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Sammanfattning 

Wendelsbergsområdet som består av ett park- och naturområde är ett viktigt centralt 

rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden i Mölnlycke, Härryda kommun. I samband med 

att en ny detaljplan för Mölnlycke fabriker, söder om Wendelsbergsparken, vann laga kraft fanns det 

ett behov av att ta fram en uppdaterad skötselplan för hela Wendelsbergs rekreationsområde. Tidigare 

skötselplan togs fram 2006 som en del av naturvårdsprojektet ”Fokus Wendelsberg” och parken har 

sen dess genomgått en upprustning. 

Skötselplanens första del består av en historisk beskrivning av parken, nulägesbeskrivning av området 

och dess förutsättningar samt resultatet av en webbenkät utförd av invånare i Härryda kommun. I 

skötselplanens andra del ges förslag på mål och hur parken och naturområdet kan utvecklas samt 

vilka åtgärder som krävs för att nå de föreslagna målen. I denna del ges också förslag på hur dött 

växtmaterial och massor ska hanteras samt hur trädfällningsförbudet i parken ska tolkas.  
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 Inledning 

 Bakgrund  

Wendelsbergsområdet är ett viktigt natur-, kultur- och friluftsområde centralt beläget i Mölnlycke. 

Parken som härstammar från 1800-talet utgör en viktig del av Mölnlyckes historia och är tillsammans 

med angränsande naturområdet ett viktigt friluftsområde för kommunens invånare. 

2006 genomfördes en inventering av området med fokus på dammar, stigar, äldre träd samt äldre 

vägar. I samband med inventeringen upprättades en skötselplan för parken och naturområdet som 

innehöll anvisningar för skötsel och upprustning av områdets olika delar. Skötselplanen innehöll även 

förslag på utvecklingsmöjligheter. Inventeringen och skötselplanen genomfördes av 

Landskapsgruppen på uppdrag av Härryda kommun och var en del av naturvårdsprojektet ”Fokus 

Wendelsberg” där statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård var medfinansiär.  

Efter att förra skötselplanen togs fram så har arbetet påbörjats med att lyfta fram spåren från Bruno 

Wendels tid, dammarna har genomgått en upprustning och röjningsarbeten har utförts. I samband 

med att en ny detaljplan för Mölnlycke fabriker, söder om Wendelsbergsparken, vann laga kraft fanns 

det ett behov av att ta fram en uppdaterad skötselplan för hela Wendelsbergsområdet. 

 Uppdrag 

Följande uppdrag har utförts av Norconsult på uppdrag av Härryda kommun.  

Uppdraget bestod i att ta fram anvisningar för skötsel, upprustning och utveckling av 

Wendelsbergsparken och det angränsande naturområdet. 

 Metod  

Insamling av information till Skötselplanen har skett genom platsbesök i parkområdet och 

naturområdet under februari, maj och juni månad 2018, enkätundersökning utförd av Härryda kommun 

vintern 2017/2018, tidigare utförd skötselplan för området uppförd av Landskapsgruppen 2006, 

kommunens fastighetskarta samt äldre kartmaterial. 

 Avgränsning  

Skötselplanen omfattar Wendelsbergsparken samt större delen av naturområdet mellan Stora Bråta i 

norr, Mölnlycke fabriker, Alhagen och Arketjärn i söder och Rådanäs i öster, enligt bilaga 2. 

Skötselplanen innefattar inte inventering och åtgärder av de åtta dammarna i området. 

 Definition  

Wendelsbergsområdet delas i denna skötselplan upp i två delar, ett parkområde med anlagda vägar, 

stigar och dammar och ett naturområde med mindre naturstigar, se bilaga 3 för utbredning. 

Tillgängligheten och skötselnivån skiljer också de olika områdena åt.  
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 Presentation av området 

 Läge och omgivning 

Wendelsbergsparken och naturområdet är beläget i nordöstra delen av Mölnlycke i Härryda kommun. 

 

                                 Wendelsbergs läge i Mölnlycke. 

 

I söder avgränsas området av Mölnlycke fabriker, i väster av villabebyggelse, i norr av gamla 

Boråsvägen och i öster och sydost av Landvettersjön och Arketjärn. Ca 700 meter sydväst om 

Wendelsbergs slott ligger Mölnlycke centrum. Mellan centrum och slottet ligger Massetjärn. Från 

slottet har man en vacker utblick över Massetjärn. 

 Användning 

Områdets centrala läge i Mölnlycke gör det till ett attraktivt rekreationsområde för bland annat 

promenader och friluftsverksamhet såsom scouter, orientering och mulleskola. Det är många förskolor 

och skolor som gör utflykter till Wendelsberg eller förlägger undervisning i området. På vintern är det 

populärt att åka skridskor på dammarna och att åka pulka vid slottet. På Valborgsmässoafton samlas 

många för att höra körsång ifrån en av slottets balkong och för att se brasan tändas på ängen ner mot 

Massetjärn. Ett annat populärt event är midsommarfirandet i parken.  

Wendelsbergs slott ägs av IOGT-NTO som bedriver folkhögskola, hotell, vandrarhem och restaurang i 

slottsbyggnaden samt i senare uppförda byggnader i parkområdet.  

På folkhögskolans finns en teaterverksamhet vars föreställningar lockar tusentals besökare varje år.  
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 Fastighetsägare  

Wendelsbergsområdet ägs och förvaltas av Wendelsbergs folkhögskola samt av Härryda kommun. 

Inom Härryda kommun är det enheten för Mark och anläggningar, Trafikverksamheten samt 

kommunekologen som ansvarar för området.  
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 Historia 

 Parkens tillkomst och grundare 

Wendelsbergsparken anlades under åren 1865-1870 av Bruno Wendel. Bruno Wendel var fabrikschef 

vid Mölnlycke fabriker och systerson och svärson till dess grundare, GF Hennig. Bruno Wendel, född i 

Tyskland, förvärvade ett utmarksområde till Bråta. Området var otillgängligt med berg och djupa 

raviner samt tät, vildvuxen skog. Här såg Wendel möjligheten att förverkliga en gammal dröm från sitt 

hemland, nämligen att anlägga en park med promenadvägar och dammar. Bruno Wendel fick 

möjlighet att själv utforma parken och den är, som hans son skrev i en krönika över sin far, ett bevis 

för Bruno Wendels skapande förmåga och smak. 

Dammar skapades genom att anlägga täta stenmurar tvärs fördjupningar i det kuperade området. 

Dessa dammar står i förbindelse med varandra genom ett system med flata stenar där 

överskottsvattnet förs från damm till damm. Kring dessa dammar anlades promenadstigar och befintlig 

skog röjdes delvis bort och mer exotiska träd som hästkastanj, robinia, blodbok och idegran 

planterades. 

Naturens egna förutsättningar såsom flyttblock och utsiktsplatser sparades och plockades fram så de 

kunde upptäckas av promenerande besökare. 

Slottet som står i parken stod klar 1883, det byggdes i trä och ritades av den välkände 

Göteborgsarkitekten Adrian Peterson. Byggnaden är belägen i områdets sydvästra del och fick en 

uppfart i väster där slänterna täcktes med jord och en lindallé planterades. Lindallén kom med tiden att 

utgöra en ståtlig entré till parken. I sluttningen ned mot Massetjärn anlades en trädgård med blommor 

och buskar, promenadvägar, mindre statyer samt en springbrunn vars rester fortfarande finns kvar. 

Stilmässigt är parken i hög grad uppförd i den engelska, romantiska landskapsstilen där vindlande 

vägar följer naturens former och passerar utsiktsplatser och andra sevärdheter. Det finns även tydliga 

inslag, framför allt i sluttningen ned mot Massetjärn, av det som brukar benämnas den tyska 

trädgårdsstilen. Den tyska trädgårdsstilen kännetecknas av snirkliga gångar, vattenanläggningar, 

färgsprakande rabatter med udda blommor och buskar och träd med ett iögonfallande växtsätt. 

Wendelsberg 1885. Foto: Okänd 
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 Dåtida användning och syfte 

Wendelsbergsparken var i första hand en 

lustpark där Wendels gäster kunde ströva 

omkring och njuta av parkens skönhet och det 

omgivande västsvenska landskapet. Detta var ett 

normalt syfte och användning för en park vid 

denna tid. 

Bakom idén med dammarna fanns inte bara 

estetiska skäl utan också en idé hur man på ett 

enkelt och praktiskt sätt kunde lösa 

färskvattenförsörjningen till fabriken, 

angränsande arbetarbostäder samt sedermera 

Wendels eget slott. Som ovan nämnts står 

dammarna i förbindelse med varandra och från 

några av dammarna leddes sedan dricksvattnet i 

rörledningar till bebyggelsen. Vattnet användes 

även till springbrunnarna och till bevattning. 

Anläggandet av parken utfördes av arbetare från 

Mölnlycke fabriker. Det var en form av 

beredskapsarbete när det var dåliga tider på 

fabriken. På så sätt fick arbetarna sin fulla lön 

även när arbetet i fabriken låg nere. 

Väster om slottet kring Svandammen anlades en 

trädgård med bland annat fruktträd. 

Bruno Wendel fick bara bo några år i sitt slott då 

han avled 1893. Hans hustru, Louise Hennig-

Wendel bodde dock kvar fram till bolagets 

konkurs 1906. 1907 köpte IOGT-NTO byggnaderna samt 7 hektar av den omgivande parken och 

trädgården och startade den folkhögskola som fortfarande bedriver sin verksamhet här. Resterande 

del av parken och området förvärvades av kommunen 1918 och 1920. 

Själva slottet byggdes om på 30-talet för att bättre passa skolans verksamhet. Skolans behov av 

lokaler har dock vuxit och inneburit att flera nya byggnader har uppförts i parken, bland annat 

elevbostäder samt en teater. 

Parkens användning förändrades när folkhögskolan flyttade in på Wendelsberg. Från att ha varit en 

privat finpark blev den till en offentligt utnyttjad promenadpark och strövområde. 

Fram till krigsvintrarna på 1940-talet växte det många granar i parken men de flesta togs ner för att 

användas till ved. Av de som fanns kvar blåste flertalet ner i stormen 1969. Vid Klippdammens norra 

sida, mot Ödledammen, stod några stora granar som utgjorde fonden och taket till utomhusscenen där 

folkhögskolan spelade ibland, även dessa granar blåste ner i stormen 1969. 

Även vid Stortjärn spelade man teater på en klippa och publiken satt på klipporna på andra sida 

vattnet. Stortjärn har också använts som badsjö och skridskodamm på vintern. 

På 1970-talet anlade kommunen ett elljusspår i parken. När detta gjordes flyttades vissa av vägarna. 

För mer information om Wendelsbergs historia se boken Mölnlycke fabriker – ett stycke svensk 

industrihistoria av Ulf Erixon.  

 

 

Lindallén med grindstugan i bakgrunden. 
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 Landskapsbild och naturvärden 

Wendelsberg utgör ett stort rekreationsområde som knyter an till de centrala delarna av Mölnlycke 

genom parkområdet kring Massetjärn.  

I norr sticker Wendelsbergs naturområde upp som en ö i landskapet. I öster och söder höjer sig 

naturområdet högt och avgränsas av Landvettersjön och Arketjärn. I väster flyter området ihop med 

bebyggelsen som till viss del ligger i den gamla parken. Sydvästra delen av parkområdet vid 

Massetjärn avgränsas av en stenmur. 

Eftersom naturområdet är kuperat blir sluttningen mot söder ett förhållandevis tyst område där bullret 

från riksväg 40 inte når fram. Detta är av stort värde för Wendelsberg som friluftsområde. Ett stort 

naturvärde finns i de många fina stora äldre träd av bland annat bok, ek, lind, avenbok och gran som 

finns i hela friluftsområdet och som ger området dess prägel. 

