FÖRESLAGET OMRÅDE FÖR VÅTMARK

Ett nytt
naturområde
tar form

BETESMARK
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Utsiktstorn
I norr bygger vi ett utsiktstorn, som ger en
fantastisk vy över naturen och havet.

UTSIKTSTORN
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GÅNGVÄG

BETESMARK

Här kan du kika närmare på förslaget!

Grill
På en av kullarnas topp placeras en mindre
grillplats med vacker utsikt.

BETESMARK

UTSIKTS-

VARBERGS ORNITOLOGISKA
FÖRENING (VOF)

13 PLATS

Ängar och sädesfält
Ängar som lockar till sig fjärilar, bin och
humlor. Sädesfält med till exempel solrosor
och raps ger vacker blomning och mat åt
olika fåglar på vintern.
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ÖRTÄNG
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BI- OCH HUMLEÄNG
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STENHÖGAR

SITTGRADÄNG

TILLGÄNGLIG
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NATURUM

BUSKAR
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GRÄS

Gräs och lek
Gräsytor och kullar med gott om plats för
lek med naturen som tema.

BETESMARK

Betesmarker och djurvärld
Miljöer med naturbete är hotade i dagens
moderna landskap samtidigt som flera arter
är beroende av dem för sin livsmiljö. Därför
ska en stor del av området bli betesmark där
buskar och mindre träd ger variation i landskapet. Här placeras stenhögar, holkar och
död ved som blir hus för insekter och fåglar.

BRYN

13

STENMJÖL

BETESMARK

TRÄD
STENHÖGAR
FJÄRILSÄNG

UTSTÄLLNINGSYTA
PÅ VÄGG
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BETESMARK

RUDERATMARK
GÅNGVÄG
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BACKSVALEBRINK
BUSKAR
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Information, lek och pedagogik
Det ska vara lätt att lära om naturen i
området. Olika naturtyper skapas och
skyltar ska finnas som berättar om djur och
växter. Roliga och pedagogiska lärmiljöer,
till exempel olika fågelbon, uppmuntrar till
lek och lärande.

TOALETTER

Mötesplats vid Naturum
Nära Naturum skapas en större mötesplats med trappor
som sittyta och träväggar mot det nya naturområdet.
Träväggarna kan användas för utställningar, fågel- och
insektsholkar och information. Det finns också möjlighet
till uteservering och lek.

STENHÖGAR
PUMPSTATION

TALLAR

BUSKAR
BETESMARK

BUSSAR

BUSKAR
P-PLATSER

Buskar
I öster planterar vi buskar och mindre träd,
som kan bilda en skogsmiljö. I söderläge på
kullarna samlar vi bärbuskar.

HUSBILSPLATSER
BRYN

Lättare att ta sig fram
Flera gångvägar anläggs i det nya området och
en central gångslinga kan användas av dig med
rullator och rullstol. En yttre slinga görs för den
som vill ta längre promenader. Längs gångvägarna
finns sittplatser och skyltar.

BUSKAR
Sandig mark
Nära gångvägen till Naturum skapas ett
större område med sandig mark för de
insekter och växter som trivs i denna miljö.
Branta sandiga slänter blir bo för
backsvalorna.

Entré och toalett
Längs vägen från parkeringen möter besökaren
ängar, buskage och trädplanteringar. I norra delen
byggs en labyrint av pilar och sälg.
En offentlig toalett byggs norr om parkeringen.
Parkeringen får fler platser och en bussvändslinga.
Husbilsplatserna får en ny placering.

www.varberg.se/lassabackadeponin

0 meter

BUSKAR

100 meter

Området från parkeringen till Naturum och
Varbergs ornitologiska förening blir belyst, vilket
gör det lättare att vistas här större delar av året.
Det kan även bli belysning i träväggen, vid
sittplatserna och glasmontrarna.

Siffror anger höjd i meter.
Revidering av utformningen kommer att ske
från detta idéförslag.

