Påskberget i Varberg
Natur-, kultur- och friluftsvärden, förslag till skötselplan
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1. Inledning
Bakgrund
Regeringen har beslutat att satsa på kommunal och lokal naturvård genom
att bidra med 300 Mkr under perioden 2004-2006. Syftet är att stimulera naturvårdsprojekt som ökar det lokala naturvårdsengagemanget samtidigt som
de bidrar till att uppnå miljömålen. Satsningen syftar även till att skapa bättre
förutsättningar till friluftsliv bl a i tätortsnära natur samt ha kopplingar till folkhälsoarbetet.
Varbergs kommun har erhållit statbidrag för ett antal olika projekt, bl a upprättandet av en skötsel- och utvecklingsplan för området Påskberget.
Påskberget är ett tätortsnära natur- och friluftsområde beläget i Varbergs
centrala delar. Området utgör ett skogsområde med parkkaraktär som har ett
omfattande stignät och ett motionsspår. Området utnyttjas flitigt för rekreation.
Kommunens intention är att bevara och utveckla Påskberget som ett tätortsnära natur-, kultur- och friluftsområde samt att de värdefulla skogsmiljöerna
bevaras med hjälp av tydliga skötselåtgärder. En skötselplan omfattande mål
och skötselåtgärder för området skall ligga till grund för den framtida skötseln
av området, vilken sedan utförs av kommunens gatuförvaltning.
Uppdraget
Uppdraget har inneburit att översiktligt beskriva områdets naturtyper och anordningar för friluftsliv utifrån befintligt underlag och fältinventeringar samt att
föreslå
• skötselåtgärder som tillgodoser friluftslivets och naturvårdens behov
• förslag på åtgärder och anordningar som gynnar friluftslivet
• skyddsåtgärder och förvaltning.
Rapporten är främst tänkt att utnyttjas som en operativ skötselplan av kommunens gatuförvaltning och inte vara någon heltäckande inventering och beskrivning av områdets flora och fauna. Rapporten ger dock en översiktlig beskrivning av områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden.
För den som är botaniskt intresserad finns mer information om Påskbergets
flora i ”Varberg flora” (Lenfors. I, 2000) samt i de inventeringar och inmätningar av områdets träd som har gjorts av kommunens gatuförvaltning.
Arbetets bedrivande
Arbetet har skett på uppdrag av Varbergs kommun genom Kurt Claesson och
Andreas Lindqvist och har utförts av biologerna Sara Svensson och Calle
Bergil samt landskapsarkitekt Katarina Wellholt.
Värdefull information har erhållits av bland andra Kurt Claesson och Andreas
Lindqvist, Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Halland och Naturskyddsföreningen i Varberg.
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Figur 1. Avgränsning av aktuellt område

Avgränsningar
Utredningsområdets avgränsningar framgår av figur 1.

2. Påskbergets kulturhistoria
I början av 1800-talet utgjorde Påskberget ett kargt utmarksområde med ett
trädlöst och ljungbevuxet hedlandskap. Området var inte uppodlat utan utnyttjades delvis till bete. På höjden i nordväst, dagens utsiktspunkt, tändes
årligen påskeldar och områdets namn anses härleda från att höjden varit
samlingsplats för häxor inför deras färd mot Blåkulla.

Påskbergets utsiktspunkt idag.

I slutet av 1860-talet inleddes en omfattande plantering av Påskberget, vilken
initierades av Herman Rodhe, naturvän och rektor för Varbergs elementarskola. Planteringarna gjordes inte bara av ekonomiska skäl utan även för att
skapa grönska och naturupplevelser. I början stötte arbetet på problem, både
genom Varbergsbornas ointresse och skepsis samt genom att flera bränder
uppstod i området till följd av de årliga påskeldarna.
År 1870 bildade Herman Rodhe intresseföreningen ”Småfåglarnes vänner”
vars uppgift bl a var att vårda naturen och plantera träd. Föreningen ombildades på 1880-talet till ” Planteringssällskapet Småfåglarnes vänner” som
fick allt fler medlemmar i takt med att resultaten av planteringarna på Påskberget började synas. Detta ledde i sin tur till fortsatta och intensifierade planteringsinsatser i Påskbergsområdet samt att föreningen år 1886 fick överta
skötseln av flertalet av Varbergs parker. Stadsfullmäktige gav föreningen ett
årligt anslag på 500 kr för detta ändamål. I övrigt finansierades verksamheten
under en lång period även via medlemsavgifter och en årlig sommarfest i
parken som lockade många besökare. Vidare skapades många attraktioner i
2

Påskbergsområdet under 1900-talets början, bl a fanns här en serveringspaviljong, en dansbana med en Restaurangpaviljong samt Tivedsstugan som
fungerade som fest- och samlingslokal samt scoutstuga.
I början av 1930-talet fick föreningen problem både med allt färre medlemmar
och sämre stöd från stadsfullmäktige. År 1938 övertogs skötseln av stadens
planteringar av en planteringsstyrelse med en stadsträdgårdsmästare och
föreningen avvecklades efterhand. Idag har kommunens gatuförvaltning
hand om områdets skötsel (Pettersson, Å. 1991, Varbergs kommun 1998a &
b).
Påskberget utpekas i kommunens kulturmiljövårdsprogram som en värdefull
park- och skogsmiljö med viss kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som ansluter till parken i väster. Denna utgörs av f d mangårdsbyggnad och tillhörande tjänstebostad till jordbruket Mariedal som flyttats till Neptunivägen
(Varbergs kommun och Hallands museum, landsantikvarien, 1992)
Inom området finns två fornlämningar (RAÄ 10 & 40) enligt fornlämningsregistret (Länsstyrelsen 2005) i form av en stensättning som delvis är övertorvad och en ca 5 m hög minnessten i granit. Vidare finns det några mindre
områden som bär spår av tidigare stenbrytning.
I övrigt underlagsmaterial finns inte aktuellt område utpekat, bl a Länsstyrelsen (1988b).

3. Natur och naturvärden
Kort om naturgeografi och naturhistoria
Påskberget ligger inom den naturgeografiska regionen 10: Södra Hallands
kustland. Regionen utmärks av milda vintrar och höga sommartemperaturer
med en årsnederbörd som i kustbandet är ca 800 mm. Vegetationsperioden
är ca 190-200 dagar. Vidare präglas regionen av uppodlad kustslätt, men i de
inre delarna finns stora arealer av planterad gran- och tallskog. Ädellövskog
utgör den naturliga skogstypen, vilken främst uppträder som hedartad ekeller bokskog. I kustlandet har dock den mänskliga påverkan på landskapet
varit så stark under årtusenden att det knappast går att tala om någon ”naturlig” skogsvegetation. Vidare fanns tidigare stora arealer med ljunghedar i regionen, vilka idag till stor del är antingen igenvuxna eller igenplanterade. En
del kusthedar finns dock kvar samt betesmarker som havsstrandängar (Nordiska ministerrådet 1984, Länsstyrelsen 1997).
Växtgeografiskt ligger området inom den södra lövskogsregionen, vilket utgör
den svenska delen av den europeiska lövskogszonen.
Allmänt om naturförhållandena
Påskberget utgör ett större natur- och rekreationsområde beläget i Varbergs
centrala delar. Idag domineras området av bok-, tall- och blandlövskog, men
hyser även en ett stort antal exotiska arter som t ex douglasgran, sykomorlönn och turkisk ek. I området finns även ett omfattande stignät och ett motionsspår och det utnyttjas flitigt för rekreation. Området delas i två delar av
Danska Vägen, dvs i Gamla respektive Nya Påskberget. I anslutning till sko3

gen ligger Sparbankshallen (kombinerad teater och sporthall), en nöjespark,
Påskbergsvallen med idrotts- och fotbollsplaner och stadens växthus.
Gamla Påskberget domineras av gles bokskog som i vissa delar har karaktär
av pelarsal. I den sydvästra delen är bokskogen tätare och har ett stort inslag
av exotiska trädarter, men även av yngre inhemska lövträd och buskar. Här
finns även en lekplats och en scoutstuga. I väster övergår bokskogen i en
vildvuxen blandskog som domineras av ek, lönn, björk och tall samt en mindre höjd med en utsiktsplats. Utsiktsplatsen utgörs av en karg ljunghed med
öppna hällmarkspartier omgiven av lövskog i alla väderstreck utom i väster.
Den västra sluttningen är till stora delar fri från stora träd för att ge en tydlig
vy över staden. Här finns även ett trädlöst stråk som under vintern utnyttjas
som kälkbacke. Nedanför höjden i nordväst finns en öppen gräsyta och en
del äldre lövträd som utgör en entré till Påskberget från centrala Varberg.

Almallé vid entrén till Nya Påskberget.