Wendelsberg är även präglat av sina geologiska förutsättningar såsom flyttblock, jättegrytor och 

förkastningar. Genom att utnyttja dessa förutsättningar skapades dammarna som lyfter områdets 

värde som rekreationsområde. Den kuperade terrängen bidrar till att det finns många fina 

utsiktspunkter över stora områden såväl som mindre platser. Den kuperade terrängen ger även en 

mycket skiftande växtlighet och många olika växtsamhällen kan påträffas i friluftsområdet. 

 Djurliv 

Den varierade växtligheten möjliggör för många djurarter att trivas i området. Tack vare att man har 

lämnat många äldre, döda träd och låtit växtligheten vara mycket tät på vissa ställen i området har det 

gynnat ett rikt djurliv. Rådjur, älg, grävling, grodor, salamandrar och fåglar så som svarthätta, 

grönsångare, rödhake, duvhök, större hackspett, spillkråka, blåmes, talgoxe, nötväcka, koltrast har 

skådats i parken.  

2014 genomfördes en naturvärdesinventering av Calluna AB för Wendelsberg och Mölnlycke fabriker. 

I inventeringen konstaterades att Wendelsberg har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vid 

detta tillfälle påträffades fyra signalarter i området, glansfläck, gulpudrad spiklav, rostfläck och idegran. 

2012- 2013 genomfördes en fladdermusinventering i kommunen av Naturcentrum AB. I 

Wendelsbergsparken påträffades åtta olika arter och konstaterades därmed vara ett av de artrikaste 

områdena i kommunen. Följande arter identifierades: nordfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra, 

gråskimlig fladdermus, större brunfladdermus, mindre brunfladdermus, vattenfladdermus och 

mustaschfladdermus.   
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 Parken 

Parken anlades under 1800-talet senare hälft och räknas som en engelsk park. Nära slottet som ligger 

i parkens sydvästra del finns det stora öppna gräsytor kantade av äldre träd. Denna del av parken har 

en tydlig finparkskaraktär med rabatter, fontäner och blommande buskar och utmärker sig därmed från 

resten av parken som har en mer skogslik karaktär. Norr och öster om huvudbyggnaden består 

parken mer av uppvuxna skogsmiljöer med skiftande art- och åldersvariation.  

På många ställen i parken, bland annat längs promenadstråken, kan man se spåren av de gamla 

vägarna från 1800-talet. Dessa spår kan bestå av delar av en rännsten, murar vid vägtrummor och 

kantstenar. Många av dessa vägar används fortfarande men en del har mer eller mindre vuxit igen.  

Det går även att finna andra byggda spår från tiden då parken anlades såsom rester av brunnar, 

springbrunnar, ledningssystem mellan dammarna och stensatta murar utmed dammarna.  

Vid framtagandet av skötselplanen 2006 kunde man konstatera att en igenväxning av parken höll på 

att ske. Många av de äldre vägarna, utsiktsplatserna och ledningssystemen hade försvunnit. Efter 

framtagandet av skötselplanen påbörjades arbetet med att rensa fram vägar, dammar och 

utsiktsplatser igen. Detta arbete pågår fortfarande.  

 Stigar  

Genom parken slingrar sig promenadvägar och små stigar förbi utsiktsplatser, dammar, flyttblock, 

rastplatser, aktivitetsplatser och platser med ovanliga inplanterade trädslag. Barnens naturstig 

invigdes 2012 och togs fram genom ett samarbete med kommunen och Hulelyckans och Örtagårdens 

förskola. Stigen som består av två slingor på 300 och 500 meter ligger på höjden norr om 

huvudbyggnaderna i parkens västra delar. Båda slingorna går runt dammarna. Utmed stigen finns 

vägvisningar, informationstavlor, en mindre aktivitetsbana och två träskulpturer. 

I Wendelsbergsparken finns också ett elljusspår på 2,2 km som är upplyst fram till 22.00. Spåret 

ringlar sig fram bland parkens dammar på äldre och nya vägar. Spåret består av grusat underlag. 

Lamporna sitter på trästolpar och mellan dessa hänger en luftburen elledning.  

 Tillgänglighet  

Tillgängligheten för rörelsehindrade i parken är idag begränsad. Stigarna i parken varierar mellan 

hårda och mjuka underlag och är bitvis kuperade med branta lutningar. I parken finns endast soffor 

och bänkar utan armstöd. Framkomligheten till dessa är inte alltid tillgängliga. Det finns heller inga 

angivna parkeringsplatser för rörelsehindrade förutom vid huvudbyggnaden.  

Kommunen arbetar ständigt med att öka tillgängligheten i valda natur- och kulturvårdsintressanta 

områden. För mer information se Tillgänglighetsdatabasen, www.t-d.se.  

 Växtlighet  

I Wendelsbergsparken finns stora mängder grova träd, en del av dessa är betydligt äldre än själva 

parkanläggningen. De flesta grova träden är av ek eller bok. De stora ädellövträden återfinns i hela 

parken. 

I parken står många inhemska träd men också en del ovanliga arter för platsen så som hängbok, 

blodbok, hästkastanj, avenbok och rödek. Kustgran och sykomorlönn är förvildad i hela parken.  

http://www.t-d.se/
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2008 genomförde kommunen en trädinventering i Wendelsbergsområdet, se bilaga 9. 95 olika 

individer i parken blev då klassade som skyddsvärda träd. För att klassas som ett särskilt skyddsvärt 

träd behöver någon av följande parametrar uppfyllas: 

 

- Trädet ska ha en omkrets över 250cm i brösthöjd. 

- Trädet ska vara hamlat.  

- Trädet ska ha stora håligheter och ha en omkrets över 200cm i brösthöjd.  

Sedan 1966 gäller trädfällningsförbud i parkområdet. I ett beslut från Länsstyrelsen från 1966 ska 

förbudet ”ej utgöra hinder för trädfällning å sådana delar av förbudsområdet, som i byggnadsplanen 

äro avsedda till allmän plats, därest densamma sker i skogsvårdande syfte”. 

Detta innebär att marklov behöver sökas för att fälla träd som har en stamdiameter på 10 cm eller mer 

i brösthöjd. Åtgärder som krävs i form av skötsel, utveckling, trygghet och säkerhet i kommunens regi 

är undantaget förbudet. 

 

Tabell 1. Tabell över träd och buskar som finns i parken. 

Art Svensk namn 

Abies grandis kustgran 

Acer platanoides skogslönn 

Acer pseudoplatanus tysklönn/sykomorlönn 

Aesculus hippocastanum hästkastanj 

Alnus glutinosa klibbal 

Amelanchier spicata häggmispel 

Betula pendula vårtbjörk 

Carpinus betulus avenbok 

Corylus avellana hassel 

Fagus sylvatica bok 

Fagus sylvatica ´Pendula´ hängbok 

Fagus sylvatica ´Purpurea´ blodbok 

Fraxinus excelsior ask 

Ilex aquifolium järnek 

Juniperus communis en 

Larix decidua lärk 

Picea abies gran 

Picea breweriana slöjgran 

Pinus sylvestris tall 

Quercus robur skogsek 

Quercus rubra rödek 

Robinia pseudoacacia robinia 
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Salix sp sälg 

Salix alba vitpil 

Sorbus intermedia oxel 

Sorbus aucuparia rönn 

Taxus baccata idegran 

Tilia cordata skogslind 

Tilia platyphyllos bohuslind 

Tilia x vulgaris parklind 

Ulmus glabra alm 

Faunadepåer  

I parkområdet finns tre befintliga faunadepåer bestående av död ved som ska skapa en bra livsmiljö 

för flertalet arter. Två av dem ligger nära stignätet och består av större stockar. Den tredje faunadepån 

ligger mer undanskymd och här finns både stockar och grenar. Placering enligt bilaga 7.  

 Dammar 

I parkområdet finns åtta dammar av varierande storlek och med skiftande läge. Alla är anlagda på 

1800-talet som en del av ett vattensystem i parken som skulle förse huvudbyggnad, springbrunnar, 

fabrik och fabriksbostäder med vatten. Dammarna har i alla tider även haft ett skönhetsvärde och har 

så fortfarande.  

 

 

 
Ödledammen. Foto: Emma Andersson. 

 



  Skötselplan för Wendelsberg  

 

    14(39) 

Vid framtagandet av skötselplanen 2006 konstaterades att samtliga dammar hade börjat växa igen 

och att dammarnas murar läckte samt att utloppen fungerade bristfälligt. Efter 2006 har flera av 

dammarna restaurerats. 

Ljusexponeringen av de flesta dammarna är relativt låg då växtligheten runt om dessa består av stora 

träd. Träden medför även att det blir mycket löv på botten av dammarna.  

Större och mindre vattensalamandrar har identifierats i samtliga dammar.  

Svandammen 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Svandammen ligger på en öppen gräsyta mellan huvudbyggnaden, teatern och elevbostäderna på 

Wendelsberg. Dammen är ca 20*20 meter stor. På norra sidan av dammen finns ett stort klippblock 

som stupar rakt ner i dammen. Runt dammen finns en stensatt mur. 

Grandammen 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Grandammen ligger norr om Svandammen och teatern och är ca 25*35 meter stor. Runt delar av 

dammen finns en stensatt mur. 

I dammen har gaffelmossa identifierats. Mossan bildar en grön yta på dammen och anses inte tillhöra 

den naturliga floran. På grund av detta ska hänsyn tas vid arbeten med övriga dammar så att inte 

spridning av mossan sker genom att vatten rinner från dammen eller att spridning sker via redskap. 

Redskap ska alltid rengöras grundligt. 

 

 

 

 

Grandammen. Foto: Härryda kommun 

 

Svandammen. Foto: Pamela Engström 

 



  Skötselplan för Wendelsberg  

 

    15(39) 

Ödledammen 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Ödledammen ligger mellan Grandammen och Klippdammen och är ca 25*25 meter stor. 

Klippdammen 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Klippdammen är ca 25*25 meter stor och ligger mellan Ödledammen och Guldfiskdammen. 

Guldfiskdammen  

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Guldfiskdammen ligger på höjden nordost om huvudbyggnaden och är ca 15*25 meter stor. 

Trolltjärn  

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Trolltjärn delas av i två delar genom en bro i sten. Totalt är trolltjärn 15*65 meter stor. Runt delar av 
dammen finns en stensatt mur.  

Stortjärn  

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Stortjärn är den största dammen och är ca 

25*80 meter stor. Vid utloppet av dammen 

finns en stensatt mur.  

Vargtjärn 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Vargtjärn är den högst belägna dammen 
och ligger längst in i parken. Dammen är 
ca 15*50 meter stor.  
 

Upplag för bottenmassor 

När dammarna rustades upp och rensades lades bottenmassorna från dessa ut på bestämda platser i 

parken. Om liknande åtgärder ska utföras i dammarna igen ska bottenmassorna läggas på samma 

plats enligt direktiv från länsstyrelsen. Läge för upplag av bottenmassorna framgår av bilaga 7. 

  

Stortjärn. Foto: Emma Nevander 
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 Beskrivning av skötselområde 

Wendelsbergsparken kan delas in i 14 olika skötselområden, se bilaga 6.  

Område 1  

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Till detta område hör Wendelsbergs slott med 

ekonomibyggnader samt Wendelsbergs teater. 

Vägen upp till huvudbyggnaden stiger kraftigt upp 

ifrån grindstugan och kantas av en allé med lindar. 

