

Grönplan 
Naturpark. Utgör ett ”grönt finger”. 
 

Detaljplan 
Allmän plats – park 

Paradiset, avdelning 1, foto nr 36. 
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Paradiset, avdelning 2. Värdefull bäckravin, foto 37.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paradiset, avdelning 3. 

Eken behöver frihuggas, foto 38. 
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Fridhem 
 
Beskrivning 
Grönområde i bostadsområdet Fridhem. Området 
är uppdelar i åtta avdelningar. 
 
Avdelning 1: 
Areal 1,5 ha. Består av en yngre och medelålders 
lövskog med björk, sälg, asp, al, ek, ask, rönn, 
hassel samt enstaka hägg, körsbär och lönn. En 
mindre bäck rinner i sluttningen. En gång- och 
cykelväg går igenom området. I den västra delen 
finns tre gravrösen. 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,5 ha. Bäckravin med röjd lövskog. 
 
Avdelning 3: 
Areal 0,9 ha. Bergbunden sluttning med gles 
yngre lövskog med främst ek men även björk, 
asp och rönn. Genomsikt mot sjön när det är 
avlövat. Nyligen hugget och röjt område. 
 
Avdelning 4: 
Areal 0,3 ha. Remsa vid gång och cykelväg med 
gles yngre lövskog, mest björk. 
 
Avdelning 5: 
Areal 0,3 ha. Tät lövblandskog av varierande 
ålder. 
 
Avdelning 6: 
Areal 0,4 ha. Tät lövblandskog i varierande ålder 
väster om gång och cykelvägen med genomsikt 
mot sjön. 
 
Avdelning 7: 
Areal 0,6 ha. Tät lövblandskog i varierande ålder öster om gång- och cykelvägen mot 
bergssluttning. 
 
Avdelning 8: 
Areal 0,2 ha. Sluttning ner mot Aspelundsgatan med stora gamla ekar samt enstaka björkar 
och hasselbuketter. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning: 1, 2, 3, 4  
Sjöutsikt 
 
Avdelning: 5, 6, 7, 8.  
Estetik, sikt, biologisk mångfald:.  
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Målsättning: 
Avdelning 1:  
Ett trädskikt med varierad trädslagsblandning ska eftersträvas. Skiktet ska vara så glest att det 
finns möjligheter till sjöutsikt från olika vinklar.  
 
Avdelning 2:  
En trädbevuxen bäckravin med ett sådant glest trädskikt att sjöutsikt skapas. 
 
Avdelning 3:  
En öppen mark endast med enstaka träd för där maximal sjöutsikt eftersträvas.   
 
Avdelning 4: 
Öppet med enstaka vackra lövträd. 
 
Avdelning 5: 
Glest bestånd av solitära lövträd, främst ek, med en vacker utsikt över sjön ifrån gång och 
cykelvägen. 
 
Avdelning 6: 
Glest bestånd av solitära lövträd, främst ek, med en vacker utsikt över sjön ifrån gång och 
cykelvägen. 
 
 
Avdelning 7:  
Glest bestånd av solitära lövträd, främst ek med möjlighet till utsikt. 
 
Avdelning 8: 
En dunge med stora ekar och ett antal hasselbuketter. 
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Skötselåtgärder 
För samtliga områden gäller att engångsåtgärder ska vidtas genom avverkning för att öppna 
upp för sjöutsikt i de fall detta mål inte uppnås i dagsläget. Därefter ska skötseln ske enligt 
nedan.  
 

     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Röjning och gallring vid behov.  
Gravrösena sköts enligt de riktlinjer som gäller för fornminnesvård. 
 

 
3 

Avdelning 2: 
Röjning och gallring vid behov. 
 

 
3 

Avdelning 3: 
Slyröjning vid behov. Spara om möjligt ev. lågväxande buskar som 
exempelvis Hassel, en och vide. 
 

 
3 

Avdelning 4:  
Röjning i omgångar med ca 5 års intervall, av yngre löv i södra delen. 
Ta bort all gran. 
Plockhuggning av enstaka träd vid behov för att gynna kronutvecklingen hos 
de bästa träden.  
 

