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Sammanfattning 
Inför en detaljplan där fritidsbebyggelsen skulle få kommunalt VA gjorde vi en skötselplan utifrån 

inventeringen av rekreations och naturvärden i Ulvstorp. Den övergripande målbilden i 

förvaltningen är brynmiljöer med trädvård och en skog för rekreation och med naturvärden.  

Rekreationsvärdena består i promenadvänlig blåbärsskog med sandiga stigar och bruksvägar. Det 

finns sydvända brynmiljöer som också är trivsamma upplevelseplatser där man har en siktvy över 

öppet landskap och en fågelvåtmark. Boende på Ulvstorp har Västersjön som närmaste större 

rekreations- och friluftsområde. 

Naturvärden finns främst i skyddsvärda träd men också ett par naturvärdesobjekt i skogen mellan 

bebyggelsen och riksväg 40. Även fågelvåtmarken i det öppna landskapet i söder är 

naturvärdesintressant. 

Merparten av de skyddsvärda träden finns i södra delen av fritidsbebyggelsen och vid Ulvstorps 

gård. Inom fritidsbebyggelsen finns gamla tallar, hålträd och även enstaka hamlade ädellövträd. 

Runt Ulvstorps gård finns ett 50-tal naturvärdesintressanta träd och då företrädesvis ädellövträd. 

För generella naturvärden finns förutom blommande bärande träd och buskar, även inslag av gran i 

tallskogen. Det är värdefullt för smådäggdjur och en rik fågelfauna. Områdets sandiga mark är 

också intressant. Den tillför habitat för primärkoloniserande växter, mossor och lavar samt 

sandbunden lägre fauna.  
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Skötselplan 
Skötselplanen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret och justerad Tekniska kontoret vid ett 

gemensamt fältbesök 2017-05-11. Den övergripande målbilden i förvaltningen är brynmiljöer med 

trädvård och skogskötsel med hänsyn till rekreation och naturvärden. 

 

 

Grönområde 1 Broholmsvägen väster 

Brynmiljö med en vacker utsikt och närhet till en fågelvåtmark och äng. Värdena för rekreation är vackra 

utblickar över det öppna jordbrukslandskapet med chans att se trana, storspov, kärrhök, häckande tornfalk och 

vintertid även fjällvråk. Ytterligare värden finns i kulturhistoria i gamla träd och i viss mån även blomning i 

buskar och stora körsbärsträd.  

Naturvärde i grönområde 1  skyddsvärda träd 

Naturvärden består i skyddsvärda träd i bland annat hagmarksgran, gammal tall och ett döende björkträd som 

har betydelse för traktens hackspettar. Blottad sandig mark i vägrenen tillför habitat för marklevande 

primärkoloniserande växter och sandbunden lägre fauna. 

Arter: Granbarkgnagare, häckande tornfalk 

Skötselmål och åtgärd: Brynmiljö med skyddsvärda träd och siktvyer söderut över fågelvåtmark 

och öppet landskap. Röjning där man bör gynna blommande träd och buskar, lönn, rosor och hägg. 
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Grönområde 2 Nordanskogen 

Blandbarrskog med struktur i ålder och trädslag. Värdena är främst promenad med genväg i bebyggelsen, en 

skog som skiljer av bostadsområden och skyddar mot nordanvinden. Död ved finns i form av stubbar och 

enstaka lågor. Stigar förekommer mest som genväg 

Skötselmål och åtgärd: Promenadvänlig skog som också är skydd mot nordanvinden.  

Barrskogen gallras och därefter återkommande röjning, förslagsvis med 5-års intervall. 

 

Grönområde 3 Gles tallskog söder om Domarevägen 

Gles tallskog med parkkänsla. Området har visst värde i en öppenhet och blommande ljung men med ett 

utsatt läge nära trafiken. En gång i tiden var detta Frälsningsarméns sommarhem och har i detta ett visst 

kulturhistoriskt värde.  