Vid alléns nordvästra sida finns även en högstubbe 

av bok. Som avslutning på allén växer en hängbok 

vid huvudbyggnaden.  Bredvid hängboken växer en 

stor parkrhododendron. Runt de två 

trädgårdsdammarna vid huvudbyggnadens södra 

sida växer funkia (Hosta sp).  

I områdets västra del ligger Svandammen som får 

sitt vatten från de övriga dammarna högre upp i 

parken. I dammen finns en fontän. Vattnet från 

dammen leds till en brunn via ett vattenfall. I 

sluttningen ner mot gräsmattan kring Svandammen 

växer stora exemplar av hästkastanj, blodbok, ek, 

bok och alm. Nere vid Svandammen växer klibbal 

och sälg. På gräsmattan ovanför Svandammen mot 

teatern växer äppleträd och plommonträd.  

Mellan teatern och de gamla ekonomibyggnaderna 

ligger en av huvudentréerna till parkens skogslika 

delar. En äldre väg börjar här och fortsätter in i 

område 5. Utmed vägen sitter en informationstavla. 

Här finns också en ränndal och flertalet stigar som 

leder in i skogen.  

Norr om teatern breder en stor gräsmatta ut sig. På 

denna yta finns en gammal boulebana som inte 

längre är i bruk. Gräsmattan kantas i norr och öster 

av stora ekar och bokar. Utmed skogsbrynet finns 

en stig och där gick tidigare en gammal väg.  

I området fanns tidigare en frukt- och köksträdgård. 

Av detta finns inga synliga spår kvar då 

folkhögskolans byggnad ligger på denna plats.  

Lindallén i området omfattas av det generella 

biotopskyddet. Åtgärder får endast utföras med 

dispens från länsstyrelsen.  

Art- och åldersdiversiteten konstaterades vara låg i 

området. 
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Målbeskrivning 

• Område 1 ska skapa intresse och locka besökare vidare in i parken samtidigt som det ska 

vara en mötesplats och en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  

• Här ska de kulturhistoriska värdena bevaras och lyftas fram.  

• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska miljön men 

också vara en attraktion i sig.  

• De ska råda en god art- och åldersdiversitet i området.   

• Marken runt befintliga träd i området bör förbli opåverkad av markarbeten, 

uppställningsplatser etc. för att säkerställa goda rotmiljöer. 

 

Område 2  

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Härryda kommun utför slåtter av gräs på ängen.  

Från lindallén i område 1 leder en äldre mindre väg 

ner genom en sluttning till det som ibland kallas för 

”Hästhagen” och som består av stor öppen högvuxen 

gräsyta. Längs med vägen växer en allé av 

hästkastanj. I sluttningen ner och i den hagliknande 

delen växer äldre individer av hästkastanj, lönn, 

sykomorlönn (tysklönn), ek, hägg, hassel, ask, 

gullregn, blodbok och vårtbjörk. I denna del finns 

också mycket dött växtmaterial sparat såsom stockar 

och grenar. Den stora öppna gräsytan kantas i norr 

och öster av gamla och stora ekar, många av dem 

döda. I öster finns också mycket uppslag av sly. I 

väster växer träden tätare, men även här växer en hel 

del sly.  

Mot söder avgränsas parken av en stenmur och en 

allé med ekar. Stenmuren löper utmed parken i 

östvästlig riktning fram till grindarna vid grindstugan. I den sydöstra delen finns en entré in till 

Wendelsberg från parkområdet kring Massetjärn. Här finns också en informationstavla. Nedanför 

Hästhagen i söder finns resterna av en springbrunn strax intill stenmuren. Springbrunnen är del av 

trädgården som anlades under 1800-talet då den tyska trädgårdsstilen var rådande.  

Åldersdiversiteten konstaterades vara låg i hela område 2. 

Alléerna i området omfattas av det generella biotopskyddet. Åtgärder får endast utföras med dispens 

från länsstyrelsen.  

Målbeskrivning 

• Område 2 ska vara en mötesplats och samlingsplats för större evenemang samtidigt som det 

ska vara en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  

• Här ska de kulturhistoriska värden bevaras och den gamla trädgården återskapas. 

• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska miljön men 

också vara en attraktion i sig.  

• De ska råda en god art- och åldersdiversitet i området.   

• Naturvärdena ska i området utvecklas och lyftas fram för besökare.  
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Område 3 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola  

Område 3 ligger öster om Wendelsbergs huvudbyggnad 

och sluttar kraftigt mot söder. Vägen från område 1 

fortsätter i detta område och vidare genom ett 

bostadsområde till Mölnlycke fabriker. Från vägen går det 

en trappa och flera stigar in i parken. I utkanten av den 

östra delen nära trappan finns en informationsskylt om 

Wendelsbergs friluftsområde. 

I område 3 domineras växtligheten främst av stora bokar.  

I brynzonen mot slottet finns inslag av ek, lind, lönn och 

rönn. I utkanten ner mot vägen växer det också en 

blodbok. I området finns ett flyttblock inne bland träden. 

Målbeskrivning 

• Område 3 ska locka besökare vidare in i parken.  

• Parken ska i detta område huvudsakligen 

domineras av en pelarsal av bok. Vid brynzonen 

mot slottet ska blommande träd och buskar samt 

några individer av ek, lönn eller lind gynnas.  

 

Område 4 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

På höjden, öster om huvudbyggnaden, ligger område 4. I detta område finns två stora flyttblock mellan 

träden. Förbi det ena flyttblocket går resterna av en gammal väg. I området finns också en skymd 

utsiktsplats med utsikt mot sydväst. I området växer framförallt ek men det finns även inslag av bok, 

lind och sykomorlönn.  

I kanten mot villorna växer praktgulplister (Lamiastrum 

galeobdolon ssp argentatum).  

Åldersdiversiteten i detta område konstaterades vara god.  

Målbeskrivning 

• I område 4 ska de kulturhistoriska delarna såsom 

utsiktsplats och väg bevaras och återskapas.  

• I området ska en variation av arter tillåtas. 

Beståndet ska kompletteras med solitärer i busk- 

och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd 

samt barrträd för att öka de säsongsrelaterade 

kvalitéerna.  

• Vid slänten mot slottet ska en brynzon utvecklas 

med blommande träd och buskar 

 samt några individer av ek, lönn eller lind.  
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Område 5 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Nordväst om Wendelsbergs huvudbyggnad ligger område 5. I utkanten av område 1, i närheten av 

ekonomibyggnaderna, ligger en av de mest använda entréerna till den mer skogslika delen av parken. 

Den gamla vägen i område 1 fortsätter här upp genom område 5 och ansluter sedan till elljusspåret 

mellan Klippdammen och Guldfiskdammen.  

I detta område finns förutom den gamla vägen även ledningssystem från dammarna i parken kvar från 

Bruno Wendels tid. Från området ser man också Grandammen, Ödledammen, Klippdammen och 

Guldfiskdammen samt de stensatta murarna vid dessa. 

I detta område dominerar boken men här finns också inslag av björk och ek i varierande åldrar. På 

grund av det begränsade ljusinsläppet mellan bokarna och den stora mängden boklöv som ligger tätt 

på marken är fältvegetationen sparsam. Vitsippor (Anemone nemorosa) breder dock ut sig här på 

våren. I kanterna av området där ljusinstrålningen är större växer bland annat parkgröe (Poa chaixii) 

och vitfryle (Luzula luzuloides).  

Målbeskrivning 

• Område 5 ska fortsätta locka besökare vidare in i parken.  

• I området ska de kulturhistoriska delarna som vägar och ränndalar bevaras och framhävas.  

• Området ska huvudsakligen bestå av bok i varierande åldrar men kompletteras med solitärer i 

busk- och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd för att öka de 

säsongsrelaterade kvalitéerna. 
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Område 6 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

I den västra delen av parken, där Grandammen är belägen, ligger område 6. Längs södra sidan om 

Grandammen går en stig upp ifrån område 1 vidare genom område 6 till elljusspåret. I väster gränsar 

området till ett bostadsområde och därifrån sträcker sig också en stig in i området.  

I området förekommer ränndalar och spår ifrån gamla ledningssystem. I nordöstra delen finns ett stort 

klippblock och framför detta står två oxlar. Mellan dessa träd finns en stockbänk.  

I detta område är bokens utbredning inte lika stor utan 

här domineras trädskiktet både av ek och bok. Runt 

Grandammen är ljusinsläppet stort och här består 

fältvegetationen främst av gräs. 

Målbeskrivning 

• I området ska de kulturhistoriska delarna 

såsom vägar, dammar och ränndalar bevaras 

och framhävas.  

• Området ska huvudsakligen bestå av ek och 

bok i varierande åldrar men kompletteras med 

solitärer i busk- och mellanskiktet av 

lövfällande buskar eller träd samt barrträd för 

att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. 

• Området runt Grandammen ska hållas rent 

från större träd och sly.   

• Gaffelmossans utbredning i grandammen får 

inte spridas till övriga vatten. Redskap ska 

rengöras grundligt och vatten får inte tappas 

så att det riskerar att nå andra vattendrag och 

dammar. 
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Område 7 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

På höjden ovanför Klippdammen ligger område 7. Här möts två gångvägar vid en öppen glänta och 

ifrån denna plats kan man ana en fin utsikt över Guldfiskdammen. Genom område 7 passerar Barnens 

naturstig. Här finns också en sittbänk. Se bilaga 4. 

Målbeskrivning  

• Gläntan i området ska bibehållas och utvecklas till en artrik och intresseväckande plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område 8 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 8 sträcker sig över ett stort område i parken. Området innefattar bland annat vägar och stigar 

som slingrar sig förbi Ödledammen, Klippdammen och Guldfiskdammen, rastplatser, utsiktsplatser 

och aktivitetsplatser. Genom detta område sträcker sig också Barnens naturstig som innefattar bl.a. 

informationsskyltar och träskulpturer av en salamander och en kattuggla. Runt Klippdammen fanns 

tidigare en gammal teaterplats.  

I området söder om och runt dammarna är vegetationen glesare. Här dominerar boken men med 

inslag av gran, björk och ek. I områdets östra delar som gränsar till ett bostadsområde är ljusinsläppet 

större och här blommar ett hav av vitsippor på våren.  
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Målbeskrivning 

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ränndalar, utsiktsplatser och dammar 

bevaras och framhävas.  

• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och rekreation.  

• Området ska ha stor variation av ek, bok, björk, lind, tall och gran men kan kompletteras med 

barr- och lövfällande träd och buskar för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna.  
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Område 9  

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Centralt i parken ligger område 9. I området är artdiversiteten hög och stor del av växtligheten tät. 

Området har tidigare lämnats orörd för att gynna ett rikt djurliv. Det finns inga stigar i området. Ett 

upplag för bottenmassor från tidigare rensning av dammar finns i området. 

Målbeskrivning  

• Artdiversiteten ska i området vara stor och beståndet ska fortsätta utvecklas fritt, undantaget 

utbredningen av sykomorlönn. 

 

Område 10 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Genom området rinner en liten stensatt bäck ner mot Mölnlycke fabriker i söder. Bäcken börjar vid en 

stensatt öppen brunn som får sitt vatten från Stortjärn och Trolltjärn. Över bäcken går resterna av en 

gammal väg. I denna del av parken går också Parkvägen från söder upp till Ugglegården. 