 
1 
3 

Avdelning 5: 
Klena stammar som kan skada kronorna på huvudstammarna gallras bort  
i omgångar. Hassel och övriga lågväxande buskar gynnas. 
 

 
1 

Avdelning 6: 
Gallras i omgångar med ca 5 års intervall för att skapa utsikt.  
Stora ekar och bärande träd prioriteras bland de träd som ska vara kvar. 
 

 
1 

Avdelning 7: 
Röjning och gallring vid behov. En stor tall (markerad med X på kartan) 
frihugges så att kronan blir helt fri.  
 

 
1 

Avdelning 8: 
Plockhuggning av träd med dåliga kronor. Slyröjning vid behov men spara ett 
antal hasselbuketter. 

 
3 

 
Grönplan 
Avdelning 1-8:   
Naturpark. Delar utgör ett ”grönt finger”. 
 
Detaljplan  
Avdelning 1-8: 
Natur. I avdelning 5-8 krävs marklov för trädfällning. Befintliga träd ska bevaras.  
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Fridhem, avdelning 1, foto 39. 

 

 
Fridhem, avdelning 2. Tätare trädställning i bäckravinen, foto 40. 
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Fridhem, avdelning 3. Glesare trädridå på höjden, foto 41. 

 

 
Fridhem, avdelning 3. Sjöutsikt på vintern, foto 42. 
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Fridhem, avdelning 6, foto 43. 

 

 
Fridhem, avdelning 8, foto 44.
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Ulrikaskolan 
 
Beskrivning 
Areal 1,1 ha. Ett bördigt äldre lövskogsområde på 
med ask, ek, al, björk, asp och hassel. 
 
Syftet med skötsel 
Estetiskt 
 
Målsättning  
Bevara en blandlövskog med viss luckighet och med 
hassel i buskskiktet. områdets nuvarande karaktär. 
 
Skötselåtgärder  
   Prioritet: 
Slyröjning vid behov där man gynnar 
hassel, samt ev. plockhuggning av 
enstaka träd. 

2 
 

 
Grönplan 
Skolgård 
 
Detaljplan 
Bostadsändamål. 
 

 
Ulrikaskolan, foto 45. 
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Bronäs 
 
Beskrivning 
Bronäs är uppdelat i fyra 
avdelningar.  
 
Avdelning 1: 
Areal 1,2 ha. Ett fuktigt, 
bördigt område mellan Ätran 
och cykelvägen (gamla 
järnvägen). En ridå med 
poppel växer längs 
cykelvägen. I övrigt är 
området glest bevuxet med 
poppel, björk och al med en 
frodig undervegetation och 
med slyuppslag av främst 
poppel. Särskilt värdefulla är 
poppelridån och 
strandskogen längs med 
Ätran. 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,2 ha. Slänten norr om riksväg 40. Öppen och gräsbevuxen miljö med enstaka buskar. 
 
Avdelning 3: 
Areal 0,3 ha. Kanten mellan riksväg 40 och industriområdet. En ridå av lövskog och buskage.  
 
Avdelning 4: 
Areal 4,0 ha. Området vid Lillsjön, består främst av ett fd grusupplag som håller på att växa 
igen med sälg och vide i täta buskage. Särskilda värden har området kring Lillsjön och 
strandskogarna längs Ätran. Miljön utgör entré till staden och det är därför viktigt att den är 
estetiskt tilltalande. Området är detaljplanelagt och lämpligt för framtida verksamheter.  
 
Syftet med skötsel:  
Avdelning 1:  
Biologisk mångfald, (estetiskt). 
 

Avdelning 2, 3, 4:  
Estetiskt. 
 
Målsättning 
Avdelning 1: 
Strandskogen bevaras med en hög andel död ved. Poppelalléen bevaras med en viss andel död 
ved. Resterande del ska utgöras av en gles lövskog där kronorna får tillräckligt utrymme att 
utvecklas. 
 
Avdelning 2: 
En öppen gräs- och örtbevuxen miljö med enstaka buskar. Fri sikt norrut ska eftersträvas.    
 