Öster om Danska Vägen ligger det större, Nya Påskberget som är mer
”skogslik”. De dominerande skogstyperna är bokskog och blandskog av
främst bok och tall, men här finns även bestånd av gran, tall, blandlöv och
lärk samt mindre bestånd av exotiska trädarter som douglasgran, vitgran,
rödek, och svarttall. I den nordvästra delen finns ett traditionellt parkområde
med klippta gräsytor, parkbänkar, en damm och en almallé, vilket i öster
övergår i en vildvuxen blandlövskog av bl a bok, björk, ek och lönn. I denna
del av Påskberget finns även öppnare områden med relativt nyanlagda arboretum (trädsamlingar), kallade Nisses Lund och Hanssons Glänta. Nisses
Lund ligger i Påskbergets norra del och utgörs av en mindre lund med ett 40tal exotiska lövträdsarter omgivna av klippta gräsmattor och enstaka äldre
alm och ek. I områdets sydöstra del ligger Hanssons Glänta där ett 60-tal
barrträdsarter planterats i en glänta i tallskogen. I denna del av skogen finns
även lämningar av tidigare stenbrytning. I den östra utkanten av skogsområ4

det ligger ytterligare en scoutstuga. Direkt söder om parken ligger en förskola.
Påskbergets fältskikt är till stora delar relativt trivialt med vanliga arter som
kruståtel, hundäxing, brännässla, hundkäx, hallon och blåbär och hyser därmed inga större naturvärden. Delar av området har ett sparsamt fältskikt
(bok- och granskogen), medan vissa mindre partier med torrängsflora finns i
områdets ytterkanter.
Påskberget utgör en naturpark som ursprungligen är planterad, men där nya
träd och buskar tillkommit som en del av den naturliga successionen. De biologiska värdena ligger främst i de planterade exotiska träden och en del äldre
inhemska träd, främst bok och tall. Områdets främsta värden är som friluftsområde vilket kan utnyttjas för promenader och naturupplevelser.
Tidigare dokumenterade värden
Området finns inte omnämnt i traditionella naturvårdsunderlag såsom naturvårdsprogram, olika inventeringar, rapporter gällande riksintressen, Natura
2000-områden etc, sannolikt för att området främst anses vara ett parkområde och inte ett naturområde. Påskberget finns dock omnämnt i några andra
underlag, t ex Länsstyrelsen (1977,1988a &c, 2001, 2002, 2005) och Skogsstyrelsen (2005).
I kommunens översiktsplan omnämns Påskberget som ett värdefullt rekreations- och parkområde i staden (område 120). Det har också ett stort kulturhistoriskt värde som ett planterat parkområde från mitten av 1800-talet. De
värdefulla parkerna skall bevaras (Varbergs kommun 2001).
Påskberget beskrivs som en naturpark, värdefull som promenadområde med
naturupplevelser och som tillflyktsort för småfåglar. Den utnyttjas för närrekreation i form av promenader, hundrastning och löpträning, men även i undervisningssyfte för skolklasser och förskolebarn (Pettersson, Å. 1991).
Vidare omnämns Påskberget i ”Varbergs Flora” som ett grönområde med
148 olika arter av träd och buskar. Området hyser även en del intressanta
örter som kommit in på okända vägar, t ex trådveronika som ursprungligen är
från Kaukasus (Lenfors, I. 2000).
Kommunens gatuförvaltning har även gjort en del inventeringar och inmätningar av Påskbergets träd och buskar, vilka bl a utnyttjats för att anlägga de
två promenadslingor, dvs svenska respektive exotiska slingan, som presenterar olika trädarter inom området med hjälp av informationsskyltar. (Varbergs kommun 1998a & b).
Flora och fauna
Området hyser främst en del intressanta träd- och buskarter vilka till stor del
är planterade, men viss självföryngring sker. Här finns t ex lind, Tilia cordata
och idegran, Taxus baccata som i vilt tillstånd utgör signalarter (Skogsstyrelsen 1995). I området finns även flera arter som i vilt tillstånd är rödlistade
(Gärdenfors, U. 2005) bl a idegran (missgynnad, NT), bohuslind Tilia platyphyllos (akut hotad, CR) och vresalm Ulmus laevis (sårbar, VU). Det finns
5

inga kända fynd av arter som finns upptagna i habitatdirektivets annex, s k
Natura 2000-arter (Artdatabanken 2000) eller regionalt intressanta arter
(Länsstyrelsen 2000). Begreppen rödlistad, signalart etc förklaras i bilaga 1.
I fältskiktet har även intressanta arter som blåsippa, hampstånds, trådveronika och hönsbär noterats (Lenfors, I. 2000). Flera av dessa är inplanterade
eller har kommit med vid plantering av andra arter.
Äldre lövskogar hyser ofta en del intressanta kryptogamer och insekter.
Påskberget har dock en relativt kort historisk som skogsmark, varför området
sannolikt inte hunnit utveckla någon särskilt intressant kryptogamfloran eller
insektsfauna. Några inventeringar av kryptogamer eller insekter har inte dock
gjorts i området.
I övrigt hyser Påskberget ett relativt rikt djurliv med många av våra vanliga
däggdjur och fåglar. Här finns bl a ekorre, iller, hare och smågnagare. Enligt
Varbergs Naturskyddsförening har hasselmus förekommit i området. Ibland
har även större däggdjur som rådjur och älg påträffats i området. Fågellivet
är relativt rikt vad det gäller allmänna löv- och blandskogsarter, men även
arter som sommargylling, stenknäck och sparvhök har noterats i området.

4. Värden för friluftslivet
Allmänt om områdets värden för friluftslivet
Påskberget är ett centralt beläget, mycket värdefullt rekreationsområde. Omfattningen av spontant friluftsliv som promenader, lek, hundrastning och löpträning etc är ofta svår att uppskatta vid enstaka besök men det är uppenbart
att området är mycket flitigt utnyttjat. Påskberget genomkorsas av ett stort
antal stigar samt en asfalterad GC-väg leder runt hela området. GC-vägen är
väl tillgänglig för handikappade. På strategiska platser har informationsskyltar
över området satts upp. I parken finns även ett välfrekventerat elupplyst motionsspår, en lekplats, en utsiktspunkt, och två scoutstugor. Området utnyttjas flitigt av såväl närboende och av närliggande skolor, förskolor och äldreboende i utbildnings- och/eller rekreationssyfte.
I området har även två promenadslingor som visar områdets olika trädarter
anlagts i anslutning till befintliga stigar med hjälp av små blå och rödmålade
träpinnar. Den svenska slingan har skyltar med teckningar och information
om de olika svenska träden, medan den exotiska slingan endast har små
skyltar med arternas svenska och latinska namn.
Mellan Gamla och Nya Påskberget ligger Nöjesparken, Sparbankshallen,
Påskbergsvallen med idrotts- och fotbollsplaner, vilket gör att området har en
tydlig koppling till både idrottsaktiviteter och andra typer av nöjesevenemang
som ytterligare ökar områdets värde för friluftslivet
Inte minst viktigt är områdets utnyttjande och potential för undervisning. Genom sitt centrala läge i direkt anslutning till flera skolor och förskolor har
Påskberget en mycket stor betydelse som exkursionsområde och lekområde.

6

5. Samhällsplanering
Friluftsliv och naturvård är de dominerande intressena att beakta rörande
Påskberget. För området finns två gällande detaljplaner från 1934 respektive
1951 i vilka det tydligt framgår att markanvändningen skall vara parkmark.
Marken ägs och förvaltas av kommunen. Dock finns två scoutstugor inne i
området som disponeras av två olika scoutföreningar, vars verksamhet inte
styrs av kommunen. Området utnyttjas även för t ex löpträning av de idrottsklubbar som utnyttjar de närliggande sporthall, fotbollsplaner och idrottsarenor. I anslutning till området finns även stadens växthus. Parken korsas av
Danska vägen.
I kommunens översiktsplan (Varbergs kommun 2001) beskrivs aktuellt område tillsammans med sporthallen, idrotts- och fotbollsplaner etc som ett värdefullt rekreations- och parkområde i staden (riktlinjeområde 120). Gamla och
Nya Påskberget bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde som ett planterat
parkområde från 1800-talets mitt och de värdefulla parkerna skall bevaras. I
riktlinjeområdet får endast bebyggelse med anknytning till nuvarande verksamheter tillåtas efter prövning. Under 2003 byggdes en ny evenemangshall
(Sparbankshallen) i anslutning till Nöjesparken. Studier rörande trafiksituationen i kring Påskberget skall genomföras. Vidare skall detaljplan för områdets
södra delar upprättas.