Söder om Ugglegården och norr om Mölnlycke fabriker växer många grova ekar och bokar. Där GC-

vägen till Alhagen går in från Parkvägen finns ett el-hus och platsen kring detta används i nuläget som 

uppställningsplats för släpkärror och upplag för grus och jord. Strax bredvid växer en stor ek samt en 

mindre individ av robinia. Söder om el-huset växer också ett stort exemplar av en hängbok som tryckts 

upp mot himlen av övriga bokar. I övrigt växer det stora exemplar av hästkastanj, alm, bok och ek i 

området.  Området domineras av bok men i de östra delarna är artdiversiteten större och här finns 

både björk, gran, tall, avenbok och lönn. I områdets västra delar är beståndet av bok yngre.  
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Målbeskrivning 

• Med hjälp av orienteringstavlor och vägvisare vägleda besökare vidare in i parken.  

• Beståndet ska förutom i områdets nordöstra del, huvudsakligen utvecklas mot en pelarsal av 

bok. I områdets nordöstra del ska en större artvariation eftersträvas. Hela beståndet kan 

kompletteras med barr- och lövfällande träd för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna.  

• Avvikande arter och äldre ekar ska friställas och framhävas.  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom brunnen och bäcken bevaras och framhävas.  

• I området ska det finnas en mötesplats att utöva fysisk aktivitet med hjälp av redskap. 

 

Område 11 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 11 gränsar i norr till Stortjärn och 

Trolltjärn och i söder till område 10. Genom 

området går många promenadvägar och små 

stigar.   

Väster om Stortjärn finns spår av kantstenar 

som visar på att en väg gick in till de två 

flyttblocken i norra delen av området. Dessa 

flyttblock ligger på en avsats och från denna 

plats kan man se ut över en pelarsal av bok 

men med inslag av avenbok, lönn, 

sykomorlönn, alm, vårtbjörk, tall, sälg och bok. 

Genom pelarsalen slingrar sig en mindre stig 

mellan område 10 och 14. Vid en av 

avenbokarna finns rester av en brunn och 

ränndal från Stortjärn.  

På grund av att ledningssystemet vid Stortjärn 

inte fungerar översvämmas vissa av stigarna av 

vatten vid kraftiga regnväder. 

Kommunen har påbörjat en process att anlägga 

en skogslek i området.  

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ledningssystem och brunnar 

restaureras, bevaras och framhävas.  

• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och rekreation. 

Området ska upplevas öppet och inbjudande. 

• I områdets norra och östra delar ska beståndet bestå av en pelarsal med inslag av några lägre 

buskar och träd. Artdiversiteten ska vara stor. I områdets västra del ska beståndet lämnas 

orörd och få utvecklas fritt.  
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Område 12 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 12 är ett större område i parkens 

nordöstra delar. Här är både Stortjärn och 

Trolltjärn beläget och genom området passerar 

många nya och äldre stigar. I området finns också 

rastplatser, eldplatser, utsiktsplatser, gläntor, ett 

mindre vattenfall och tre stora flyttblock.   

Områdets nordöstra delar karaktäriseras av bok 

men i områdets övriga delar är artvariationen 

större. Här finns bestånd av björk och tall samt 

inslag av hästkastanj, avenbok och ek.   

Vid Trolltjärns östra sida går en mur ner och 

avslutas i en rundad form. Över Trolltjärn finns 

också en stenlagd gångpassage.  

På den branta bergsväggen i öster finns en 

minnestavla över Bruno Wendel. Vid denna plats 

finns också bänkar och en eldstad vid berget. 

Stigen mot naturområdet i öster visar spår av att 

vara av äldre karaktär då denna är stensatt. Stigen 

leder ut på en klippavsats där man, när träden är 

avlövade, kan skönja en fin utsikt över Mölnlycke. 

Mellan Trolltjärn och Stortjärn finns en stig som 

leder upp på en liten kulle. Uppe på kullen kan 

man även här ana en fin utsikt men över Stortjärn.  

Nedanför Vargtjärn rinner ett dike som avslutas 

med ett vattenfall. Från stigen norr om vattenfallet 

går det att se antydningar till en gammal stensatt 

väg som lett fram till vattenfallet.  

I den nordöstra delen av området finns en 

informationstavla om parken.   

 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna 

såsom vägar, dammar, vattenfall, 

utsiktsplatser och murar bevaras och 

framhävas.  

• Minnesplatsen ska vara en naturlig 

mötesplats i området och ha en 

handikappanpassad sittplats. 

• Området ska ha stor variation av ek, bok, 

björk, lönn och lind men kan kompletteras 

med barr- och lövfällande träd för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. I området närmast 

Trolltjärn ska utbredning av bok begränsas och beståndet bestå av främst björk.  
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Område13 

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

I norra delen av parken ligger område 13. Här är 

förekomsten av barrträd och barrbuskar mer 

framträdande än resterande delar i parken, 

bland annat växer tall, gran, slöjgran och en här. 

Längst med sträckan mellan Vargtjärn och den 

lilla stigen ner mot Stora Bråta är vegetationen 

idag väldigt tätvuxen och sikten är dålig. Här 

finns också en stor bergknalle. 

Målbeskrivning 

• I området ska de kulturhistoriska 

delarna såsom vägar och dammar 

restaureras, bevaras och framhävas.  

• Beståndet ska i området bestå av ett 

varierat träd- och buskskikt men 

domineras av barrträd.  

 

 

Område 14  

Ägs av:  Härryda kommun 

Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 14 är ett stort område i norra delen av 

parken som präglas av mer skogskänsla.  

Genom området sträcker sig en stor del av 

elljusspåret där en del sittplatser finns 

utplacerade.  

I den västra delen där elljusspåret går genom 

skogen är vegetationen gles. Här växer mest 

tall och ek och på höjderna där jordlagret är tunt 

är träden mindre. Mot bostadsområdet i väster 

växer också stora exemplar av kustgranar. I 

den östra delen av området finns fler äldre träd 

av bland annat ek, tall, bok, vårtbjörk och gran.  

I norr där området gränsar till område 13 går en 

mindre kuperad stig ned till Stora Bråta.  

Målbeskrivning 

• Beståndet i området ska bestå av ett 

varierat träd- och buskskikt och ska få 

utvecklas fritt. Artdiversiteten ska vara stor.  
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 Övergripande mål  

Övergripande inriktning och mål med skötselplanen är att bevara och utveckla de höga natur-, kultur- 

och sociala värdena kopplade till Wendelsbergs rekreationsområde.  

• Wendelsbergsparken ska vara en attraktiv park för alla att besöka. Besökare ska kunna 

utnyttja parken till att gå en promenad, springa, orientera, träna, leka, ha en picknick, 

grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen, åka skridskor, samlas för större arrangemang, ha 

lektioner mm.  

 

• Parken ska vara en innehållsrik naturpark där naturen själv agerar huvudnumret.   

 

• Besökare ska känna sig trygga och ha lätt för att orientera sig.  

 

• Framkomligheten och sikten ska vid vägar och stigar vara god. 

  

• I parken ska det finnas sittplatser, på lämpliga ställen skall dessa vara 

tillgänglighetsanpassade.  

 

• Informationen och skyltningen i och utanför parken ska vara tillfredställande och tydlig.  

 

• Spåren från Bruno Wendels tid såsom dammar, utsiktsplatser och vägar ska bevaras och 

skötas.  

 

• Områdets utsiktsplatser, gläntor och bryn ska restaureras och utvecklas.  

 

• Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. 

 

• Det ska råda en god art- och åldersdiversitet i samtliga delar av parken.  

 

• Områdets skyddsvärda träd samt ädla lövträd, såväl äldre individer som kommande 

generationer, ska bevaras, skötas och utvecklas. 

 

• Sykomorlönnens utbredning i samtliga delar av parken ska begränsas.  

 Övergripande åtgärdsförslag  

• Arbetet med restaurering och röjning av ränndalar, vägar, utsiktsplatser och gläntor ska 

fortsätta. Gamla vägar, utsiktsplatser, ränndalar samt övriga besöksmål ska röjas och rensas 

återkommande.  Slyröjning och utglesning ska ske varsamt och med hänsyn till varje enskild 

plats. Vid röjning ska blommande buskar och träd gynnas.  

 

• Röjning längs vägar och stigar ska ske återkommande och med hänsyn till platsen.  

 

• Lampor ska hållas fria från överhängande grenar. Trasiga lampor ska ersättas med nya.   

 

• Vegetationen vid sittplatser och längs med de stora stråken ska ses över regelbundet i 

förebyggande syfte att undvika uppkomsten av riskträd 

  

• Nya arter ska planteras in i parken. 
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• Plats ska skapas åt yngre individer i de områden där åldersvariationen är låg för att gynna 

trädkontinuiteten. 

 

• Äldre ekar i parken ska friställas för att säkerställa god vitalitet och överlevnad. Yngre individer 

av ek som kan växa sig stora ska väljas ut och skötas för att gynna trädkontinuiteten.  

 

• Dött växtmaterial ska lämnas kvar på lämpliga ställen i parken för att gynna den biologiska 

mångfalden. I de delar av parken där dött växtmaterial inte anses vara lämpligt ska 

fjärilsholkar, bikupor, insektshotell, fågelholkar m.m. istället finnas. Information om 

faunadepåer, högstubbar etc. och dess betydelse för den biologiska mångfalden ska lyftas 

fram i parken genom informationstavlor.  

  

• Orienteringsskyltar och vägvisare ska sättas upp utanför och inne i parken för att besökare 

lättare ska hitta i området. Vägvisare ska finnas vid varje större korsning eller besöksmål. 

Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid de stora besöksplatserna.  

 

• Informationsskyltar om parkens historia, geologi, växter, biologisk mångfald och 

förhållningsregler ska sättas upp på lämpliga ställen i parken. Informationen och 

översiktskartor skall redovisas på ett överskådligt sätt för besökaren. Även upplysning om vart 

man kan vända sig med synpunkter och felanmälningar ska framgå.  

 

• Sittplatser ska anläggas på strategiska platser i parken. Sittplatserna ska vid de stora 

besöksmålen vara tillgängligsanpassade med ryggstöd och armstöd. Vid mindre stigar eller 

utsiktsplatser ska sittplatser bestå av befintliga stockar ifrån parken. 

 Riktlinjer för hantering av dött växtmaterial  

För att stärka den biologiska mångfalden i parken är det viktigt att det finns tillgång på både levande 

och dött växtmaterial. Många av ädellövträden i parken är mycket viktiga för den biologiska 

mångfalden, både levande som döda, och bör därför lämnas kvar i parken. Det är viktigt att död ved 

finns kvar både stående på rot och liggande. 

• Grova träd, > 50cm i diameter, skall användas som biologisk resurs, virke, lek- och hinderträd, 

avspärrning eller sittplats i parken.  

 

• Övrigt material, < 50 cm i diameter, samt grenar och ris ska läggas i faunadepåer.  

 

• Döda träd skall lämnas kvar stående om de inte utgör en risk för besökare. I de fall de bedöms 

utgöra en risk för besökare bör åtgärder vidtas så som fällning, högstubbe eller veteranisering.  

 

• Där det är möjligt bör träden efter avverkning lämnas kvar i samma miljö för att ingå i det 

naturliga kretsloppet på platsen, undantaget de öppna ytorna närmast Wendelsbergs 

folkhögskola. I denna del av parken kan trädstammar lämnas kvar om de fyller en funktion 

såsom bänk, sittstubbe, hinderbana eller liknande.  
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 Riktlinjer för förvaltning av träd i Wendelsbergsparken  

Sedan 1966 gäller trädfällningsförbud i parkområdet. I ett beslut från Länsstyrelsen från 1966 ska 

förbudet ”ej utgöra hinder för trädfällning å sådana delar av förbudsområdet, som i byggnadsplanen 

äro avsedda till allmän plats, därest densamma sker i skogsvårdande syfte”. 