Vissa naturvärden finns i området bland annat en vidkronig ung ek som står i söder nära vägen, flera äldre 

tallar och ett karaktärträd gran med extremt smal trädkrona. Den är trädborrad och dokumenterad 100 år 

gammal (97år). Granar med smal krona har vanligtvis en nordlig proveniens. Även blottad sandig mark tillför 

habitat för primärkoloniserande växter. 

Skötselmål: Gles tallskog eller brynmiljö med äldre tall och gran samt enstaka ek. Försiktig gallring. 

Därefter återkommande röjning, förslagsvis med 5-års intervall. 

 

Grönområde 4 Domarevägens skog 

Tallskog med öppen mark, gles barrskog och inslag av löv i västra delen. Kvaliteter består i ett par väl synliga 

fornlämningar, vila och skogen som en del i fritidsbebyggelsen samt blommande ljung och rönn. I områdets 

nordöstra del finns en höjdkulle med fin sydvänd sluttning med avskilda rum tack vare några granar. Ett par 

äldre träd gran och tall finns i västra delen samt enstaka klenvuxna rönnbärsträd. En viltstig går genom 

området. En gravkulle och resta stenar i ring är registrerade fornlämningar i området. 

Skötselmål och åtgärd: Gles tallskog med kulturhistoriska värden i fornlämningar, blomning och 

i nordöstra delen en sydvänd glänta med avskildhet. Barrskogen gallras och fornlämningar friröjs. Därefter 

återkommande röjning, förslagsvis med 5-års intervall. 

 

Grönområde 5 Öppen gräsmark i Ulvstorps fritidsbebyggelse 

En öppen mark och allmänning mitt i bebyggelsen. Värdena är en öppenhet i utblick och blomning både 

örtflora och träd/buskar, bland annat körsbär, sälg, fläder, måbär och hägg. Hamlade ädellövträd växer i ett 

bryn i södra delen av området. Beskurna björkar och ett stort buskage körsbär finns i östra delen. Området har 

gott om johannesört, på ett ställe växer lupiner och på ett annat brännässlor och hallon. Ett regnskyddande tak 

är byggt mitt i området och i södra änden finns en avskrapad yta 20x30 m med blottad mineraljord.  

Marken är inte kommunägd. 

Naturvärden i grönområde 5 hamlade ädellövträd 

Naturvärdena består främst av skyddsvärda ädellövträd i södra delen. Även blommande örter, träd och buskar 

tillför habitat liksom blottad sand för primärkoloniserande växter och sandbunden lägre fauna. 

Skötselmål och åtgärd: Förslagsvis öppen mark för aktiviteter, brynmiljö i med naturvärden i 

hamlade ädellövträd. Gradvis och försiktig återhamling av ädellövträden vore önskvärt. 
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Grönområde 6 Blåbärsskogen vid Hedenstorpsmotet 

En tallmoskog med inslag av gran och gott om blåbär. Skogen har värden genom att den är lättillgängligt nära 

cykelinfrastruktur och fritidsbebyggelse. Främsta upplevelsevärden är plocka blåbär och en trivsam skog att 

vistas i tack vare en kuperad terräng och ett inslag av gran samt att skogen har gott om viltspår. Genomsikten 

är god. Områdets storlek möjliggör för friluftsaktiviteter. Dock verkar skogen inte användas av människor i 

någon stor utsträckning. Man kan uppleva skogen vid promenad från grusvägen Hedstigen genom området. 

Välanvända stigar är upptrampade från enstaka hus.  

Viltstigar noterades, liksom hårt betat blåbärsris och gott om rådjursspillning. Både granar i olika åldrar och 

den rikliga mängden blåbär är värdefullt för en rik fauna. Skogen ligger utanför detaljplanen för Ulvstorp. 

Skötselmål: Blåbärsskog med inslag av en och annan gran samt enstaka lågor. 