6. Bedömning av områdets värden
Bedömning av natur- och friluftslivsvärden
Utifrån dokumenterade värden och fältbesök i området har en bedömning av
områdets natur- och friluftsvärden gjorts. Bedömningarna rörande naturvård
och friluftsliv har gjorts med hjälp av särskilda 5-gradiga värdepyramider som
utvecklats av GF Konsult AB för arten (se bilaga 2 & 3).
Vad gäller naturvärden bedöms Påskberget i sin helhet som ett område med
större lokala naturvärden, dvs kategori C enligt bilaga 2. Bedömningen grundar sig bl a på att området är till stora delar bevuxet med äldre löv- och barrskog samt hyser en del intressanta och exotiska träd och buskar.
Området bedöms ha större lokala rekreationsvärden, dvs kategori C enligt
bilaga 3. Denna bedömning grundar sig på att Påskberget utgör ett centralt
grönområde med ett stort antal stigar, ett motionsspår, lekplats, utsiktsplats
och scoutstugor. Området utnyttjas flitigt av närboende och närliggande skolor, förskolor och ålderdomshem. Det ansluter dessutom till Nöjesparken och
flera idrottsarenor, vilket ger området en tydlig koppling till olika idrottsaktiviteter och nöjesevenemang.

7. Förslag till skötsel
Övergripande mål
Det övergripande målet med en skötselplan för området Påskberget är att
bevara, utveckla och förstärka områdets rekreations- och naturvärden. Skötseln skall i första hand vara inriktad på att främja och förbättra områdets rekreationsmöjligheter, eftersom det utgör ett tätortsnära och mycket välutnytt7

jat grönområde. Samtidigt hyser området höga naturvärden och har till stor
del karaktären av en naturpark, varför det är viktigt att bevara och utveckla
dessa värden för att öka Påskbergets attraktionskraft.
Därmed kan sägas att målet bör vara att framförallt öka Påskbergets kvaliteter för friluftslivet och att bevarandet av de biologiska värdena bör vara underordnat detta mål. Skälet till detta är att området inte utgör en naturlig, opåverkad skogmiljö utan är ett planterat naturparksområde i urban miljö som
påverkats av anläggning av stigar och skötselåtgärder. Detta bedöms dock
inte i någon större utsträckning ge upphov till konflikter.
Påskberget har även ett kulturhistorisk värde som ett ca 150 år gammalt
parkområde, vilket är viktigt att lyfta fram. De kulturhistoriska värdena är
därmed tydligt kopplade till både rekreations- och naturvärden, varför det
övergripande målet inte heller bedöms ge några konflikter med ett bevarande
av kulturvärdena.
Påskberget är ett stort parkområde med stora utvecklingsmöjligheter. De huvudsakliga åtgärderna för att förstärka områdets rekreations- och naturvärden bör vara att:
•
•
•
•

Tydligare lyfta fram befintliga kvaliteter och annonsera dessa.
Skapa tydliga kontraster mellan områdets olika delar och skogsbestånd för att ge området en ökad variation.
Öka och förbättra informationen om Påskberget och därmed öka tillgänglighet och attraktionskraft.
Skapa nya attraktioner i området kopplade till naturen.

För att ge en fingervisning om vilka skötselåtgärder som bedöms som viktigast, delas föreslagna skötselåtgärderna upp i 3 prioriteringsnivåer efter hur
angeläget det är att åtgärderna genomförs.
Generella riktlinjer och skötselåtgärder
Nedan ges mer generella riktlinjer som kan röra hela området. Generella åtgärder för friluftslivet ges i avsnittet Anordningar för friluftslivet.
Generella riktlinjer
•

•

Påskberget domineras av bokskog med olika karaktär. Bokskog har
många fördelar, t ex är den vacker, strövvänlig och relativt lättskött,
medan nackdelar är att markvegetationen blir sparsam och att arten
lätt konkurrerar ut andra arter. Påskbergets olika typer av bokdominerad skog bör bevaras, bl a för att undvika de kontinuerliga skötselinsatser som skulle krävas för att begränsa bokens dominans i dessa
delar. Istället bör skötselåtgärderna koncentreras på att renodla de
icke bokdominerade bestånden och i dessa ha återkommande röjningar av inträngande bok. Priotering 1
Påskberget har ett stort antal exotiskt eller sällsynta träd- och buskarter, varav en del är planterade på 1800-talet, men många ”försvinner i
mängden” då de ofta omges av en tät vegetation med vanligare arter.
För att komma till sin rätt bör dessa mindre bestånd eller enskilda träd
och buskar lyftas fram. I många fall behöver de också tydligt skyltas.
Priotering 1
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Vid arbetet med att lyfta fram exotiska arter bör den trädinmätning
som gjorts av kommunen utnyttjas. Inmätningen bör även uppdateras
och sedan hållas ajour. Priotering 2
Fågelholkar bör sättas upp i områdets mer vildvuxna delar för att gynna fågellivet. Även död ved bör lämnas i dessa delar för att gynna bl a
insekter. Priotering 2

Beskrivning av delområden och förslag till skötsel
Varje delområde beskrivs kort utifrån dokumenterade värden och fältbesök.
Delområdenas lägen framgår av figur 2. Vidare ges kortfattade förslag till
skötselmål samt skötsel- och restaureringsåtgärder. Restaureringsåtgärder
definieras som åtgärder som förändrar områdets karaktär, t ex tar bort buskbryn etc, medan skötselåtgärder definieras som återkommande åtgärder som
krävs för att vidmakthålla en karaktär. Två termer som används ofta i texten
är röjning och gallring, vilka förklaras nedan.
Röjning
Röjning avser avverkning av buskar och sly av yngre löv- och barrträd (upp
till en storlek av ca 10 cm i diameter) för att ge utvalda träd utrymme och ljus.
Röjningsåtgärder bör oftast genomföras återkommande och då framförallt
med röjsåg.
Gallring
Gallring avser utglesning genom stamvis avverkning av yngre till medelgrova
träd som inte längre kan betecknas som sly (dvs över ca 10 cm i diameter).
Gallring sker oftast som en enstaka restaureringsåtgärd och genomförs framförallt med hjälp av motorsåg.
Vilken inriktning på röjningen/gallringen skall ha i Påskberget framgår av texten till respektive skötselområde.
1. Påskbergets entré i nordväst
Beskrivning:
Klippta gräsmattor som i öster övergår i ett ”lundartad” skogsparti med bok,
ek, lönn, björk, gran och tall. Träden står idag för tätt och konkurrerar med
varandra om utrymmet. Kring träden finns en högre gräsvegetation av bl a
lundgröe, kruståtel, rödklöver och rödven. I sluttningen upp mot utsiktsplatsen växer rhododenronbuskar och en tät ridå av bok, ek, lönn och oxel. Norr
om Påskbergsväget finns ett mindre område med gräsmattor och planterade
buskar.
Skötselmål:
Tydlig entré till parken från staden. En gradient från gräsyta via park till bokpelarsal.
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Entrén till Påskberget i nordväst.

Restaurering:
En försiktig gallring av några träd görs för att ge återstående träd tillräckligt
med plats och för att skapa parkkänsla. Ta bort risig gran intill gångvägen
Lågt hängande grenar kan även tas bort för att ge genomsiktlighet. Återskapa gräsmattor runt träden. Ridån av buskar och träd i sluttningen upp mot
utsiktspunkten bevaras. Priortering 1
En informationsskylt om Påskberget och dess attraktioner bör stå i gränsen
mellan gräsytor och träd. Priortering 1
Skötsel:
Klippning av gräsytor och återkommande röjningar av sly med ca 3-5 års
mellanrum. Priortering 1
2. Öppen utsiktsplats – ”Kanonberget”
Beskrivning:
En öppen utsiktsplats som är belägen på en mindre höjd med hällmarkspartier, enstaka äldre tall och en högvuxen gräsvegetation av bl a kruståtel, renfana, rölleka, ängsvädd, johannesört och ljung. Siktgluggar har röjts åt väster
mot staden och i dessa samt i brynen mot omgivande skog växer en del yngre rönn, lönn och björk. En kanon har placerats på högsta punkten och här
finns även en mindre stenbänk. En trädlös sluttning leder ned mot parkens
entré i nordväst, vilken utnyttjas som kälkbacke på vintern.
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Skötselmål:
Öppen utsiktsplats med en vacker vy över Varberg stadskärna. Karaktären
av karg ljunghed med hällmarkspartier förstärks.
Restaurering:
De öppna ytorna ”ljungheden” bör utökas för att ge en känsla av hur hela
Påskberget såg ut innan Herman Rodhe påbörjade sitt planteringsprojekt.
Utökningen sker genom att gallra/röja bort yngre träd i brynzonen mot omgivande skog samt genom att siktgluggen i sydväst utökas. De yngre träd som
idag finns i siktgluggen röjs bort. I brynen mot skogen kan lägre blommande
buskar som slån, nypon och hagtorn planteras för att stoppa uppslag av
rönn, björk etc. De äldre tallarna bör bevaras. Prioritering 1
En informationsskylt om Påskbergets historia sätts upp och eventuellt även
en karta som pekar ut intressanta byggnader som syns från utsiktsplatsen.
Några sittplatser bör ordnas och eventuellt även en grillplats för att undvika
eldning direkt på hällmarkspartierna. Prioritering 2

Siktgluggen vid utsiktsplatsen bör röjas och utökas åt sydväst.