Detta innebär att marklov behöver sökas för att fälla träd som har en stamdiameter på 10 cm eller mer 

i brösthöjd. Åtgärder som krävs i form av skötsel, utveckling, trygghet och säkerhet i kommunens regi 

är undantaget förbudet enligt ett beslut från länsstyrelsen. 

• Inga skyddsvärda träd får fällas eller skadas om de inte utgör en stor säkerhetsrisk för 
personal och besökare. Detta gäller både ovanjordiska och underjordiska delar av trädet. Om 
trädet bedöms utgöra en risk ska ställning tas till trädets värde i förhållande till den bedömda 
risken innan trädet fälls. Detta ska göras av trädansvarig i kommunen. 
 

• Utmed elljusspår, större stigar, rastplatser och aktivitetsplatser ska trädsäkring kontinuerligt 
utföras. I första hand ska beskärning utföras. Fällning av träd ska endast ske om de utgör en 
säkerhetsrisk för besökare och personal och inga andra alternativ finns.  
 

• Träd tillåts tas ned för att gynna trädkontinuiteten, trygghetsaspekten och vid framröjning av 
rastplatser, utsiktsplatser och siktstråk. Innan ett träd fälls ska ställning tas till trädets värde för 
platsen och den biologiska mångfalden.  
 

• Vid friställning av grova ekar tillåts hela träd att fällas.  
 

• Innan ett träd fälls ska ställning tas till beskärning eller kronstabilisering. Andra alternativ är att 
göra högstubbar eller att veteranisera trädet. Detta gäller för samtliga träd i parken.  
 

• Beskärning av grenar ska göras på ett fackmannamässigt sätt. 
 

• Avverkade trädstammar och grenar ska bevaras i parken, både i faunadepåer, enskilt eller 
som naturliga sittplatser eller lekstockar. 
 

• Trädvården ska ske på ett sådant sätt så inte personal eller besökare i parken kommer till 
skada.  
 

• En trädvårdsplan för skyddsvärda träd i parken bör tas fram av kommunen. 
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 Växtförslag  

För att säkerställa ett livskraftigt trädbestånd även i framtiden behöver bl.a. föryngring genom 

plantering ske i parken där åldersdiversiteten är låg. Plantering rekommenderas även i parken där 

åldersdiversiteten redan är bra för att öka beståndens säsongsrelaterade kvalitéer. Vid nyplantering 

ska val av art anpassas till platsens ståndort och artdiversiteten beaktas.  

Följande arter kan bidra till en ökad mångfald och en ökad upplevelse av parken.   

 

Tabell 5. Förslag på lövfällande buskar och träd till parken 

Lövfällande arter  Svenskt namn Område 

Acer circinatum vinlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer griseum kopparlönn 6, 8, 12  

Acer pensylvanicum amerikansk strimlönn 5, 6, 8, 12, 14 

Acer rubrum rödlönn 1, 6, 8 

Acer rufinerve rostlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer spicatum axlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer tegmentosum manchurisk strimlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Aesculus flava gulblommig hästkastanj 1, 2 

Carya tomentosa storbladig hickory 1, 2  

Castanea sativa äkta kastanj 1, 2 

Celtis occidentalis bäralm 1, 2 

Cercidiphyllum japonicum katsura 6, 8, 14 

Cornus kousa koreansk blomsterkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Cornus controversa pagodkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ hängbok 1 

Halesia carolina snödroppsträd 6, 8,14 

Juglans cinerea fk Örebro E grå valnöt 1, 2 

Juglans nigra svart valnöt 1, 2  

Magnolia acuminata poppelmagnolia 1, 2 

Magnolia obovata junimagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 

Magnolia tripetala paraplymagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 

Malus sp apel 1 

Morus nigra mullbär 1  

Nyssa sylvatica nyssa 1, 2  

Ostrya carpinifolia humlebok 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Platanus acerifolia platan 1, 2 

Robinia pseudoacasia robinia 1, 2 

http://plantarum.slu.se/showplant.aspx?plantid=1165&nav=plantdetails
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Prunus sp körsbär 1  

Pterocaria fraxinifolia kaukasisk vingnöt 1 

 

Tabell 6. Förslag på barrbuskar och barrträd till parken. 

Barrträd  Svenskt namn Område 

Abies amabilis purpurgran 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Metasequoia glyptostroboides kinesisk sekvoja 6, 8, 12, 14 

Skiadoptys verticillata solfjädertall 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Taxus baccata idegran 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 

Thuja plicata jättetuja 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Tsuga heterophylla jättehemlock 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

 

Tabell 7. Förslag på vårlök till parken. 

Vårlök Svenskt namn Område 

Chionodoxa luciliae vårstjärna 1, 2, 8 

Eranthis hyeamalis vintergäck 1, 2, 8 

Gagea lutea vårlök 1, 2, 8 

Galanthus nivalis snödroppar 1, 2 

Leocojum vernum snöklocka 1, 2, 8 

Scilla sibirica rysk blåstjärna 1, 2, 8 

Tulipa sylvestris vildtulpan 1, 2 
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 Naturområdet  

Naturområdet består av skog med mycket varierande växtlighet vilket möjliggörs av den kuperade 

terrängen. Vid naturområdets norra och östra sida, där bergsbranterna möter odlingslandskapet, finns 

en smal zon med mer näringsrik mark och ett rikt växtliv.  

Skogen präglas av flera förkastningsbranter där berget har glidit åt öster liksom tegelpannor. Tre 

förkastningar löper i nordsydlig riktning i naturområdet. Man kan tydligt se spåren av inlandsisen och 

berggrundens lutning vid själva förkastningarna. Ner mot Landvettersjön och Alhagen bildar dessa 

förkastningar raviner där växtligheten är rikare jämfört med på höjderna. Stora delar av området är 

väldigt fuktiga. 

 

 

 

 

På grund av terrängförhållandena kan området upplevas som svårtillgängligt även om det finns många 

stigar. Stigarna är oftast av mindre karaktär och slingrar sig förbi förkastningsbranter, flyttblock och 

jättegrytor. I stora delar av området hörs trafikbuller från riksväg 40, i områdets södra delar är det dock 

inte lika bullerstört och här kan man nästan uppleva tystnaden.  

Vanliga växter i undervegetationen i hela området är brakved (Frangula alnus) och blåbär (Vaccinium 

myrtillus). På flera platser i området växer frösådd kustgran och man hittar även några exemplar av 

blodbok i olika röda varianter. Båda dessa sorter kan man finna så långt bort i området som i närheten 

av Stora utsikten. I ledningsgatan växer bland annat bok, ek, oxel, tall, vårtbjörk, en, rönn, asp och 

häggmispel. I kantzonen mot norr växer bland annat lind, sykomorlönn, hägg, al, ek, gran, ask, oxel, 

rönn, sälg, asp och vårtbjörk. 

 Stigar 

Det finns två rundor i naturområdet, Utsiktsrundan som är lite längre och Jättegrytsrundan som är lite 

kortare. De startar på en gemensam stig från parkområdet och vidare ut i naturområdet där den efter 

en ledningsgata delar sig. Utöver dessa rundor finns ett antal mindre anslutnings-, genvägs- och 

avsticks- stigar. Se bilaga 2 för karta.  

Utsiktsrundan 

Utsiktsrundan finns utritad på informationstavlor i parken och i broschyren för Wendelsbergsområdet. 

Stigen sträcker sig från Vargtjärn i Wendelsbergsparken och hela vägen ut till Stora utsikten i 

naturområdet. Efter ledningsgatan fortsätter Utsiktsrundan norrut utmed ledningsgatan en bit för att 

sedan svänga av mot öster. Stigen går förbi ett stort flyttblock och en jättegryta som ligger strax 

bakom flyttblocket. Vid denna plats växer det mestadels ek men även gran och tall. Inga av träden är 

direkt storvuxna och de flesta träd står relativt tätt. Stigen fortsätter mot öster och innan stigen slingrar 

upp för en bergsbrant finns en anslutning till Jättegrytsrundan som viker av mot söder och kort därefter 

en anslutning norrut mot Bråta industriområde. Utsiktsrundan fortsätter öster ut vidare upp för berget. 

Här går det att svänga söderut för att ta vänstervarvet på Utsiktsrundan. Träden i detta område är 

större och har breda kronor och står inte lika tätt som tidigare. Här växer ek, bok, gran och tall.  

Illustration av förkastningsbranter. 
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Innan stigen når en förkastningsbrant på rundans östliga riktning går en genväg söderut till Alhagen 

och ytterligare en anslutningsstig norrut mot Bråta industriområde. Stigen mot Bråta är väldigt liten och 

smalnar kontinuerligt av tills den upphör strax ovanför bebyggelsen i norr. Innan stigen smalnar av 

passerar den ett flyttblock. 

Vid foten av förkastningsbranten växer stora granar med grenar långt ner mot marken. Här växer även 

yngre individer av ek, bok och rönn, vilket tyder på att platsen har varit mer öppen. Uppför 

förkastningsbranten går en trätrappa som byggdes under våren 2019. Det finns även en brant stig 

som alternativ till trappan. Söder om trappan finns en eldplats intill ett klippblock. Här fanns tidigare ett 

vindskydd som dock förstördes i en brand vilket det syns spår av på den närliggande vegetationen. 

Väl uppe på förkastningsbranten fortsätter stigen österut. Stigen slingrar sig fram och går ner i en 

sänka där det växer stora äldre granar och marken har ett täcke av mossa. I en fyrstigskorsning 

fortsätter Utsiktsrundan söderut mot Alhagen, en anslutningsstig går norrut mot Rådanäs och en 

kortare stig leder ut till Stora utsikten i öster. Vid korsningen finns en granplantering. Den kortare 

stigen som leder ut mot Stora utsikten går uppför en bergsbrant, där växer blåbärsris under tall, gran, 

ek, bok och vårtbjörk. Väl framme vid Stora utsikten öppnar landskapet upp sig och ger en fin utsikt 

över Landvettersjön. Närheten till riksväg 40 gör att bruset från trafiken är påtaglig här. I detta område 

har träd börjat växa upp och till viss del skymma utsikten vid Stora utsikten. Här växer tall, vårtbjörk, 

en och ljung. 

Längs stigen som går söderut på Utsiktsrundan mot Alhagen har det bildats våtmarker i terrängens 

sänkor. Från Stora utsikten i nordost till Alhagen i sydväst skiftar växtligheten mycket. Uppe på berget 

växer främst ek, gran och tall men allteftersom stigen slingrar sig nedåt i sydväst övergår växtligheten 

mer och mer till en blandlövskog.   

Flyttblock och en av jättegrytorna vid den gemensamma sträckningen på Jättegrytsrundan och Utsiktsrundan. 

Foto: Pamela Engström. 
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Stora utsikten. Foto: Karin Meyer 

 

Där Utsiktsrundan viker av mot sydväst tar Strandstigen vid söderut mot Landvettersjön. Ner mot 

strandkanten byter Strandstigen riktning och följer vattnet väster ut mot Alhagens badplats. Utmed 

Strandstigen växer bland annat vårtbjörk, ek, tall och klibbal. Några av träden lutar sig långt ut över 

vattnet. Närmre badplatsen består växtligheten mestadels av ek och hassel. Sträckan passerar en stor 

sten och en gammal stentrappa. 

Efter Utsiktsrundans möte med 

Strandstigen fortsätter den i 

sydvästlig riktning mot vattnet. I ett 

väldigt brant parti av stigen finns en 

trätrappa nerför berget som även 

den byggdes våren 2019. Nära sjön 

möts Utsiktsrundan och 

Strandstigen igen och rundorna följs 

åt några meter innan Utsiktrundan 

tvärt svänger norrut. Stigen blir 

brantare och växtligheten återgår till 

blandlövskog men med inslag av 

gran i varierande storlek. I en ravin 

svänger stigen lätt västerut. Här 

kommer genvägen som går mot 

Alhagen norrifrån ut efter att ha 

passerat en ravin. 