 

Grönområde 7 Granskog Hedstigen 

En barrskog med både granplantering och en mer variationsrik skog. Värdena är en skog med gott om blåbär 

och upplevelsevärden i en rik natur. Södra delen av skogen har vuxit till från natur med skogsbete. Den har en 

fin upplevelseplats med bryn i sydvänt läge och vy över öppet landskap. Stigar går in i skogen från olika håll. 

Mitt i är en granplantering med viss John Bauer-skogskänsla vilket bryter av mot övriga skogen som har en 

större variation. Skogen ligger utanför detaljplanen för Ulvstorp, men är ett närströvområde. 

Naturvärden i grönområde 7 granskog och skogsbryn 

Södra delen av område 7 har två naturvärdesobjekt enligt en inventering gjord av Fennicus natur, 2017-05-05. 

Ett objekt klass 3, har ett påtagligt biotopvärde knutet till den rika förekomsten av grov död ved och ett visst 

värde knutet till äldre granar. Det andra lite större naturvärdesområdet är ett objekt klass 4 med visst 

naturvärde där biotopvärdet är knutet till inslaget av äldre träd, främst gran och björk. För båda objekten 

bedöms artvärdet vara lågt till visst då bara ett fåtal naturvårdsarter noterats. 

Arter: Västlig hakmossa, gammelgranslav, långflikmossa, sotlav, 

Skötselmål och åtgärd: Skog för produktion, naturvärden och rekreation där södra brynet har fina 

gläntor att förstärka till en upplevelseplats. Fri utveckling i naturvärdesobjekten utom i brynmiljön. 

Återkommande röjning i brynmiljön, förslagsvis med 5-års intervall. 
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Grönområde 8  Aspdunge vid Broholmsvägen-Annelundsvägen 

En dunge med grova aspar varav minst ett är hålträd. Värdefullt är naturupplevelse i hålhäckande fåglar och i 

viss mån den variation och blomning som lönn i området ger.  

Naturvärden i grönområde 8 skyddsvärda träd asp 

Naturvärdena består fram för allt i nämnda hålaspar. Intressant är också blommande trädslag i en lönn och 

goda möjligheter för häggbuskage i området. 

Skötselmål och åtgärd:  Brynmiljö med grova aspar och blommande träd och buskar. Röjning och 

låg-gallring samt släppa fram blommande träd och buskar, förslagsvis lönn, fågelbär och hägg.  

 

Grönområde 9 Movägen väster, en del av skogen vid Västersjön 

Tallmoskog med sandig bruksväg och ett tiotal äldre tallar i östra delen. Värdefullt är möjligheterna till 

promenad på en trivsamt sandig mark samt bärplockning blåbär och lingon. En del av tallarna är äldre än 100 

år och hör till de träd som bör betraktas som evighetsträd. Grova tallar ger karaktär åt skogen och bidrar till 

rekreationsvärde.  

Skötselmål: Rekreation och blåbärsskog med evighetsträd tall. 

 

 

STADSBYGGNADSKONTORET  TEKNISKA KONTORET 

2017-05-15   2017-05-11 

Helen Bjurulf   Emma Gunnarsson Anders Strandh 

Kommunekolog   Utredningsingenjör Skogsförvaltare 
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Ulvstorp, rekreations- och naturvärdesinventering 
Skogen och naturvärdena är inventerade med avseende på rekreationsvärdena och naturvärden. 

Inventeringarna är gjorda av en kommunekolog och en mer djupgående naturvärdesinventering 

och bedömning har gjorts av Fennicus natur 2017-05-05. 

Ulvstorps grönområden inventerades 2017-04-26 och 04-27. Ett par veckor senare besöktes 

området tillsammans med Tekniska kontoret för att nå en samsyn i förvaltning av området. 

 

Metod och resultat – rekreationsvärden enligt sociotopsinventering 
Ulvstorps grönområden beskrivs enligt en inventering av sociala kvaliteter (sociotoper), som 

kommunen gör, år 2016-2017, i samband med en ny grönstrukturplan.  