   17 
 

Avdelning 3: 
Bevara områdets nuvarande karaktär dvs. en ridå med lövträd och buskar. 
 
Avdelning 4: 
En vacker grönyta vid Lillsjön bör eftersträvas för att förbättra det första intrycket vid entrén 
till staden. I grönytan ingår längs Ätran naturliga strandskogar med hög andel död ved. Dessa 
bevaras.  
 
Området kring Lillsjön kan med fördel uppgraderas till park, med planteringar och ingå i ett 
blivande verksamhetsområde. Övriga delar bör döljas tillsvidare, eftersom de kan ge ett 
negativt intryck vid infarten. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Poppelallén bevaras. Döda eller döende popplar som kan utgöra en risk för 
trafikanter på cykelbanan får tas ned eller beskäras. Dessa ska i sådana fall 
lämnas kvar inom området för att öka mängden död ved. Strandskogen får 
utvecklas fritt. Sly och enstaka träd på den igenväxande gamla fotbollsplanen 
tas bort för att lyfta fram allén och Ätrans lopp. 
 

 

Avdelning 2: 
Bortröjning av löv i slänten. Eventuellt kan några buskar sparas. 
 

 
2 

Avdelning 3: 
Vid behov lätt röjning och gallring. 
 

 
2 

Avdelning 4:  
Siktgallring och röjning för att öppna upp utsikten mot Lillsjön från 
Falköpingsvägen.  

 
2 

 
Grönplan 
Avdelning 1:  
Naturpark, trafikområde. Strandskogen utgör ett ”grönt finger”. 
 
Avdelning 2:  
Trafikområde. 
 
Avdelning 3:  
Trafikområde. 
 
Avdelning 4:  
Naturpark. 
 
Detaljplan 
Avdelning 1:  
Industriområde (kan bebyggas när ny sträckning av riksväg 40 blir aktuell), park eller 
plantering. 
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Avdelning 2:  
Park och natur. 
Avdelning 3: 
Industri, park och plantering. 
 
Avdelning 4:  
Små industri, park och plantering. 
 

 
Bronäs, avdelning 1. Poppelridå, foto 10. 
 

 
Bronäs, avdelning 1. Ätrans strandskogar, foto 11. 
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Bronäs, avdelning 2, foto 14. 
 

 
Bronäs, avdelning 3, foto 12.  
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Bronäs, avdelning 3. Upplag och vändplan, foto 13. 
 

 
Bronäs, avdelning 4. Lillsjön och trädridå mot infarten, foto 18. 
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Slänten öster om Falköpingsvägen 
 
Beskrivning 
Området är uppdelat i två 
avdelningar. 
 
Avdelning 1: 
Areal 1,9 ha. Ett område med 
gamla stora lövträd, ek, alm, ask 
samt hassel i sluttningen mot 
Falköpingsvägen. Nyligen 
genomgånget. 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,5 ha. Yngre tall och björk. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1:  
Biologisk mångfald och estetiskt. 
 

Avdelning 2:  
Estetiskt. 
 

Målsättning 
Avdelning 1: 
Att bevara områdets nuvarande 
karaktär som en lundartad 
ädellövskog med ett glest 
buskskikt. Träden ska ha möjlighet att växa sig stora och gamla.  
 
Avdelning 2: 
Att skapa ett glest blandbestånd där lövträd gynnas i första hand.  
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Röjning av undervegetationen vid behov och eventuellt lätt gallring av de 
stora träden för att befrämja kronutvecklingen samt för att öka sikten mot sjön 
från Lindängsvägen. En stor ask, markerad med x på kartan, hamlas. Gamla 
hockeybanan kan gallras. 
 

 
3 

Avdelning 2: 
Röjning och gallring vid behov. 

 
3 
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Grönplan 
Ytan utgör ett ”grönt finger”.  
 
Avdelning 1:  
Naturpark. 
 
Avdelning 2:  
Trafikområde. 
 
Detaljplan 
Avdelning 1: Park eller plantering. 
 
Avdelning 2:  
Ej planlagt. 
 

 
Slänten öster om Falköpingsvägen, avdelning 1, foto 17. 
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Slänten öster om Falköpingsvägen, avdelning 2, foto 16.
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Borgmästarehagen 
 
Beskrivning 
Området är uppdelat i tre 
avdelningar. 
 