Skötsel:
Återkommande röjningar med ca 1-3 års mellanrum. Området bör slås årligen och gräset bör samlas in och tas bort för att gynna torrängsväxter. Prioritering 1
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3. Vildvuxen blandskog med bl a ek och tall
Beskrivning:
a) En vildvuxen ”naturlig” blandskog av ek, tall, bok, oxel, rönn och lönn m m
i anslutning till Påskbergsskolan. Inslaget av yngre lövträd och buskage av
slån och nypon är bitvis stort. En typisk skogtyp för norra Halland. Här växer
flera äldre knotiga tallar och ekar och mycket kaprifol som klänger upp i träden. I fältskiktet finns arter som ljung, blodrot, ängsvädd, kruståtel och kärleksört. Området gränsar till en skola och utnyttjas flitigt för lek vilket syns på
förekomst av mindre stigar, koja etc. I närheten av skolan finns även viss
lekutrustning och en lägerplats med stockar.
b) Ytterligare ett vildvuxet blandskogsområde i Nya Påskbergets södra del
intill en förskola. Här finns många knotiga tallar och enbuskar samt en del
hällmarkspartier.
c) En ung blandskog som ansluter mot Mariedalskolan som är något yngre
och tätare än område a & b. Här växer främst björk, gran, tall, ek, asp och
bok. Granen är till stor del risig och bitvis relativt tät.
Skötselmål:
Vildvuxen blandskog med stor variation. Förekomsten av små rumsbildningar, täta lekbuskage, koj- och klätterträd bör vara stor, vilket är positivt ur leksynpunkt.
Restaurering:
Gallra bort ung risig gran i område c. Prioritering 2

Knotig ek i vildvuxen blandskog
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Skötsel:
Huvudinriktningen bör vara att området utvecklas fritt för att bibehålla vildvuxen karaktär och vara ett bra lek- och studieområde för skol- och dagisbarn. Skolornas barn och pedagogiska personal bör dock ges stort inflytande
över skötseln. Döende träd bibehålls så länge de inte utgör någon fara. Fällda träd bör få ligga kvar för lek och biologisk mångfald. Brynets variation av
öppna ängsytor, brynbuskar och öppna ”ingångar” till skogen bör bevaras.
Prioritering 1
Vidare kan befintlig koja i område a rustas upp och nya ”naturlekrum” skapas
som uppmuntrar barnens fantasi. Prioritering 2
4. Bokpelarsal
Beskrivning:
En gles äldre bokskog som bildar en pelarsal med inslag av andra äldre träd,
bl a bohuslind, oxel, tall, hästkastanj i anslutning till intilliggande vägar. I vissa delar har även en del buskar och yngre träd vuxit upp genom plantering
och/eller självföryngring, bl a rhododenron, snöbär, fläder, ek, rönn och lönn.
Fältskiktet är till stora delar sparsamt med arter som kruståtel, blekbalsamin,
lundgröe, kirskål och hallon i de öppnare delarna.
De yngre träd och buskar som har tillåtits växa upp i anslutning till vägarna
och mot lekplatsen var tänkta att skärma av parken mot trafiken men de har
fått en oklar avgränsning som istället ger ett något ovårdat intryck. Området
utgör en vacker gammal parkmiljö och denna bör vara klart synlig utifrån.

Bokpelarsal i Gamla Påskberget.
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Skötselmål
Äldre genomsiktlig bokpelarsal.
Tydlig och inbjudande entré till parken. Inbjudande öppenhet mot lekpark och
övriga omgivningar. Livskraftigt bestånd av bohuslind bör utökas genom naturlig föryngring.
Restaurering
Röjning av buskar och sly mot lekpark och vägar. Prioritering 1
Befintlig föryngring av bohuslind sparas. Prioritering 1
En försiktig gallring av främst yngre bok för att få fram en något glesare bokskog. Syftet är ge bokskogen en tydligare parkkaraktär dominerad av äldre,
grova träd som är visuellt tilltalande för besökare. Gallringen och skötseln
skiljer sig därför från den som gäller bokskog för virkesproduktion. Enstaka
yngre träd bör dock lämnas som på sikt kan ersätta de äldre träden. Prioritering 2
Enstaka värdefulla buskar kan dock sparas i brynen, t ex rhododenronbuskarna intill Påskbergvägen. (De planterade buskarna kan alternativt grävas
upp och flyttas till den skötta parkmiljön i område 6). Exotiska arter i området
lyfts fram, t ex coloradogran, hydridlärk och idegran. Prioritering 2.
Skötsel:
Återkommande röjningar c:a vart 3:e till 5:e år. Föryngring av bohuslind och
enstaka föryngring av bok sparas dock. Prioritering 1.
5. Bokdominerad blandskog med lekplats och scoutstuga
Beskrivning:
En bitvis tät bokdominerad blandskog av bl a björk, lönn, ek och tall samt
med inslag av yngre träd och buskar. Här växer en del äldre ekar och tallar
samt mer exotiska arter som turkisk ek, vitoxel och äkta kastanj, vilka idag
”försvinner” i omgivande slyvegetation. Mot sydväst avslutas området med en
del buskage av slån och nypon och ett torrare område med främst ek, tall och
lönn. Fältskiktet är till stor del sparsamt, men i de öppnare delarna växer arter som kruståtel, hundkäx och hallon. Området ger ett bitvis igenvuxet intryck.
I området ligger en lekplats och en scoutstuga. Lekplatsen består av en yta
med klippta gräsmattor och planterade buskar där det finns en nedsliten lekutrustning och parkbänkar. Lekplatsen omges åt alla håll av skog med en tät
slyvegetation i brynzonen. Närmast scoutstugan finns en vildvuxen gräsmatta
och enstaka äldre ek och bok, men i övrigt omges den av skog.
Skötselmål:
Äldre gles bokdominerad blandskog som omger lekplats med öppna välskötta ytor och enstaka angränsande lekvänliga buskage.
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Restaurering:
Gallra bort yngre träd för att få en gles äldre skog. Äldre träd, särskilt ekar
skall röjas fram för få mer utrymme och ljus. Även exotiska träd skall lyftas
fram. Kraftig röjning av buskar kring lekplatsen för att skapa genomsiktlighet
och göra området mer inbjudande mot parken. Ned mot Danska vägen kan
ett något tätare bryn sparas. Prioritering 1.
En skylt som berättar om de olika exotiska träden kring lekplatsen bör sättas
upp. Prioritering 2
Lämpligt område för nya attraktioner se Anordningar för friluftslivet.
Skötsel:
Återkommande röjningar med ca 3-5 års mellanrum. Fortsatt klippning av
gräsytor. Prioritering 1.

Lekplatsen som omges mycket buskar och yngre lövträd.

6. Traditionellt parkområde med damm
Beskrivning:
Traditionellt parkområde med klippta gräsmattor, parkbänkar, almallé och en
större damm med enstaka vattenväxter och pilar. En mer högvuxen gräsyta
ansluter till området i söder. I nordväst närmast Nöjesparken finns en parkyta
med en del bok och ek omgivna av ett något högre fältskikt av bl a kruståtel,
grodblad och hundäxing och rödven. Det genomkorsas av ett flertal stigar
och ansluter till staketet kring parkområdet tillhörande Nöjesparken. Parkmiljön är sliten.
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Skötselmål:
Entré till nya Påskberget och traditionell parkkaraktär.
Restaurering:
I området västligaste del bör gräsmattor återskapas och ett fåtal yngre bok
och björk tas bort för att ge utrymme för de äldre träden. Kring dammen bör
ytterligare pilar och fler, gärna blommande vattenväxter planteras, t ex blomvass, svärdslilja och fackelblomster för att skapa mer lummighet och färg i
området. Eventuellt kan även någon rabatt med blommor anläggas för att få
mer färg och variation i området. Almallén bör om möjligt bevaras, men bör
kontrolleras för tecken på almsjuka kontinuerligt. Brynet i norr och öster bör
öppnas in mot skogen och arboretumet. Prioritering 1
Ytterligare en informationsskylt bör placeras vid entrén till parken, väl synlig
för besökare både till Nya och Gamla Påskberget. Skylten för motionsspår
bör bytas ut eller helt tas bort. Staketet mot parkområdet inom nöjesparken
avskilda parkmiljö bör tas bort eller så skapas åtminstone en visuell kontakt
med denna. Prioritering 1
Lämpligt område för ny attraktion, se Anordningar för friluftslivet.
Skötsel:
Områdets gräsytor klipps och kontinuerlig parkskötsel av övriga ytor. Prioritering 1

Parkmiljön med gräsmattor, parkbänkar och damm vid entrén till Nya Påskberget.
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7. Nisses lund omgiven av vildvuxen blandlövskog
Beskrivning:
En lund med äldre lövträd, ett arboretum med yngre exotiska träd och klippta
gräsytor. Nisses Lund är en fin och lummig miljö, men ligger idag lite undanskymd och inträngd i ett vildvuxet lövskogsområde. Träden i arboretumet står
för tätt för att lundkänslan skall kunna bevaras när träden blir större, utan de
kommer istället bilda en skog där de individuella träden inte kommer till sin
rätt. Sannolikt kommer problemet uppstå redan inom ca 10 år. Lunden syns
inte från parkmiljön i väster eller från Påskbergsvägen.
Den omgivande skogen i norr och väster utgörs av en relativt vildvuxen
blandlövskog av bl a ek, lönn, björk, bok, alm och rönn. Inslaget av unga träd
är stort och här finns även en del buskar, bl a snöbär. I fältskiktet finns inslag
av brännässla, hundkäx, kirskål, men även blåsippa och lundgröe. Blandlövskogen blir en skarp kontrast mot anslutande parkmiljö och lund och känns
mest ovårdad.