Vid Lilla utsikten har man utsikt över 

Alhagen och Arketjärn. Här står 

några äldre bänkar och ett lågt äldre, 

Lilla utsikten. Foto: Pamela Engström. 
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lite trasigt räcke strax innan ett högt stup. Växtligheten domineras av ek och tall varav de flesta träden 

är ganska små och knotiga. Längst ut på klippavsatsen växer enar. Utsiktsrundan fortsätter norrut 

genom blandad skog av ek, bok, gran och tall. Sträckan som går norrut ansluter till den öst-västliga 

sträckan av Utsiktsrundan strax öster om genvägen till Bråta industriområde.   

Jättegrytsrundan 

Jättegrytsrundan finns utritad på 

informationstavlor i parken och i 

broschyren för Wendelsbergsområdet. 

Jättegrytsrundan svänger söderut från 

Utsiktsrundan efter man har passerat 

ledningsgatan ovanför Vargtjärn.  

Här finns även en genväg som svänger 

av mot sydost. Utmed genvägen växer 

mest ek. Stigen går neråt och i backen 

mot ett fuktigare område är delar av 

stigen bortsköljd eller mycket fuktig och 

det kan vara svårt att ta sig fram. Vid 

jättegrytan växer några större granar och 

här finns en äldre informationstavla. 

Stigen fortsätter något otydligt förbi det 

sanka partiet vidare söder ut tills den 

ansluter till Jättegrytsrundan igen. 

Jättegrytsrundan går förbi några flyttblock och en jättegryta. Här växer mest ek. Efter jättegrytan 

svänger stigen österut. Längs med denna sträcka växer tall och ljung med inslag av bok och vårtbjörk.  

Stigen fortsätter brant ner för en sluttning där växtligheten skiftar mot en mer varierad lövskog med 

inslag av tall. Där stigen viker av norrut finns en mindre anslutningsstig från Alhagen. Jättegrytsrundan 

går genom ravinen som bildats mellan förkastningarna. Växtligheten är till stora delar en blandlövskog 

med vårtbjörk, bok, ek, oxel, rönn och tall. Jättegrytsrundan ansluter sedan till Utsiktsrundan och leder 

tillbaka förbi det stora flyttblocket och jättegrytan mot parkområdet i väst. 

 Övergripande mål  

Övergripande inriktning och mål med skötselplanen är att bevara och utveckla de höga natur-, kultur- 

och sociala värdena kopplade till Wendelsbergs rekreationsområde.  

• Besökare ska kunna utnyttja naturområdet till att gå en promenad, springa, orientera, träna, 

leka, ha en picknick, grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen mm.  

 

• Sikt och framkomligheten ska vid stigarna vara god.  

 

• Besökare ska känna sig trygga och ha lätt att orientera sig.  

 

• Skyltning till och i området ska vara tydlig.  
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 Övergripande åtgärdsförslag  

• Röjning längs med stigarna ska ske återkommande och med hänsyn till platsen. 

  

• Vegetationen längs med stigar och sittplatser ska ses över regelbundet så att riskträd undviks 

i direkt anslutning till platsen.  

 

• Orienteringsskyltar, vägvisare och stigmarkeringar ska sättas upp i anslutning till och inne i 

området för att besökare lättare ska hitta. Vägvisare ska finnas vid varje korsning eller 

besöksmål. Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid Utsiktsplatserna. 

Stigmarkeringar på träd eller stenar ska återkomma med ett intervall på 20-50 meter längs 

stigarna. 

 

• Vid blötare partier ska upphöjda spänger anläggas. 

 

• Framröjning ska ske av stig i öst-västlig riktning i norra delen av området som binder samman 

stigarna.  

 

• Vid utsiktsplatser ska sikten vara god. Röjning ska ske varsamt och med hänsyn till varje 

plats.  

 

• Sittplatser ska finnas vid utsiktsplatserna.  

 

• Området är klassat som naturvårdsmål orört (NO) i skogsbruksplanen. Detta betyder att inget 

aktivt skogsbruk ska bedrivas i området.  
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 Värden 

Wendelsbergsområdets stora värde är det tätortsnära läget vid Mölnlycke centrum och 

parkanläggningen med dess dammar och olika trädslag. Parkens närhet till skogen ökar områdets 

värde då det medför att man inte bara kan gå runt i en anlagd park utan även komma ut i en skog med 

skiftande karaktär. Tystnaden på delen som sluttar ner mot Alhagen är viktig, här kan man känna att 

man kommer bort från bebyggelsen och de vardagliga ljuden. 

Wendelsberg har ett stort socialt värde som mötesplats för både små och stora sammankomster, från 

stora midsommarfiranden till promenader eller picknick mellan vänner. Här kan man lära sig en del om 

hembygdshistorian och om istidens påverkan på landskapet då området har mycket att berätta. 

Friluftsvärdena är stora både för den enskilda personen och för föreningar, organisationer och 

institutioner.  

Enligt kommunens översiktsplan från 2012 är Wendelsberg och miljön runt om kulturhistoriskt 

intressant. I kommunens Grön plan från 2012 pekas delar av parkområdet ut som ett fokusområde för 

grönytor. I Naturvårdsplanen från 2012 ingår även Wendelsbergsområdet i ett större område som 

pekats ut som värdefullt lövskogsområde. Wendelsberg och parken bedöms även i kommunens 

Kulturmiljöplan från 2012 ha ett högt kulturhistoriskt värde.  

 Medborgarenkät 

I januari 2018 avslutades en webbenkät där invånare i Härryda fick möjlighet att svara på frågor och 

tycka till om Wendelsbergsparken. Totalt sett svarade ca 300 invånare på enkäten. Här följer en 

sammanställning och några citat av enkätresultatet. 

 

Värdefullt i Wendelsberg 

Det som de svarande anser extra värdefullt kan delas in i nio grupper: terrängen/landskapet, djur och 

natur, vatten, stigar, avskildhet, närhet, information, historia och aktiviteter. Något av det som nämns 

är utsiktsplatserna, jättegrytorna, mångfalden av växter och djur, den omväxlande naturen, 

dammarna, stigarna, tystnaden, det centrumnära läget, den historiska miljön och grillplatserna.  

Terräng och landskap 

Kuperad terräng, klippor, utsikterna mot Bråta, Alhagen och Landvettersjön, pulkabackar, jättegrytor 

Djur och natur 

Omväxlande natur, bokskog, gamla träd, blandning park och skog, mångfald av biotoper, orörda 

områden, plocka svamp och bär, fågelliv, djurliv, vitsippor 

Vatten 

Dammar, vattenrännor, möjlighet till bad 

Stigar  

Elljusspår, promenadstigar, belysning, naturstig för barn 

Avskildhet 

Lugnet, tystnaden, fritt från exploatering 

Närhet  

Lättillgängligt, närhet till centrum  

Information 

Informationsskyltar 
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Historia  

Historisk miljö 

Aktiviteter 

Träningsmöjligheter, grillplatser 

 

”Dess stillsamhet och att det är en bevarad plats” – Anonym, 0-18 år      

”Naturlivet, dammarna och elljusspåret” – Anonym, 19-30 år      

”Lugnet, de mäktiga träden och vackra dammarna ger en trolsk upplevelse, gångstigarna, utkikarna”          

– Anonym, 31-50 år          

”Mångfald av olika biotoper och miljöer. Närheten till staden”  – Anonym, 51-65 år 

 

Aktiviteter i Wendelsberg 

På frågan vad brukar du göra i Wendelsberg fick man många svar i webbenkäten som kan delas in i 

följande sju grupper: rörelse/aktivitet, traditioner, undervisning, föreningsliv, djur & natur, lugn & ro och 

mat & dryck. Några av de vanliga aktiviteterna är jogga, promenera, bada, skridskoåkning, 

valborgsfirande, skolundervisning, scouter, plocka bär & svamp, meditera och grilla.  

Rörelse & aktivitet 

Jogga, promenera, poängpromenader, stavgång, tomtevandra, klättra, leka, orientera, jaga Pokémon, 

cykla, bada, åka skridskor, åka pulka 

Traditioner 

Valborgsfirande, midsommarfirande 

Undervisning 

Besök med förskola & skola, undervisning, barnens naturstig 

Föreningsliv  

Scouterna, Friluftsfrämjandet  

Djur och natur  

Plocka bär och svamp, plocka blommor, studera djurliv, fotografera 

Lugn och ro  

Meditera, njuta, vila  

Mat och dryck  

Fika/picknick, grilla  

 

”Jogga/springa, åka pulka, gå promenader, bada i en av dammarna, plocka vitsippor, plocka svamp, 

plocka blåbär, scouthajk, midsommarfirande, valborgsfirande” – Anonym, 0-18 år   

”Promenera, fika, rasta hunden, plocka svamp, njuta av omgivningen” – Anonym, 19-30 år  

”Picknic med barnen, studera djurliv, motionera, jaga Pokémons, sköna promenader”                               

– Anonym, 31-50 år 

”Promenera, plocka blåbär, plocka svamp, njuta av den fantastiska naturen. Samlar energi och ro”             

– Anonym, 51-65 år 
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Efterfrågat i Wendelsberg 

I webbenkäten fanns även en fråga om det finns något som saknas eller kan göras bättre i 

Wendelsberg. Svaren på denna fråga kan delas in i sex grupper: utrustning, information/skyltning, 

entréplats, stigar, aktiviteter och underhåll/skötsel. Några förslag på förbättring som kommit in är 

vedförråd, grillplatser, skyltning vid sevärdheter, förtydliga entréområden.  

Utrustning  

Bord och bänkar, papperskorgar, vindskydd, vedförråd, grillplatser, belysning 

Information & skyltning 

Ledmarkeringar, orienteringskartor, skyltning vid sevärdheter, information om flora och fauna, 

information om Wendelsbergs historia  

Entréplats 

Förtydliga entrén till området, parkeringar 

Stigar 

Ökad tillgänglighet för funktionsvariationer, påfyllning av beläggningen längs elljusspåret, underhåll av 

trappor och spänger, spänger över blöta partier, underlätta åtkomst till utkiksplatserna.  

Aktiviteter  

Utegym, lekplats, frisbeegolf, mountainbikeslinga, hundrastgård, kafé, badplats i en damm (Drickis) 

Underhåll & skötsel  

Rensning av dammarna, röjning av sly, se över farliga träd som lutar 

”Fler kartor” - Anonym 0-18 år       

”Utomhusgym! Som t.ex vid Landehofstugan i Landvetter” – Anonym 19-30 år 

”Naturliga lekplatser "stationer" för barn att leka vid i samklang med naturen” – Anonym 31-50 år  

”Se över den nu obefintliga skyltningen mot Stora o Lilla Utsikten. Laga o halksäkra trätrapporna mot 

Utsikten och Alhagen. Fler sittplatser” – Anonym 51-65 år 
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Parken  
Övergripande inriktning och mål med åtgärdsplanen är att bevara och utveckla de höga 

natur-, kultur- och sociala värdena kopplade till Wendelsbergs friluftsområde.  

Övergripande mål  

• Wendelsbergsparken ska vara en attraktiv park för alla att besöka. Besökare ska kunna 

utnyttja parken till att promenera, springa, orientera, träna, leka, ha en picknick, 

grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen, åka skridskor, samlas för större 

arrangemang, ha lektioner mm.  

 

• Parken ska vara en innehållsrik naturpark där naturen själv agerar huvudnumret.   