Avdelning 1: 
Areal 5,4 ha. I huvudsak 
äldre lövskog, främst 
björk, med inslag av ek, 
rönn, sälg, hassel samt 
enstaka hägg, lönn och 
körsbär. Genom området 
rinner en liten bäck. 
 
Avdelning 2: 
Areal 7.2 ha. Sluttning 
mot riksväg 40. 
Medelålders och äldre 
lövblandskog, främst 
björk och ek men även 
rönn, asp, lind, sälg, ask, 
tall och smågranar. 
Området är nyligen 
genomhugget och en del dungar med grov gran har avverkats. Viss olikåldrighet med yngre 
träd som kan växa in i beståndet har också skapats. Ett tätare bestånd har hållits närmast 
riksväg 40. Stenmurar genomkorsar området. Ett par mindre bäckar rinner även i sluttningen. 
Längst i östra delen övergår skogen till ett mer ekdominerat bestånd. 
 
Avdelning 3: 
Areal 2,2 ha. Blandskog med löv och gran. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1:  
Estetiskt. 
 

Avdelning 2:  
Estetisk, buller och biologisk mångfald. 
 
Avdelning 3:  
Estetiskt och buller. 
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Målsättning 
Avdelning 1: 
Med undantag för de områden som eventuellt kommer att exploateras bibehålls ett bestånd 
med lövblandskog, där man på sikt gynnar eken. Inslaget av hassel bevaras och en variation 
av trädslag eftersträvas. Närmast bäcken lämnas ett buskage av lågväxande buskar, som inte 
riskerar att växa upp i kronorna på de äldre träden. Närmast tomterna kan marken hållas mer 
öppen. 
 
Avdelning 2: 
Bevara och utveckla karaktären av lövblandskog, med stort inslag av ädellöv med en tätare 
bullerdämpande vegetation närmast riksväg 40. I luckorna där granen stått eftersträvas en 
självföryngring med olika lövträd. Ädellöv bör gynnas i första hand. Vid bäckarna skapas 
lågväxande buskage. I öster gynnas eken som ska ha tillräckligt utrymme att utveckla sina 
kronor. 
 
Avdelning 3: 
Bevara och utveckla ett barrblandbestånd. Avdelningen bör få ett överbestånd av löv och ett 
bullerdämpande underbestånd av gran. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Röjning av lövuppslag vid behov samt ev. frihuggning av blivande solitärträd. 
 

 
3 

Avdelning 2: 
Röjning av oönskat lövuppslag vid behov och ytterligare lätt gallring för att 
gynna kronutvecklingen. Röjningen bör göras så att en självföryngring av 
blandat löv åstadkoms i luckorna efter grandungarna. Även i övriga delar av 
området bör lämpliga unga lövträd sparas för en successiv föryngring på sikt. 
Uppslag av gran röjs bort när den blivit så stor att den upplevs som störande 
eller innan den riskerar att växa in i lövträdens kronor. 
I öster röjs sly och viss gallring utförs i den mån det behövs för att ge plats åt 
ekarnas kronutveckling. 
 

 
3 

Avdelning 3: 
Gallring för att gynna lövträden och för att hugga bort gran som riskerar att ta 
överhand. 

 
3 

 
Grönplan 
Avdelning 1: Naturpark och bostadsnära park  
 
Avdelning 2, 3:  
I huvudsak rik biologisk mångfald och naturområde. Utgör ett ”grönt finger.” 
 
Detaljplan 
Avdelning 1:  
Bostäder, park och natur. 
 
Avdelning 2, 3:  
Ej planlagt.  
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Borgmästarhagen, avdelning 1, foto 19. 
 

 
Borgmästarhagen, avdelning 2, foto 21. 
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Borgmästarhagen, avdelning 3, foto 20. 
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Bäckravinen i Herrahagen 
 
Beskrivning 
Areal 0,7 ha. Bäckravin med 
stora kraftiga alar i 
anslutning till parkmark. 
 
Syftet med skötsel 
Estetiskt och biologisk 
mångfald. 
 