Nisses lund med ett något tätt planterat arboretum av yngre exotiska lövträd.

Skötselmål:
Utvidgad luftig lund med arboretum av exotiska lövträd.
Restaurering:
För att tydligare annonsera Nisses Lund och bevara den luftiga känslan bör
lunden utökas och vissa av träden i arboretumet flyttas ut för att ge träden
mer plats. Detta görs genom att blandlövskogen i norr och väster röjs/gallras
kraftigt för att få bort sly och yngre träd och på så sätt binda ihop parkmiljön i
väster med Nisses lund. Äldre träd sparas och ges utrymme och ljus, särskilt
de äldre ekarna. Klippta gräsmattor bör anläggas i hela området eller åtminstone i de västra delarna. Om så krävs kan även delar av blandlövskogen i
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söder gallras ur och bli en del av lunden. En trädgårdsmästare och en landskapsarkitekt bör rådfrågas vid restaureringsarbetena. Prioritering 1
En skylt med information om träden i arboretumet och en liten karta med deras placering bör sättas upp. Några parkbänkar bör ställas ut i området. Prioritering 1
Skötsel:
I lunden klipps gräsmattorna och kring träden kan alternativt en gräsklinga
användas. Prioritering 1
8. Blandlövskog
Beskrivning:
En något vildvuxen blandlövskog av bl a bok, björk, lönn, fågelbär, bok, och
rönn. Inslaget är stort av yngre träd och buskar, bl a hassel. Här ligger även
en del döda träd och grenar och marken är bitvis något fuktig. I den sydvästra delen blir bokdominansen större. Området blir en stor kontrast mot anslutande parkmiljö och Nisses lund och känns lite ovårdad.
Skötselmål:
Gles björkskog med inslag av äldre ek och bok.
Restaurering:
Området bör slyröjas och successivt gallras ur för att få fram en mer björkdominerad skog. Ett fältskikt med vitsippa bör skapas genom att plantera in
arten för att få en vacker blomning i området på våren. Genom att hålla en
gles skog mot parkmiljön i nordväst blir denna även synlig från detta område.
Även andra äldre lövträd sparas och ges tillräckligt med utrymme, särskilt de
äldre ekarna. Områdets östligaste del (öster om stigen) kan alternativt gallras
kraftigt och successivt övergå i bokpelarsal och bli en del av område 9. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjningar av sly med ca 3-5 års mellanrum. Prioritering 2
9. Bokpelarsal
Beskrivning:
a) En relativt gles och ung bokskog som har god genomskiktlighet. I nordöstra delen växer en del yngre lövträd och enstaka tall och gran i nordost.
Mycket sparsam markvegetation.
b) En relativt gles och ung bokskog som har god genomskiktlighet i anslutning till scoutstugan i nordöst. Mycket sparsam markvegetation
Skötselmål:
Äldre gles bokpelarsal.
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Restaurering:
Renodla bokpelarsal, röj bort sly och glesa ut något genom att gallra bort en
del yngre bokar för att få fram en tydligare parkkaraktär (se område 4). Bevara och lyft fram enstaka exemplar av t ex avenbok & vitgran. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjningar med ca 3-5 års mellanrum. Enstaka föryngring bok
bör sparas. Prioritering 2
10. Blandlövskog
Beskrivning:
a) Ett bestånd med tät, vildvuxen blandlövskog öster om Nisses lund. Beståndet har ett visst inslag av tall.
b) Ett bestånd med bok och björk söder om scoutstugan.
Skötselmål:
Vildvuxen blandlövskog. Prioritering 3
Restaurering:
Eventuellt kan sly av bok röjas bort vart 3:e år (a) för att gynna alla arter förutom bok. Område b bör fungera som bullerzon mot vägen. Äldre bok bevaras och död ved får ligga kvar. Gynna fågellivet genom att sätta upp fågelholkar. Prioritering 3
Röj dock fram de träd som skyltas för svenska slingan. Prioritering 1
Skötsel:
Fri utveckling. Prioritering 3

Vildvuxen blandlövskog i Påskberget nordöstra del.
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11. Mindre bestånd av rödek, svarttall och sitkagran samt ett stormfälle.
Beskrivning:
Ett litet, relativt ungt bestånd av rödek omgivet av främst ung björk, ek, asp
och bok. En viss röjning kring träden har gjorts relativt nyligen. Detta gränsar
i sydväst till ett mindre område med svarttall och siktagranar som är i relativt
dåligt skick. Området södra del utgörs av ett stormfälle där ett antal av områdets större granar blåst ned. En ljust och relativt öppen plats har uppstått
omgivet av yngre björk, asp, rönn och brakved. En del grenar ligger kvar efter
uppröjning efter stormen.
Skötselmål:
Renodlade bestånd av rödek, svarttall och siktagran samt inhemsk lövsuccesion.
Restaurering:
Renodla bestånden av rödek, svarttall och siktagran genom att röja/gallra
bort övriga trädslag kring dessa. Eventuellt kan några äldre bokar bevaras.
En skylt som beskriver de tre arterna kan sättas upp. Stormfället utnyttjas
delvis till att utöka rödeksbeståndet genom plantering av fler rödekar. På resterande del röjs bestånd av rönn med inslag av sälg fram. Dessa trädslag får
bilda en successionsskog för att på lång sikt släppa fram andra lövträd som
te x alm, ask, bok , lind och hassel. En skylt som förklarar begreppet succession sätts upp i området. Prioritering 1
Skötsel:
Återkommande röjningar i de renodlade bestånden. Prioritering 2

Mindre stormfälle som kan utnyttjas för att utöka rödeksbestånd och visa successionsskog.
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12. Talldominerad blandskog
Beskrivning:
En blandskog dominerad av äldre, höga tallar med ett lägre trädskikt av yngre rönn, björk och bok och gran. I öster blir beståndet tätare med ett stort inslag av ung, risig tall och gran. I söder finns ett mindre bestånd av lärk med
en del rönn.
Skötselmål:
Tallpelarsal och renodlat lärkträdsbestånd.
Restaurering:
Skapa en tallpelarsal genom att slyröja och gallra bort det lägre lövdominerade trädskiktet samt yngre tall och gran i öster. Inträngande bok och gran bör
även tas bort efter hand. En viss röjning av rönn görs även i lärkbeståndet för
att lyfta fram äldre träd. En informationsskylt om lärk kan sättas upp. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjningar av lövsly med ca 3-5 års mellanrum. Prioritering 2
13. Bokskog
Beskrivning:
En bitvis ganska tät bokskog med inslag av lönn, björk och äldre tall.
Skötselmål:
Naturbokskog.
Restaurering:
Inga restaureringsåtgärder behövs, då området bör utvecklas fritt till naturbokskog som fortsatt har ett visst inslag av andra arter.
Skötsel:
Inga särskilda skötselåtgärder, men ett tätare buskbryn mot vägen i söder
bör eftersträvas som skydd mot buller. Prioritering 3
14. Tallskog och mindre hassellund i öster
Beskrivning:
Ett område med tät risig tallskog med inslag av gran, bok samt sly av rönn
och björk. Detta övergår i öster till ett mindre lövdominerat område med bok
och hassel som ansluter till bokskogen kring scoutstugan.
Skötselmål:
Gles tallskog med ett underskikt av en hassellund.
Restaurering:
En mindre hassellund bör på sikt skapas som fin övergång mellan bokskog
och tallskog. Man bör eftersträva att stigen passerar genom en relativt låg
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”lövtunnel” av hassel och ett högre skikt med äldre tallar. Tallskogen kring
stigen gallras successivt och naturlig föryngring av hassel gynnas. Äldre tallar sparas och hasselbuskar planteras om nödvändigt. I befintligt hasselbestånd röjs övrigt lövsly bort och endast äldre lövträd sparas. Hassellunden får
gärna presenteras med en skylt. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjning av inträngande tall, gran och bok med ca 3-5 års mellanrum. Prioritering 2
15. Tallskog
Beskrivning:
Ett område med tallskog som i de norra delarna är relativt tätt och risigt med
inslag av gran, bok samt sly av rönn och björk. De södra delarna är glesare
och domineras av äldre tall, men har ett inslag av bok, gran, lönn och oxel.
Även i dessa delar finns en del sly av framförallt bok och rönn. I området
finns en del ovanliga arter, bl a douglasgran i öster och sykomorlönn i sydväst. Fältskiktet består av bl a blåbär, hallon och harsyra.
Skötselmål:
Äldre tallskog med inslag av äldre gran och bok.
Restaurering:
En viss gallring av yngre tall och gran samt röjning av lövsly bör göras för att
gynna äldre tall. Äldre bok och gran sparas. Vidare bör douglasgran och sykomorlönn lyftas fram och gärna presenteras med en skylt. Prioritering 3
Skötsel:
Återkommande röjning av inträngande lövsly och gran med 3-5 års mellanrum. Prioritering 2
16. Tät granskog
Beskrivning:
Ett område med övervägande tät granskog utan någon undervegetation.
Många av granarna är risiga och vissa träd har relativt nyligen blåst ned. Ett
mindre bestånd av vitgran står väl avgränsat av promenadstigar (bildar en
mindre trekant) strax söder om Tivedsstugan. Ett visst inslag av yngre lövträd
finns längs med stigarna. Söder som gångvägen som leder till gångtunneln
under Västkustvägen finns ett granbestånd som gallrats i de västra delarna
vilket medfört att en markvegetation (mossa, blåblär, hallon) samt en del sly
av björk och rönn vuxit upp. Närmast vägen i öster växer istället en ung tät
granskog med visst inslag av tall, björk, bok, rönn och brakved.
Skötselmål:
Äldre gallrad granskog av blåbärskogstyp.
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Restaurering:
Gallra etappvis bort totalt ca 30% av granen för att ge kvarvarande träd utrymme och få ner lite mer ljus för att få fram en markvegetation av bl a blåbär, lingon och stensöta samt olika mossarter. Det täta beståndet mot vägen
sparas dock som bullerskydd mot Västkustvägen. Eventuellt kan en skylt
med information om vitgran sättas upp. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjningar av lövsly med ca 3-7 års mellanrum. Inledningsvis
tätare intervall mellan röjningarna. Prioritering 2