Grönområdena inventeras med en checklista. Vi följer stigar för att hitta platser som folk 

använder. Checklistan innehåller ett antal kodord för sociala kvaliteter, promenad, lek, blomning, 

naturupplevelse (vild natur), kulturhistoria, vila, utblick (utsikt och öppenhet) med flera kvaliteter. 

Sammanlagt finns 21 kvalitetsord som beskriver upplevelser och aktiviteter i natur- och parkmark. 

Totalt besöktes uppemot 15 områden med naturmark. Av dessa avgränsades och bedömdes  

9 grönområden ha rekreationsvärde. Även Västersjön med angränsande natur inventerades som 

rekreationsområde med sociala kvaliteter.  

Rekreationsvärdena består i promenadvänlig skog med sandiga stigar och bruksvägar i 

blåbärsskogar. Sydvända brynmiljöer är trivsamma upplevelseplatser där man har en siktvy över 

öppet landskap och en rik fågelvåtmark. Boende på Ulvstorp har nära till Västersjön som har en 

mångfald kvaliteter för rekreation och friluftsliv. 

 

Metod och resultat - skyddsvärda träd och generella naturvärden 
Området inventerades på skyddsvärda träd enligt den metod som finns på Trädportalen. Merparten 

skyddsvärda träd finns runt Ulvstorps gård och i södra delen av Ulvstorps fritidsbebyggelse.  

Inom fritidsbebyggelsen finns skyddsvärda hålträd asp, hamlade ädellövträd, äldre tallar samt 

solitära björkar och granar. Områdets äldsta tallar står på tomtmarken vid Broholmsvägen väster. 

En imponerande hagmarksgran växer i en betesmark sydost om infarten till Broholmsvägen, 

grönområde 1.  

Runt Ulvstorps gård finns ett 50-tal naturvärdesintressanta träd främst ädellöv lönn, bok, ask, 

kastanj, ek och fågelbärsträd, men också solitärt vuxen björk, hagmarksbjörkar, och någon pil. 

Bland de generella naturvärdena utgör, förutom bärande och frögivande träd, granen en värdefull 

struktur för fågelfaunan och smådäggdjur. Även områdets sandiga mark är intressant. Blottad 

sandig jord ger livsmiljöer för sandbunden fauna och primärkoloniserande mossor och lavar.  
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Metod och resultat - naturvärdesinventering 
För en del av området har Fennicus natur anlitats att naturvärdesinventera. Detta för att göra 

signalartsökning och säkerställa bedömningen.  

Naturvärdesinventering har genomförts och följer ”Svensk standard för naturvärdesinventering SS 

199000 2014” med ambitionsnivå ”medel” och tillägget ”Naturvärdesklass 4” samt ”naturvårds-

arter”. Fältbesöket gjordes 5 maj 2017. Fennicus naturs rapport ”Naturvärdesinventering av ett 

område norr om Annelund, Jönköping” finns på Jönköpings kommuns hemsida. 

 

Resultat – naturvärden nyckelbiotoper 
Naturvärden finns i naturvärdesobjekt klass 3 Påtagligt naturvärde (nyckelbiotop) och ett område 

klass 4 Visst naturvärde i en zon runt klass 3-objektet.  

Nyckelbiotopen har ett påtagligt biotopvärde knutet till den rika förekomsten av grov död ved och 

ett visst värde knutet till äldre granar. Artvärdet bedöms som lågt till visst då bara ett fåtal 

naturvårdsarter noterats.  

För naturvärdesobjektet (klass 4) är biotopvärdet knutet till inslaget av äldre träd, främst gran och 

björk. Artvärdet bedöms som lågt till visst då bara enstaka naturvårdsarter påträffats. 

 

 

STADSBYGGNADSKONTORET  

2017-05-15 

Helen Bjurulf, kommunekolog  