Målsättning 
Att bevara områdets 
nuvarande karaktär som 
trädbevuxen bäckravin, med 
beskuggning över bäcken. 
Alen bör gynnas och 
tillräckligt med utrymme ska 
finnas så att de kan växa sig 
grova. Vid X-markeringen 
växer en vacker alm som om 
möjligt bör bevaras, se foto nedan.  
 
Skötselåtgärder 
Inga aktuella åtgärder inom 10 årsperioden. 
 
Grönplan 
Bostadsnära park. 
 
Detaljplan 
Park eller plantering. 
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Bäckravinen i Herrahagen. Alskog, foto 23. 

 

 
Bäckravinen i Herrahagen. Värdefull alm, foto 24. 
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Nillas väg/ Tre Rosors väg 
 
Beskrivning 
Areal 0,3 ha. En glest lövträdsbevuxen 
sluttning, främst stora ekar, mellan Nillas väg 
och Tre Rosors väg.  
 
Syftet med skötsel 
Estetiskt och biologisk mångfald. 
 
Målsättning 
En glest ekbevuxen backe, där trädens kronor 
får tillräcklig med utrymme att utveckla 
kronorna samt får möjlighet att växa sig 
grova och gamla. Sparsam buskvegetation. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Röjning av sly och borthuggning av träd som stör ekarnas utveckling vid 
behov. Det är framförallt viktigt att inga träd tillåts växa in i ekarnas kronor. 
 

2 

 
Grönplan 
Naturpark 
 
Detaljplan 
Park 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekbacke, foto 25. 
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Grönplan - Skötselplan 
 
Grönplanen utgör ett 
planeringsunderlag till 
Fördjupningen av 
översiktsplanen för Ulricehamns 
stad.  
 
Planen ger kunskap om de gröna 
områdena funktion och 
betydelse för rekreation, stads- 
och landskapsbild, biologisk 
mångfald och kretslopp i 
Ulricehamns stad och dess 
närmaste omgivning.  
 

Till kunskapsdokumentet knyts 
en skötselplan med riktlinjer om 
hur vi på bästa sätt bör vårda 
dessa områden med avseende på 
biologisk mångfald, estetik, 
säkerhet, utsikt mm.  
 
Skötselplanen omfattar 
huvudsakligen grönområden 
som är i kommunal ägo och som 
utgörs av typen vildparker. För 
stadens skötta parker och för 
kommunens skogsinnehav finns 
andra planer som reglerar 
skötseln t ex skogsbruksplan. 
 
                      Grönplan 
 
Skötselplanen har tagits fram i samverkan mellan Serviceförvaltningen och Miljö- och 
samhällsbyggnadskontoret. 
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Syfte 
 
Syftet med skötselplanen är att ge 
långsiktiga riktlinjer för skötseln av de 
olika vildparksområdena inom 
Ulricehamns tätort. 
 

Traktdirektiv 
 
Innan skötselåtgärder vidtas i 
grönområden, som inte omfattas av denna 
plan eller av skogsbruksplan, ska samråd 
ske med Serviceförvaltningen samt Miljö- 
och samhällsbyggnadskontoret.  
 
Inför varje skötselåtgärd bör en mer 
detaljerad beskrivning av arbetet göras. 
Förslagsvis kan detta göras i form av ett 
traktdirektiv av samma typ som används 
för skogsbruksåtgärder inom kommunens 
skogar, se bifogade exempel. 
 
När åtgärden är utförd kompletteras 
traktdirektivet och signeras av utföraren. 
Därefter ska det överlämnas till 
Serviceförvaltningen för arkivering. 
 
             Skötselplan - Översikt 
 
 
Rätt utformat uppfyller traktdirektiven de krav som ställs enligt de normer som gäller för 
skogscertifiering enligt FSC s standard liksom för skoglig produktionsverksamhet enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001. 
 

Ajourhållning 
 
Planen gäller för den närmaste 10 – års perioden. Därefter bör en revidering göras. I vissa fall 
kan även skötselinriktningen behöva ändras då.  
 
