
Område 2  tillhörande Flaxenviks vägförening        Härsbacka  1:2 
En kort naturbeskrivning av detta område utförd av Eivor Jansson och Elisabeth Toller, 
Oktober 2006 
 
 
TERRÄNG 
Området består av 3 delar 

1. Ängsmark med dike mot Härsbackavägen. Här finns en plan att iordningställa en lekplats för 
barn. 

2. En skogsbeklädd bergknalle omgiven av 12 tomter i väster, söder och norr. I öster sluttar 
berget brant ner mot Margretelundsvägen. 

3. Ett långsträckt bergsområde som gränsar i väster och norr till privat skogsmark. I öster 
gränsar 12 tomter detta skogsområde. 

 
 

 
TRÄDSLAG  
Uppe på bergsknallarna är låg tallskog utbredd, men här finns även enstaka granar och björk.         
Björksly och sälg finns i ängskanten.    
 
UNDERVEGITATION 
Ljung, blåbär - och lingonris, lavar och mossor. Bergen lyser vita av vacker renlav. 
Nu på hösten finns det gott om svamp skogen såsom krämlor, riskor, sopp och trattkantareller. 
 
Djur och fågelliv 
Rådjur, hare, ekorre, räv, skogsduva, hackspett, koltrast, nötskrika, domherre, rödhake, sädesärla, 
ladusvala, mås, nötväcka, blåmes, talgoxe, domherre, grönfink, kråka, skata mm 
 
TILLGÄNGLIGHET 
Ängen ligger vid Härsbackavägen 11. Planer finns på att iordningställa lekplats på ängen som är 
lättillgänglig och lämplig plats för bollplan sandlåda och gungor.(område1) 
 
Detta skogs/bergsområde (område 2) är lättast att gå in i mellan fastigheterna Härsbackavägen 13 och 
15. Här har man sparat en bit mark för kommunikation med skogen.         
 
Det långsträckta berg/skogsområdet (här benämnt som område 3) genomkorsas av stigar och är lätt att 
vandra in i från Härsbackavägen. Det går även bra att ta stigen in i skogen vid Isättravägen  mitt emot 
Skärgårdsstadsskolan. Det gör skolklasser ofta, vilket bara är roligt, för det är en härlig skog! 
 
KLASSIFICERINGSVÄRDE skala 1 - 5 
Vi klassificerar skyddsvärdet till 5 
Motivering: i detta skogsområde växer skogen långsamt. Tallarna blir ej så höga, eftersom de växer 
uppe på berget.  Vi önskar att det får förbli en naturskog med ett rikt djur- och fågelliv. Modern 
avverkningsteknik med stora skogsmaskiner skulle förstöra skogen och den känsliga marken. 
Vi skall ej ha skogen i vinstdrivande syfte. Vår skog är till för rekreation, lek och promenader! 
 
ÅTGÄRD  
Vi anser att man med varlig hand bör gallra bort farliga träd som står och lutar eller hänger på andra 
träd. Nu finns inget sådant behov. 
Bevara gamla träd och även döda träd, dessa är värd för mängder av insekter och fåglar. 
 
Vi måste vara uppmärksamma om träd vid Margretelundsvägen är dåliga eller lutar ut  mot vägen. 
Gallring här kan behövas så småningom. 
 
 