 

• Besökare ska känna sig trygga och det ska vara lätt att orientera sig.  

 

• Framkomligheten och sikten ska vid vägar och stigar vara god. 

  

• I parken ska det finnas sittplatser, en del av dessa ska vara tillgängligsanpassade 

med rygg- och armstöd.  

 

• Informationen och skyltningen i och utanför parken ska vara tillfredställande och 

tydlig.  

 

• Spåren från Bruno Wendels tid såsom dammar, utsiktsplatser och vägar ska lyftas 

fram, bevaras och skötas.  

 

• Områdets utsiktsplatser, gläntor och bryn ska restaureras och utvecklas.  

 

• Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. 

 

• Det ska råda en god art- och åldersdiversitet i parken.  

 

• Områdets skyddsvärda träd samt områdets övriga ädla lövträd, såväl äldre individer 

som kommande generationer, ska bevaras, skötas och utvecklas. 

 

• Sykomorlönnens utbredning i samtliga delar av parken ska begränsas.  

Övergripande åtgärdsförslag  

• Arbetet med restaurering och röjning av ränndalar, vägar, utsiktsplatser och gläntor 

ska fortsätta. Gamla vägar, utsiktsplatser, ränndalar samt övriga besöksmål ska röjas 

och rensas återkommande.  Slyröjning och utglesning ska ske varsamt och med 

hänsyn till varje enskild plats. Vid röjning ska blommande buskar och träd gynnas.  

 

• Röjning längs vägar och stigar ska ske återkommande och med hänsyn till platsen.  

 

• Lampor ska hållas fria från överhängande grenar. Trasiga lampor ska ersättas med 

nya.   
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• Vegetationen längs med de stora stråken och sittplatser ska ses över regelbundet, 

riskträd skall hanteras. 

  

• Nya träd- och buskarter ska planteras in i parken. 

 

• För att gynna trädkontinuiteten ska god åldersvariation eftersträvas. Nya träd ska 

planteras och plats ska skapas för yngre individer i de områden där åldersvariationen 

är låg.  

 

• Äldre ekar i parken ska friställas för att säkerställa god vitalitet och överlevnad. För att 

gynna trädkontinuiteten skall lämpliga yngre individer av ek väljas ut och skötas så att 

de kan växa sig stora.  

 

• Dött växtmaterial ska lämnas kvar på lämpliga ställen i parken för att gynna den 

biologiska mångfalden. I de delar av parken där dött växtmaterial inte anses vara 

lämpligt ska fjärilsholkar, bikupor, insektshotell, fågelholkar m.m. istället finnas. 

Information om faunadepåer, högstubbar etc. och dess betydelse för den biologiska 

mångfalden ska lyftas fram i parken genom informationstavlor.  

  

• Orienteringsskyltar och vägvisare ska sättas upp utanför och inne i parken för att 

besökare lättare ska kunna orientera sig. Vägvisare ska finnas vid varje större 

korsning eller besöksmål. Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid de 

stora besöksplatserna.  

 

• Informationsskyltar om parkens historia, geologi, växter, biologisk mångfald och 

förhållningsregler ska sättas upp på lämpliga ställen i parken. Informationen och 

översiktskartor skall redovisas på ett överskådligt sätt för besökaren. Även 

information om kontaktpersoner för parken och naturområdet samt elljusspår bör 

framgå.  

 

• Sittplatser ska anläggas på strategiska platser i parken. Sittplatserna ska vid de stora 

besöksmålen vara tillgängligsanpassade med rygg- och armstöd. Vid mindre stigar 

eller utsiktsplatser ska sittplatser bestå av befintliga stockar ifrån parken. 

Riktlinjer för hantering av dött växtmaterial  

För att stärka den biologiska mångfalden i parken är det viktigt att det finns tillgång till både 

levande och dött växtmaterial. Många av ädellövträden i parken är mycket viktiga för den 

biologiska mångfalden, både levande som döda, och bör därför lämnas kvar i parken. Det är 

viktigt att död ved finns kvar både stående på rot och liggande. 

Riktlinjer 

• Grova träd, > 50cm i diameter, skall användas som biologisk resurs, virke, lek- och 

hinderträd, avspärrning eller sittplats i parken.  

 

• Övrigt material, < 50 cm i diameter, samt grenar och ris ska läggas i faunadepåer.  
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• I första hand skall döda träd lämnas kvar stående, detta förutsätter att de inte utgör 

en risk för besökare. I de fall de bedöms utgöra en risk för besökare skall trädet tas 

ner. I det fall det är lämpligt skall en högstubbe lämnas kvar.   

 

• Där det är möjligt bör träden efter avverkning lämnas kvar i samma miljö för att ingå i 

det naturliga kretsloppet på platsen, undantaget de öppna ytorna närmast 

Wendelsbergs folkhögskola. I denna delen av parken kan trädstammar lämnas kvar 

om de fyller en funktion såsom bänk, sittstubbe, hinderbana eller liknande. 

Riktlinjer för förvaltning av träd i Wendelsbergsparken  

Sedan 1966 gäller trädfällningsförbud i parkområdet. I ett beslut från Länsstyrelsen från 1966 

ska förbudet ”ej utgöra hinder för trädfällning å sådana delar av förbudsområdet, som i 

byggnadsplanen äro avsedda till allmän plats, därest densamma sker i skogsvårdande 

syfte”. 

Detta innebär att marklov behöver sökas för att fälla träd som har en stamdiameter på 10 cm 

eller mer i brösthöjd. Åtgärder som krävs i form av skötsel, utveckling, trygghet och säkerhet i 

kommunens regi är undantaget förbudet. 

Riktlinjer  

• Inga skyddsvärda träd får fällas eller skadas om de inte utgör en stor säkerhetsrisk 
för personal och besökare. Detta gäller både ovanjordiska och underjordiska delar av 
trädet. Om trädet bedöms utgöra en risk ska ställning tas till trädets värde i 
förhållande till den bedömda risken innan trädet fälls. Detta ska göras av trädansvarig 
i kommunen. 
 

• Utmed elljusspår, större stigar, rastplatser och aktivitetsplatser ska trädsäkring 
kontinuerligt utföras. I första hand ska beskärning utföras. Fällning av träd ska endast 
ske om de utgör en säkerhetsrisk för besökare och personal och inga andra alternativ 
finns.  
 

• Träd tillåts tas ned om de utgör en säkerhetsrisk, om det gynnar trädkontinuiteten och 
vid framröjning av rastplatser, utsiktsplatser och siktstråk. Innan ett träd fälls ska 
ställning tas till trädets värde för platsen och den biologiska mångfalden.  
 

• Vid friställning av grova ekar tillåts hela träd att fällas.  
 

• I första hand skall försämrade träd beskäras eller kronstabiliseras. Är sådana 
åtgärder inte möjliga kan trädet tas ner, möjligheten till att göra högstubbar eller att 
veteranisera trädet skall då ses över. Detta gäller för samtliga träd i parken.  
 

• Beskärning av grenar ska göras på ett fackmannamässigt sätt. 
 

• Avverkade trädstammar och grenar ska bevaras i parken, både i faunadepåer, enskilt 
eller som naturliga sittplatser eller lekstockar. 
 

• Trädvården ska ske på ett sådant sätt så inte personal eller besökare i parken 
kommer till skada.  
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Åtgärdsplan för skötselområde 1-14 

 

Skötselområde 1  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Lindallén i skötselområdet omfattas av länsstyrelsens generella biotopskydd.  

Målbeskrivning  

• Område 1 ska skapa intresse och locka besökare vidare in i parken. Det ska vara en 

mötesplats och en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  

• Här ska de kulturhistoriska värdena bevaras och lyftas fram.  

• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska 

miljön, de ska också ha ett attraktionsvärde.  

• De ska råda en god art- och åldersdiversitet i området.   

• Marken runt befintliga träd i området bör förbli opåverkad av markarbeten, 

uppställningsplatser etc. för att säkerställa goda rotmiljöer. 

 

Engångsåtgärd Prioritet 

Beskärning av hängbok. 1 

  

Återkommande skötsel & åtgärder Tid 

Inventering av riskträd Vart 5:e år  

Rensning av sly. Framförallt 
sykomorlönn. 

Varje år.  

Behov av åtgärder för att utvalda träd 
skall utvecklas på ett tillfredställande 
sätt.   

Vart 3:e år.  

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av orienteringstavla och 

vägvisare in i parken. 

1 
 

Uppsättning av namnskylt vid 

Svandammen. 

1  

Plantera och sätt vårlök. 2 

Plantering av hängbok.  2 

Plantering av nya träd. 2 

Återskapa delar av fruktträdgården och 
eventuellt plats för utvidgning 
köksträdgården. 

3 

 

  



6 
 

Skötselområde 2 
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola.               

Härryda kommun utför slåtter av gräs på ängen.  

Kastanjeallén i skötselområdet omfattas av länsstyrelsens generella biotopskydd. 

Målbeskrivning  

• Område 2 ska fungera som en mötesplats och samlingsplats för större evenemang 

samtidigt som det ska vara en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  

• Här ska de kulturhistoriska värden bevaras och den gamla trädgården återskapas. 

• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska 

miljön men också vara en attraktion i sig.  

• De ska råda en god art-och åldersdiversitet i området.   

• Naturvärdena ska i området utvecklas och lyftas fram för besökare.  

• Sykomorlönnens utbredning ska begränsas i området. Om träd behöver fällas och 

valet står mellan en sykomorlönn och ett träd av annan art bör valet bli sykomorlönn. 

 

Engångsåtgärder Prioritet 

Ta bort hönsnät runt bok. 1  

Kommunen ska visa vilka ekar som bör 
friställas.  

1  

  

Återkommande åtgärder  Tid 

Grässlåtter, utförs av kommunen. Varje år. 

Rensning av sly. Framför allt 
sykomorlönn. 

Varje år.  

Behov av åtgärder för att utvalda träd 
skall utvecklas på ett tillfredställande 
sätt.   

Vart 3:e år. 

Inventering av riskträd. Vart 5:e år.  

Friställning av äldre ekar. Inom 5-årsperiod.  

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Plantera och sätta vårlök. 2  

Plantering av nya träd. 2 

Anläggning av fjärilshus eller 
insektshotell med informationsskyltar. 

2 

Uppsättning av fågelholkar. 2 

Återskapa det gamla vägnätet och 
finparken med springbrunn. 

3 
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Skötselområde 3  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  

• Område 3 ska locka besökare vidare in i parken.  

• Parken ska i detta område huvudsakligen domineras av pelarsal av bok. Vid 

brynzonen mot slottet ska blommande träd och buskar samt några individer av ek, 

skogslönn eller lind gynnas.  

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor av 
framförallt bok.  

Vart 5:e år. 

Friställning av ek vid brynzon. Inom 5-årsperiod. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av orienteringstavla och 
vägvisare in i parken.  

1  
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Skötselområde 4  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  

• I område 4 ska de kulturhistoriska delarna såsom utsiktsplats och väg bevaras och 

där det behövs återskapas.  

• I området ska god art variation råda. Beståndet ska kompletteras med solitärer i 

busk- och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd för att öka de 

säsongsrelaterade kvalitéerna.  

• Vid slänten mot slottet ska en brynzon utvecklas med blommande träd och buskar 

samt några individer av ek, lönn eller lind.  

 

Engångsåtgärder Prioritet 

Röjning av gammal väg. 1  

  

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Rensning av sly av sykomorlönn. Varje år 

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar 
och utsiktsplats.  

Varje år.  