Efter utfört arbete kan prioriteringen ändras i planen för att få en kontinuerlig ajourhållning. 
Efterhand kan även ändringar och tillägg i skötselplanen göras. 
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Läsanvisningar 
 
Vi har gått igenom varje område enligt följande rubriker: 
 
Beskrivning 
Områdets huvuddrag beskrivs så som det såg ut under år 2000. Området är i vissa fall 
uppdelade i mindre avdelningar. 
 
Syftet med skötsel 
Här anges det huvudsakliga motivet till val av skötsel. Motivet kan vara att främja estetiskt 
värde, biologisk mångfald, sikt, kulturhistoria eller bullerskydd.  
 
Målsättning 
Målsättningen med skötseln anges här. 
 
Skötselåtgärder 
Åtgärder redovisas som behövs för att nå målet. Här tas inte hänsyn till kostnader.  
 
Prioritet 
Här anges vilka åtgärder som är mest aktuella. Prioriteringsordningen ger även viss 
vägledning om vilka åtgärder som bör utföras om inte tillräckliga medel avsätts för att klara 
skötseln. 
 
Förslagen till skötselåtgärder har prioriterats enligt nedan. 
Prioritet: 1  Åtgärd bör ske inom den närmaste tiden. 
Prioritet: 2 Åtgärd eller åtgärdskontroll bör ske inom första 5 årsperioden. 
Prioritet: 3 Åtgärd eller åtgärdskontroll bör ske efter första 5 årsperioden. 
 
Grönplan 
Sammanfattande beskrivning av området i grönplanen. 
 
Detaljplan 
I den mån området omfattas av detaljplanebestämmelser anges det här. 
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Vistaholm 
 
Beskrivning 
Vistaholm består av två 
avdelningar. 
 
Avdelning 1:  
Areal 0,5 ha. Lövskog i 30-
40 årsåldern med björk, asp 
och sälg på fuktig fd 
åkermark. Sälgen är i dåligt 
skick. 
 

Avdelning 2:  
Areal 0,9 ha. Igenväxande 
åker. 
 
Syftet med skötsel 
Estetiskt  
 
Målsättning 
Avdelning1: 
Att skapa ett öppet björkbestånd. 
 
Avdelning 2: 
Att bevara området öppet, alt låta igenväxningen fortsätta och på sikt skapa ett 
lövskogsbestånd. 
 
Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Försiktig gallring med några års mellanrum där björken gynnas i första hand, 
med utfyllnad av asp och sälg. 
 

 
1 

Efter det att beståndet blivit utglesat kan även röjning av uppväxande sly 
behöva göras. 

3 

 
Avdelning 2: 
Alt. 1 Öppethållande sker genom aktivt brukande av arrendator alternativt 
genom att gräset slås av en gång per säsong. 
 

 

Alt. 2 Inga åtgärder.  
 
Grönplan 
Naturpark 
 
Detaljplan 
Parkmark 
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Vistaholm, avdelning 1, foto1. 
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Villastaden 
 
Beskrivning 
Avdelning 1: 
Areal 1,9 ha. Ett område 
med yngre och medelålders 
lövskog, främst björk men 
även ek, rönn m.m. I 
området finns en 
fornlämning (domarring). 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,9 ha. En dalsänka 
med utsikt över sjön där all 
granskog nyligen huggits 
bort. 
 
Avdelning 3: 
Areal 0,4 ha. Ett medelålders 
lövblandbestånd. 
 
Avdelning 4: 
Areal 0,5 ha. Stg.766. Gles 
björkskog på gammal betesmark med slyunderväxt. Delvis gräsbacke. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning 1:  
Estetiskt, Kulturmiljö. 
 
Avdelning 2, 3, 4: Estetisk och sikt. 
 
Målsättning 
Avdelning 1: 
Att skapa ett vackert lövskogsområde med hagmarkskaraktär. Enstaka stora tallar bevaras. 
 
Avdelning 2: 
Att skapa ett glest variationsrikt lövblandbestånd med sjöutsikt. 
 
Avdelning 3: 
Att bevara och utveckla ett vackert lövblandbestånd med sjöutsikt. 
 