Tät granskog i Påskbergets östra del.
17. Tall- och bokskog
Beskrivning:
Området domineras av äldre tall och bok och har i de norra delarna riktligt
med sly av bok, rönn och björk. Fältskiktet består av arter som blåbär, blekbalsamin och hallon. I öster växer några äldre douglasgranar på ömse sidor
av gångvägen. Här finns även en konstigt placerad parkbänk med utsikt över
Västkustvägen.
I söder är skogen glesare och inslaget av sly är mindre, vilket ger skogen en
karaktär av pelarsal. Fältskiktet är också mer sparsamt. Här finns resterna av
några mindre stenbrott.
Skötselmål:
Flerskiktad äldre tall- och bokskog.
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Restaurering:
I de norra delarna bör lövslyet röjas bort och endast enstaka plantor lämnas
som återväxt. En tät träd- och buskridå kan tillåtas växa upp längs Västkustvägen som bullersskydd. Douglasgranarna bevaras och parkbänken intill
dessa flyttas till Hanssons glänta istället. Siktgluggen där bänken idag står
planteras igen med t ex douglasgran eller tillåts växa igen med sly och
buskar. De södra delarna bör istället tillåtas utvecklas fritt. Prioritering 3
Skötsel:
Fri utveckling i hela området. Prioritering 3

Tall- och bokdominerad skog i anslutning till Hanssons glänta.

18. Hanssons glänta med gles äldre tallskog och ett arboretum av exotiska
barrväxter
Beskrivning:
Området utgörs av en gles äldre tallskog med en öppnare del som planterats
med ett arboretum av barrväxter och rhododenronbuskar. Fältskiktet består
av arter som kruståtel, blåbär och ljung. Kring arboretumet växer en del sly
av bok, rönn och björk som bitvis skymmer det från omgivande stigar. Träden
står dessutom för tätt för att området på sikt skall upplevas som en öppen
glänta.
Skötselmål:
Luftig, öppen glänta med äldre tall och exotiska barrväxter.
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Restaurering:
Lövslyet kring arboretumet röjs bort för att göra området synligt från omgivande stigar. Ett större område bör gallras ur åt väster och vissa av växterna
flyttas ut för att få mer plats och göra gläntan mer luftig . Befintlig stig genom
området bör breddas och bättras på med stenmjöl. En skylt med information
om arterna i arboretumet med en karta av deras placering bör sättas upp.
Några bänkar kan sättas upp i området. Prioritering 1
Skötsel:
Inledningsvis återkommande röjningar av lövsly tills barrskogsfältskikt har
etablerats för att bibehålla områdets öppna karaktär. Prioritering 1

Hanssons glänta som idag ligger lite undanskymd från omgivande stigar.

19. Bokskog med inslag av ek, tall, björk och gran (område 38,41)
Beskrivning:
a) En relativt gles bokskog med inslag ek och tall som i öster gränsar till
Västkustvägen. I områdets sydöstra hörn är trädskiktet lite tätare med
en del yngre oxel, björk, rönn och asp. Fältskiktet består av arter som
lundgröe, blekbalsamin och hallon.
b) Bokskog med större inslag av tall, gran och björk i sydväst.
c) Ett mer lummigt bokskogsområde med många låggreniga bokar samt
ett visst inslag tall och björk.
Skötselmål:
Bokdominerad blandskog.
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Restaurering:
Gallra runt äldre ekar för att ge dem tillräckligt med ljus och utrymme, annars
dör dessa träd på sikt. Intill Västkustvägen bör en träd- och buskridå få etableras alternativt planteras för att avskärma parken mot Västkustvägen och
samtidigt fungera som bullerskydd. Prioritering 2
Skötsel:
Fri utveckling av bokskogen. Prioritering 3

Fuktig blandskog som bör gallras till en björkdominerad skog.

20. Fuktig blandskog med tall, björk, sälg och bok
Beskrivning:
Ett vildvuxet, lite fuktigt område bevuxet med äldre tall och ung till medelårig
björk, gran, rönn och sälg. Inslaget av yngre lövträd är stort. Markvegetationen utgörs av bl a pyrola, veketåg, blåbär och olika mossarter.
Skötselmål:
Björkdominerad blandskog.
Restaurering:
Gallra/röja fram en björkdominerad skog genom att ta bort yngre lövträd och
gran samt sly. Äldre tallar sparas. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjningar av lövsly och gran med ca 3-5 års mellanrum. Prioritering 2
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21. Blandskog
Beskrivning:
Ett blandskogsbestånd med äldre gran, bok och tall och ett tätt underskikt av
björk och rönn.
Skötselmål:
Flerskiktad men ej tät blandskog, dominerad av äldre träd.
Restaurering:
Gallring av yngre lövträd och gran samt röjning av sly för att skapa en flerskiktad blandskog av tall, bok och gran. Prioritering 3
Skötsel:
Återkommande röjningar av lövsly och gran med ca 3-5 års mellanrum. Prioritering 3
22. Kustgransbestånd
Beskrivning:
Mindre bestånd av äldre kustgranar, varav en nyligen stormfällts och efterlämnat en öppen yta. Övriga träd är i relativt dåligt skick. Granarna omges av
yngre lövträd och sly.
Skötselmål:
Renodlat kustgransbestånd
Restaurering:
Röj ett större utrymme och plantera fler kustgranar för att ersätta den som
stormfällts. Sätt upp en informationsskylt om arten. Prioritering 1
Skötsel:
Återkommande röjningar av lövsly med ca 3-5 års mellanrum. Prioritering 1
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Anordningar för friluftslivet
Övergripande mål
Påskberget skall fortsatt utgöra ett tätortsnära grönområde som erbjuder
goda möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser för alla. Vidare skall området utgöra ett intressant exkursions- och utflyktsmål för närliggande skolor,
förskolor och äldreboende.