Avdelning 4: 
Att bevara och utveckla ett glest björkbestånd av hagmarkskaraktär. 
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Skötselåtgärder     Prioritet: 
Avdelning 1: 
Slyröjning samt bortröjning av granplantor så att granarna ej tar över. 
Vid behov lätt gallring.  
Noggrann återkommande röjning av lövuppslag vid fornminnet. 
Området bör om möjligt betas. Stängsling krävs för betning. 
 

 
2 
2 
2 
2 

Avdelning 2: 
Självföryngring av löv där man sedan med röjningar skapar ett glest och om 
möjligt variationsrikt lövbestånd med sjöutsikt. 
 

 
2 

Avdelning 3: 
Gallring där man om möjligt försöker att skapa en vacker utsikt över sjön. 
 

 
2 

Avdelning 4:  
Slyröjning 

 
2 

 
Grönplan 
Området ingår inte i Grönplanen. 
 
Detaljplan 
Ej planlagt 
 
 

 
Villastaden, avdelning 1, foto 2. 
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Villastaden, avdelning 3, foto 3. 
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Prången 
 
Beskrivning 
Område ligger mellan R40, 
västra utfarten och Åsunden. 
Det är uppdelat i fyra 
avdelningar. 
 
Avdelning 1: 
Areal 2,2 ha. Ett glest 
lövbestånd med främst björk al 
och sälg. 
 
Avdelning 2: 
Areal 0,2 ha. Ett bestånd med 
stora fina ekar med en underväxt 
av hassel. 
 
Avdelning 3: 
Areal 0,6 ha. En lövridå mellan 
gamla och nya Boråsvägen samt 
på båda sidorna om cykelvägen 
(gamla järnvägen) bevuxen med 
främst björk och asp. 
 
Avdelning 4: 
Areal 0,5 ha. Området mellan Fornbyvägen och riksväg 40. 
Ett flerskiktat lövbestånd med ek, lönn, björk, sälg, rönn, hägg och hassel på bördig mark. 
 
Syftet med skötsel 
Avdelning: 1, 2, 4:  
Estetiskt, buller, biologisk mångfald och sikt. 
 
Avdelning 3:  
Estetiskt. 
 

Målsättning 
Avdelning 1: 
Att bevara ett glest lövbestånd, behålla och om möjligt öka utsikten från riksväg 40 mot sjön 
så att man får en vacker utsikt mot staden. 
 
Avdelning 2: 
Att bevara ekarna med underväxt av hassel. 
 
Avdelning 3: 
Att skapa en allé av lövträd. 
 
Avdelning 4: 
Att bevara ett flerskiktat, variationsrikt lövblandbestånd och hålla beståndet så tätt att det kan 
fungera som ”bullervägg” mot riksväg 40. 
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Skötselåtgärder     Prioritet: 
Området är uppdelat i fyra avdelningar. För hela beståndet gäller successiv föryngring. 
 
Avdelning 1: 
Slyröjning vid behov för att bevara genomsikten. Enstaka träd kan successivt 
tas bort för att förbättra utsikten. 
 

 
2 

Avdelning 2: 
Slyröjning vid behov men spara ett lämpligt antal hasselbuskar. 
 

 
2 

Avdelning 3:  
Slyröjning vid behov och successiv gallring av träden.  
 

 
2 

Avdelning 4: 
Vid behov frihuggning av enstaka större träd som har förutsättningar att bli 
solitärer samt röjning i underbeståndet så att detta förhindras att växa upp i 
kronorna på de större träden. 

 
2 

 
Grönplan 
Avdelning 1, 2:  
Naturpark 
 
Avdelning 3, 4:  
Trafikområde 
 
Detaljplan 
Avdelning 1, 2:  
I huvudsak park eller plantering. 
 
Avdelning 3:  
Järnvägsområde. 
 
Avdelning 4:  
Huvuddelen av området är planerat för bostadsändamål. 
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Prången, avdelning 1, foto 8. 
 

 
Prången, avdelning 2, foto 7. 
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Prången, avdelning 3, foto 5. 
 

 
Prången, avdelning 3, foto 6. 
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Prången, avdelning 4, foto 4. 
 
 
 