Ett högt staket mellan Nöjesparken och Nya Påskberget som föreslås tas bort eller bytas ut
så en visuell kontakt mellan parkmiljöerna skapas

Allmänt
Påskberget är redan idag ett viktigt rekreationsområde med många kvaliteter.
Påskberget kan dock göras ännu mer attraktivt och därmed locka ytterligare
besökare från omgivande bostadsområden, skolor, förskolor och ålderdomshem genom att tydligare lyfta fram befintliga kvaliteter och genom ökad och
förbättrad information om områdets natur-, rekreations- och kulturvärden.
Genom olika typer av studier vet man ganska väl vad människor upplever
som berikande i naturen. Många av dessa saker – såsom utsikt, vatten, variation, grova träd, förekomst av djur och blommor – är också ganska universella. En högvuxen bokskog med fri sikt mellan träden som är vanlig i Påskberget är sålunda ett gott exempel på en naturtyp, som de flesta människor
attraheras starkt av under hela året.
Till upplevelsevärdena hör också i högsta grad möjligheten att ”förstå” naturen och inte minst att läsa av och se historiska sammanhang. En viss grad av
förståelse kan också vara en förutsättning för att kunna fascineras – av natur
liksom av kultur - och förmågan till fascination är något som av många miljöpsykologer och stressforskare ses som ett nyckelord när det gäller avkoppling och återhämtning efter stress.
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Nedan ges förslag på åtgärder som kan förbättra rekreationsmöjligheterna i
området. Förslagen till anläggningar, skyltplacering etc framgår av figur 3.
Informationsskyltar
Informationsskyltarna för hela området bör förnyas gällande både utformning,
innehåll och placering. De nya informationsskyltarna bör tas fram i samarbete
med en biolog och en landskapsarkitekt.
•

•

•

Fler informationsskyltar behövs i området, framförallt vid parkens större entrépunkter, men gärna vid alla de asfalterade gångstigarnas
ingångar. Dessa bör placeras ut vid alla föreslagna punkter (figur 3).
Prioritering 1
Informationsskylten kan förbättras genom att dess utformning och innehåll förenklas, bl a genom att:
1)
Endast ett fåtal naturtyper som lätt kan identifieras av allmänheten behöver presenteras. Färgerna skall lätt kunna
skiljas åt, t ex inte bara använda gröna nyanser. Tänk på
färgblinda (ca 10% av befolkningen)!. Prioritering 1
2)
Ett enkelt språk bör användas, ord som arboretum, underståndare etc bör undvikas alternativt förklaras tydligt. Prioritering 1
3)
Statusen på olika stigar, dvs om de är asfalterade, har belysning eller är handikappanpassade skall tydligt synas. Prioritering 1
4)
Sträckningen av motionsspåret och trädslingorna (exotiska
resp svenska slingan) skall vara tydlig och lätt att särskilja.
Prioritering 1
5)
Attraktioner skall tydligt utpekas, t ex utsiktsplats, lekplats,
scoutstugor, arboretum, framtida kafé. Prioritering 1
6)
Den historiska informationen kan hållas kort alternativt inte
vara med på den generella informationsskylten. En fyllig historisk information kan istället presenteras på en särskild
skylt uppe vid utsiktsplatsen. Prioritering 2
Trädinformationsskyltningen bör tänkas över gällande utformning, innehåll och placering för att tydligare lyfta fram områdets olika arter.
De behöver även ses över i fält med 3-5 år mellanrum i samband med
röjningsåtgärder. Prioritering 2

Anläggningar, stigar och trädslingor
•

•

•

En eller flera besöksparkeringar bör upprättas kring parken, t ex kan
några av de p-platser som finns vid Nöjesparken i första hand avdelas
till besökande till parken. En parkering för cyklar borde också anordnas. Prioritering 2
Utrustningen vid lekplatsen och parkmiljön intill Nöjesparken är sliten
och bör fräschas upp och åtminstone delvis bytas ut. En översyn av
övrig utrustning i parken bör också göras. Val av utrustning sker i
samarbete med landskapsarkitekt. Prioritering 1
Stigarna bör ses över då vissa är i behov av förbättringsåtgärder, t ex
behöver stigen genom Hanssons glänta breddas och beläggas med
stenmjöl. Prioritering 1
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Gräns för aktuellt område
Utökade arboretum
Lämpliga placeringar för attraktioner,
uppfräschning av park- och lekutrustning behövs
Stigar som bör breddas och/eller handikappanpassas
Parkering, bil och cykel

i

Förslag på placering av informationsskylt, prioritering 1

i

Förslag på placering av informationsskylt, prioritering 2

i

Placering av informationsskylt om Påskbergets
historia, nya parkbänkar och grillplats

Figur 3. Anordningar för friluftslivet
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Den lite igenvuxna stigen genom Hanssons glänta

•

Svenska och exotiska trädslingan kan göras mer attraktiva t ex genom att:
1)
Ett system med enkla sifferskyltar vid utpekade träd kombinerat med texthäften med en liten karta och information om
de olika arterna tas fram för båda slingorna. Texthäftena kan
finnas t ex i lådor vid entrépunkterna och/eller vid informationsskyltarna. Häftena bör även vara tillgängliga på kommunens hemsida som pdf-filer, vilka enkelt kan skrivas ut av intresserade, för t ex skolexkursioner, mulleskola m m. Prioritering 1
2)
En kontinuerlig översyn av utvalda träden i svenska och exotiska slingan bör göras. Idag är vissa träd i dåligt skick, bl a
fågelbär, en och tall. Även en kontinuerlig tillsyn av skyltarna
längs slingorna bör göras. Prioritering 1
3)
Svenska slingan föreslås handikappanpassas genom att de
mindre stigarna som utnyttjas breddas och beläggs med
stenmjöl. Prioritering 1
4)
Svenska slingan kan eventuellt utvecklas genom att även ta
med information om vissa djur som lever i skogen i kombination med att naturtrogna djurskulpturer ställs ut. Prioritering 2
5)
På sikt kan även den exotiska slingan utrustas med mer detaljerade skyltar om de olika arterna. Prioritering 3
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Nya attraktionsförslag
Ett antal attraktioner bör skapas i parken. Lämpliga platser för detta är lekplatsen och scoutstugan i Gamla Påskberget och parkmiljön vid entrén till
Nya Påskberget. Båda områden är ganska slitna och behöver en uppfräschning och i samband med en sådan bör möjligheterna till att skapa olika former av attraktioner studeras. Attraktionerna bör vara utformade på sådant
sätt att de lockar människor i alla åldrar och får gärna ha en tydlig koppling till
naturen. Utformandet av lekplatser och attraktioner bör ske i samarbete med
en landskapsarkitekt och en biolog. Vidare bör även barn och personal från
närliggande skolor och förskolor samt olika föreningar, t ex scoutföreningar,
pensionärsföreningar etc få vara med och ge förslag. Nedan lämnas några
idéutkast.
Lekplatsen i Gamla Påskberget bör utformas så att barnen även lockas att
utnyttja omgivande natur för lek, t ex kan något buskage utnyttjas för att skapa en labyrint eller så placeras djurskulpturer här och var i skogen som barnen kan klättra på. I anslutning till lekplatsen bör även andra aktiviteter skapas som t ex minigolf, klätternät, hinderbana, skateboardramp. Om möjligt
kan lekplatsen öppnas upp mot scoutstugan och ett samarbete med scoutföreningen upprättas som t ex kan innebära att scoutstugan delvis kan utnyttjas
som kiosk/café under sommaren. Detta kan drivas av föreningen eller av någon annan aktör. Eventuellt kan ett mindre hägn med kaniner hållas intill kaféet och skötas av kafépersonalen. I anslutningen till stugan kan även traditionella scoutverksamheter finnas, t ex en mindre lägerplats, där ”vildmarksaktiviteter” kan anordnas.
Även vid dammen i Nya Påskberget behövs en viss uppfräschning och nya
attraktioner eventuellt skapas. Någon form av vattenlek kan skapas med en
mindre, grund damm intill befintlig damm som kan kombineras med hoppstenar, små grodskulpter etc. Detta kan också vara en alternativ plats för flera
av ovan nämnda attraktioner. Ett kafé/kiosk i denna del kan utgöras av en
vagn som ställs upp under sommaren om man inte kan uppföra en byggnad.

31

REFERENSER
ArtDatabanken. 2000: Svenska djur och växter i det europeiska nätverket
Natura 2000. ArtDatabanken, SLU. B Cederberg & M Löfroth. Uppsala.
Gärdenfors, U. (ed.) 2005: Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken,
SLU, Uppsala.
Lenfors, I. 2000: Varbergs flora. Oktober 1998.
Länsstyrelsen. 1977: Natur i Hallands län. Inventering och handlingsprogram
för allmän naturvård. Naturvårdsprogram.
Länsstyrelsen. 1988a: Områden av riksintresse. Naturvård. Hallands län. Del
I. Meddelande nr 1988:16.
Länsstyrelsen. 1988b: Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. Hallands
län. Del II. Meddelande nr 1988:17.
Länsstyrelsen. 1988c: Områden av riksintresse. Friluftsliv. Särskilda hushållningsbestämmelser. Hallands län. Del III. Meddelande nr 1988:18.
Länsstyrelsen. 1997: Naturvårdsprogram för Hallands län. Varbergs kommun. Remissutgåva.
Länsstyrelsen. 2000: Förteckning över rödlistade och regionalt intressanta
arter i Hallands län 2000. Meddelande 2000:12. Örjan Fritz.
Länsstyrelsen. 2001: Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län.
Meddelande 2001:20. Red. Jeanette Erlandsson 2000-02-07.
Länsstyrelsen. 2002: Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands
län 2002. Meddelande 2002:1.
Länsstyrelsen. 2005: www.gis.lst.se/lanskartor. Kartdatabas över skyddade
områden, riksintressen m m
Nordiska ministerrådet. 1984: Naturgeografisk regionindelning av Norden.
Pettersson, Å. 1991: Påskberget. En rekreationsmiljö. Historik, nutidsbeskrivning, framtidsplaner. Examensarbete av Åsa Pettersson.
Skogsstyrelsen. 1995:Instruktion för datainsamling vid inventering av nyckelbiotoper.
Skogsstyrelsen. 2005: www.svo.se/ skogensparlor. Kartdatabas över nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar.
Varbergs kommun 1998a: Informationsskylt för Påskberget. Gata och Park.
Varbergs kommun 1998b: Inmätning och artlista för Påskbergets träd- och
buskflora. Gata och Park.
Varbergs kommun 2001: Översiktsplan. Varbergs kommun. Fördjupning för
stadsområdet. Antagen av kommunfullmäktige 2001-09-18.
32

Varbergs kommun och Hallands museum, landsantikvarien. 1992: Varbergsbygd. Program för kulturmiljövård.

33

Bilaga 1

FAKTARUTA
Skyddade arter

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser för skyddade djur- och växtarter. Enligt förordningen är det bl a förbjudet att döda eller störa vissa djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller förstöra
dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder
som kan skada en skyddad art och dess livshabitat krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen omfattar bl a samtliga arter som finns upptagna i
EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, men för alla arter gäller inte samma
starka skydd. För vissa arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv finns även
ett krav att speciella bevarandeområden (dvs Natura 2000-områden) skall
utses. Utöver dessa finns även några arter som inte omnämns i de nämnda
direktivens bilagor.

Rödlistade arter

ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket gemensam enhet, har via olika flora- och faunavårdskommittéer
angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller
missgynnade (Gärdenfors 2000). Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:

Signalart

RE.

Försvunnen (Regionally Extinct)

CR.

Akut hotad (Critically Endangered)

EN.

Starkt hotad (Endangered)

VU.

Sårbar (Vulnerable)

NT.

Missgynnad (Near Threatened)

DD.

Kunskapsbrist (Data Deficient)

Bilaga 1

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffats kan ha höga
naturvärden kallas ibland signalart. En lista av signalarter har sammanställts
av Skogsstyrel sen (Skogsstyrelsen 1994 & 2000), och dessa används som
stöd vid inventering av nyckelbiotoper, dvs skogsmiljöer med höga naturvärden. Signalarterna omfattar kärlväxter, lavar, mossor och svampar eftersom
dessa grupper lämpar sig bäst för inventering av nyckelbiotoper. De krav
som en signalart skall uppfylla är enligt Skogsstyrelsen:
- Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta
finns där naturvärdet är högt.
- Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden. Arten
påträffas sällan där naturvärdet är lågt.
- Lätt att upptäcka i fält.
- Kan identifieras i fält. Saknar närstående förväxlingsbara
arter.

Indikatorart

En indikatorart är en art som indikerar en speciell företeelse eller kvalitet i
en miljö, vilket i sig inte behöver vara förknippat med höga naturvärden. De
indikatorarter som tas upp i denna rapport är dock alla sådana som indikerar naturvärden. Dessa typer av indikatorarter har alltså i princip samma
betydelse som begreppet signalart. Eftersom vi har valt att använda samma
begrepp som uppges i källmaterialen används båda begreppen i rapporten
(se vidare Hallingbäck 1995 & 1996, Hallingbäck & Aronsson 1998 och
Naturvårdsverket 1997).

Värdepyramid för bedömning av naturvärden

B. Regionalt värdefulla
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A. Områden av nationellt eller internationellt värde för naturvården

D. Övriga områden med
lokala naturvärden
E. Övriga naturområden

A. OMRÅDEN AV NATIONELLT ELLER INTERNATIONELLT VÄRDE FÖR NATURVÅRDEN

Områden angivna som riksintresse för naturvården enligt beslut av Naturvårdsverket. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 §
miljöbalken (MB). Vissa områden är av nationellt och internationellt intresse som konventionsområde för våtmarker
(CW-områden, Ramsarkonentionen) och/eller Natura 2000-områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektiv.
Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B. REGIONALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN

Omfattar regionalt värdefulla områden enligt de länsvisa naturvårdsplaner som olika länsstyrelser eller kommunalförbund
utarbetat. Grovt sett omfattas värdeklass 1-3. Vidare bör i de flesta fall områden enligt naturtypsinventeringar av
ädellövskogar, ängs- och hagmarker, våtmarker och grusförekomster (grovt sett värdeklass 1-2) liksom områden med
rödlistade djur- och växtarter, hotkategori CR, EN och VU ingå. Hela eller delar av områdena får anses vara ”ekologiskt
särskilt känsliga områden” enligt MB. Områdena omfattas i stort av 3 kap 3 och 6 §§ MB.
Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlighet av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C. OMRÅDEN MED STÖRRE LOKALA NATURVÄRDEN

Områden enligt kommunala naturvårdsprogram, områden enligt naturtypsinventeringar av ädellövskogar, ängs- och
hagmarker, våtmarker m m (grovt sett värdeklass 3-4). Vidare ingår sådana arealmässigt mindre områden som kan klassas
som nyckelbiotoper och sådana som hyser rödlistade djur och växter, hotkategori NT. Områdena kan tillhöra kategorin
”ekologiskt särskilt känsliga områden” och omfattas då av 3 kap 3 § MB.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

D. ÖVRIGA OMRÅDEN MED LOKALA NATURVÄRDEN

Omfattar områden med lokala naturvärden. Detta omfattar t ex restbiotoper i odlingslandskapet, skogsbestånd med
intressanta karaktärer såsom större lövinslag, viss trädkontinuitet etc. I vissa fall kan områdena utgöra skyddszoner eller
spridningszoner till värdefullare naturområden. Punktobjekt som äldre grova träd kan ingå liksom vissa vattenmiljöer och i
övrigt intressanta naturtyper eller lokaler med mindre vanliga växter och djur som inte inryms under kategori A-C.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen
för en exploatering eller verksamhet.

E. ÖVRIGA NATUROMRÅDEN

Områden som inte innehåller några stora specifika naturvärden utöver de värden som vardagsnaturen i sig representerar.
Den arealmässigt största delen av naturmarken i landskapet ingår i denna kategori. Mindre inslag av intressanta naturkvaliteter kan dock finnas även här. Naturvärdena kan också öka med tiden.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från naturvårdssynpunkt så länge det inte rör sig om exploatering av
omfattande ytor. En exploatering kan också begränsa den framtida potentialen hos ett områdes naturvärden. En avvägning
får göras gentemot andra intressen.
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Värdepyramid för bedömning av rekreationsvärden
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A. Områden av nationellt eller internationellt värde för friluftsliv och turism
B. Regionalt värdefulla
områden
C. Områden med större
lokala rekreationsvärden
D. Övriga områden med
lokala rekreationsvärden
E. Övriga naturområden

A. OMRÅDEN AV NATIONELLT ELLER INTERNATIONELLT VÄRDE FÖR FRILUFTSLIV OCH
TURISM

Områden angivna som riksintresse för friluftslivet enligt beslut av Naturvårdsverket och områden som på annat sätt är av
stor betydelse som exempelvis turistmål. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § miljöbalken (MB). Exempel på områden
enligt kategori A är stora delar av skärgården.
Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B. REGIONALT VÄRDEFULLA OMRÅDEN

Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från hela regionen. Områdena omfattas i stort av
3 kap 6 § MB. Exempel på områden enligt kategori B är regionalt intressanta fågellokaler, vandrings- och cykelleder och
utflyktsområden som Gunnebo, Nääs-Öijared m fl.
Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlighet av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C. OMRÅDEN MED STÖRRE LOKALA REKREATIONSVÄRDEN

Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från ett närbeläget samhälle. Exempel på områden enligt
kategori C är Ruddalen, Sjumilaskogen, Hisingsparken, Bergsjön, Safjället, Djursjöområdet och Landehof.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

D. ÖVRIGA OMRÅDEN MED LOKALA REKREATIONSVÄRDEN

Omfattar en stor del av alla bostadsnära grönytor och annan strövbar natur inom 2 km från tätbebyggelse, samt andra
lokalt betydelsefulla naturområden såsom lättillgängliga sjöar och kuststräckor, frekvent besökta bärskogar etc.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen
för en exploatering eller verksamhet.

E. ÖVRIGA NATUROMRÅDEN

Områden som inte innehåller några stora specifika värden för friluftslivet. Exempel på sådana områden kan vara kalhyggen, täta ungskogar eller annan strövovänlig mark belägen mer än 2 km från tätbebyggelse.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från rekreationssynpunkt. Det bör dock beaktas att en exploatering kan
begränsa den framtida potentialen hos ett områdes rekreationsvärden.
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