Rensning vid utsiktsplats och siktstråk. Vart 3:e år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av ek vid brynzon. Inom 5-årsperiod. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Anläggning av sittplats av stock och sten 
vid utsiktsplats.  

1 
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Skötselområde 5  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  

• Område 5 ska fortsätta locka besökare vidare in i parken.  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar och ränndalar bevaras och 

framhävas.  

• Området ska huvudsakligen bestå av bok i varierande åldrar men kompletteras med 

solitärer i busk- och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd för att 

öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. 

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  

Rensning av ränndalar. Varje år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod. 
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Skötselområde 6  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 

Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, dammar och ränndalar 

bevaras och framhävas.  

• Området ska i huvudsak bestå av ek och bok i varierande åldrar men kompletteras 

med solitärer i busk-och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd 

för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. 

• Området runt Grandammen ska hållas rent ifrån större träd och sly.   

• Gaffelmossans utbredning i grandammen får inte spridas till övriga vatten. Redskap 

ska rengöras grundligt och vatten får inte tappas så att det riskerar att nå andra 

vattendrag och dammar. 

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Kontrollering av riskträd i anslutning till 
stigar och sittplatser.  

Varje år.  

Rensning av ränndalar. Varje år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av namnskylt vid damm. 1  

Anläggning av handikapparkering. 2 
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Skötselområde 7  
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• Gläntan i området ska bibehållas och utvecklas till en artrik och intresseväckande 

plats.  

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Underhållning av Barnens naturstig med 
skyltar och aktivitetsplatser. 

Varje år.  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  

Rensning av sly och högt gräs. Varje år.  

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Sätta upp vägvisare i större korsning. 1  

Plantera nya träd och buskar. 2  
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Skötselområde 8  
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ränndalar, utsiktsplatser och 

dammar bevaras och framhävas.  

• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och 

rekreation.  

• Området ska ha stor variation av ek, bok, björk, lind, tall och gran och ska 

kompletteras med barr- och lövfällande träd och buskar för att öka de 

säsongsrelaterade kvalitéerna.  

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Tömning av papperskorg.  Varannan vecka.  

Rensning och underhållning av stigar. Varje år. 

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar, 
sittplatser och utsiktsplatser.  

Varje år.  

Rensning av ränndalar. Varje år.  

Underhållning av Barnens naturstig med 
skyltar och aktivitetsplatser. 

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår i 
beståndet. 

Skötsel av träskulptur. Varje år. 

Rensning av sly vid dammar och 
utsiktsplatser. 

Vart 3:e år. 

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av vägvisare i större 
korsningar och namnskyltar vid dammar. 

1  

Anläggning av sittplatser söder och norr 
om dammarna 

1 

Anläggning av två 
tillgänglighetsanpassade sittplatser. 

1  

Uppsättning av papperskorg i anslutning 
till sittplats. 

1  

Anläggning av eldplats norr om en av 
dammarna. 

2  
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Skötselområde 9 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• Artdiversiteten ska i området vara stor och beståndet ska fortsätta att utvecklas fritt, 

undantaget är utbredningen av sykomorlönn. 

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Rensning av sly av sykomorlönn. Varje år 

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
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Skötselområde 10 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• Med hjälp av orienteringstavlor och vägvisare ska besökare lockas vidare in i parken.  

• Beståndet ska förutom i områdets nordöstra del, huvudsakligen utvecklas mot en 

pelarsal av bok. I områdets nordöstra del ska en större artvariation eftersträvas. Hela 

beståndet ska kompletteras med barr- och lövfällande träd för att öka de 

säsongsrelaterade kvalitéerna.  

• Avvikande arter och äldre ekar ska friställas och framhävas.  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom brunnen och bäcken bevaras och 

framhävas.  

• I området ska det finnas en mötesplats att utöva fysisk aktivitet med hjälp av redskap. 

 

Återkommande åtgärder  Tid 

Kontroll av gymutrustning.  Varje år. 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

Röjning av tätvuxna partier. Vart 5:e år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av vägvisare i större korsningar 
och in i parken samt orienteringsskylt från 
bostadsområdet i söder. 

1  

Renovering av bäck. 2  

Anläggning av utegym. 2 

Anläggning av handikapparkering. 2  
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Skötselområde 11 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ledningssystem och brunnar 

restaureras, bevaras och framhävas.  

• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och 

rekreation. Området ska upplevas öppet och inbjudande. 

• I områdets norra och östra delar ska beståndet bestå av en pelarsal med inslag av 

några lägre buskar och träd. Artdiversiteten ska vara stor.  

 

Engångsåtgärd Prioritet 

Restaurering av brunn samt brunnslock. 1  

Restaurering av underjordisk kanal från 
Stortjärn. 

2  

Framröjning av befintlig stig från öster 
fram till glänta.  

1  

  

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar, 
sittplatser och utsiktsplatser.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  

Kontroll hinderbana.  Varje år.  

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

Rensning av utsiktsplats och glänta. Vart 3:e år.  

Röjning av tätvuxna partier.  Vart 5:e år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av vägvisare i korsning. 1 

Framröjning av gammal väg, flyttblock och 
utsiktsplats med siktstråk åt söder.  

1 

Utglesning och röjning av ny glänta. 2 

Anläggning av sittplats vid utsiktsplats i 
norr.  

1 

Anläggning av naturlekplats. 2  
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Skötselområde 12 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, dammar, vattenfall, 

utsiktsplatser och murar bevaras och framhävas.  

• Minnesplatsen ska vara en naturlig mötesplats i området och ha en 

tillgänglighetsanpassad sittplats. 

• Området ska ha stor variation av ek, bok, björk, lönn och lind och ska kompletteras 

med barr- och lövfällande träd för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. I området 

närmast Trolltjärn ska utbredning av bok begränsas och beståndet bestå av främst 

björk.  

 

Engångsåtgärd Prioritet 

Flyttning av bokstam till nytt läge. 1  

  

Återkommande åtgärder Tid 

Tömning av papperskorg.  Varannan vecka.  

Ved till vedförråd. Varje månad. 

Rensning och underhållning av stigar, 
siktstråk och utsiktsplatser. 

Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar, 
utsiktsplatser och sittplatser.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  

Rensning av sly vid dammar, klippformation 
och mur. 

Vart 3:e år.   

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår i 
beståndet. 

Röjning av tätvuxna partier. Vart 5:e år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Begränsa bokens utbredning utmed 
Trolltjärn.  

Vart 5:e år. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av namnskyltar vid dammar. 1  

Uppsättning av vägvisare i större korsningar 
samt orienteringsskylt vid Stortjärn. 

1  

Upprustning av minnestavla. 1 

Anläggning av eldplats vid minnesplats.  2  

Anläggning av vedförråd. 2 

Anläggning av tillgänglig sittplats vid eldplats. 2  

Anläggning av tillgänglighetsanpassad 
sittplats vid Stortjärn. 

1 

Framröjning av gammal väg fram till 
vattenfall. 

1  

Framröjning av siktstråk vid vattenfall från 
vägar i öst och väst.  

1 

Skulptur av befintlig högstubbe. 1 

Installation av belysning av klippformation. 3 
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Skötselområde 13 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar och dammar restaureras, 

bevaras och framhävas.  

• Beståndet ska i området bestå av ett varierat träd- och buskskikt dominerat av 

barrträd.  

 

Engångsåtgärd Prioritet 

Röja fram vägen till Stora Bråta.  1  

Röja fram klippformationen i norr. 1  

Friställa enar. 1  

  

Återkommande åtgärder  Tid 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Rensning av sly vid dammar. Varje år.  

Kontrollering av riskträd i anslutning till 
stigar.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  

Röjning av tätvuxna partier nära stig. Vart 5:e år. 
Påbörjas omgående. 

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår i 
beståndet. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av vägvisare till Stora Bråta. 1  
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Skötselområde 14 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  

• Beståndet i området ska bestå av ett varierat träd- och buskskikt. Artdiversiteten ska 

vara stor.  

 

Återkommande åtgärder  Frekvens 

Rensning och underhållning av stigar. Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar 
och sittplatser.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  

Röjning av tätvuxna partier nära stigar. Vart 5:e år.  

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av vägvisare vid större 
korsning.  

1  

Anläggning av sittplatser utmed elljusspår. 1  
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Växtförslag  

Lövfällande arter  Svenskt namn Område 

Acer circinatum vinlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer griseum Kopparlönn 6, 8, 12  

Acer pensylvanicum amerikansk strimlönn 5, 6, 8, 12, 14 

Acer rubrum rödlönn 1, 6, 8 

Acer rufinerve rostlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer spicatum axlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer tegmentosum manchurisk strimlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Aesculus flava gulblommig hästkastanj 1 & 2 

Carya tomentosa storbladig hickory 1 & 2  

Castanea sativa äkta kastanj 1 & 2 

Celtis occidentalis bäralm 1 & 2 

Cercidiphyllum japonicum katsura 6, 8 & 14 

Cornus kousa koreansk blomsterkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Cornus controversa pagodkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ hängbok 1 

Halesia carolina snödroppsträd 6, 8 & 14 

Juglans cinerea fk Örebro E grå valnöt 1 & 2 

Juglans nigra svart valnöt 1 & 2  

Magnolia acuminata poppelmagnolia 1 & 2 

Magnolia obovata junimagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Magnolia tripetala paraplymagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Malus sp apel 1 

Morus nigra mullbär 1  

Nyssa sylvatica nyssa 1 & 2  

Ostrya carpinifolia humlebok 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 

Platanus acerifolia platan 1 & 2 

Robinia pseudoacasia robinia 1 & 2 

Prunus sp körsbär 1  

Pterocaria fraxinifolia kaukasisk vingnöt 1,  

 

 

 

 

 

 

http://plantarum.slu.se/showplant.aspx?plantid=1165&nav=plantdetails
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Barrträd  Svenskt namn Område 

Abies amabilis purpurgran 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 

Metasequoia glyptostroboides kinesisk sekvoja 6, 8, 12, 14 

Skiadoptys verticillata solfjädertall 3, 4, 5, 6, 8,  11, 14 

Taxus baccata idegran 3, 4, 5, 6, 8,  10, 11, 14 

Thuja plicata jättetuja 3, 4, 5, 6, 8,  11, 14 

Tsuga heterophylla jättehemlock 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 

 

Vårlök Svenskt namn Område 

Chionodoxa luciliae vårstjärna 1, 2 & 8 

Eranthis hyeamalis vintergäck 1, 2 & 8 

Gagea lutea vårlök 1, 2 & 8 

Galanthus nivalis snödroppar 1 & 2 

Leocojum vernum snöklocka 1, 2 & 8 

Scilla sibirica rysk blåstjärna 1, 2 & 8 

Tulipa sylvestris Vildtulpan 1 & 2 
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Naturområdet 
Ägs av: Härryda kommun 

Förvaltas av: Härryda kommun 

Övergripande mål  

• Besökare ska kunna utnyttja naturområdet till att promenera, springa, orientera, 

träna, leka, ha picknick, grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen mm.  

 

• Vid stigarna skall sikt och framkomligheten ska vara god.  

 

• Besökare ska känna sig trygga och det ska vara lätt att orientera sig.  

 

• Skyltning till och i området ska vara tydlig.  

Övergripande åtgärder  

• Röjning längs med stigarna ska ske återkommande och med hänsyn till platsen. 

  

• Vegetationen längs med stigar och sittplatser ska ses över regelbundet, eventuella 

ska hanteras.  

 

• Orienteringsskyltar, vägvisare och stigmarkeringar ska sättas upp i anslutning till och 

inne i området för att öka orienterbarheten. Vägvisare ska finnas vid varje korsning 

eller besöksmål. Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid Utsiktsplatserna. 

Stigmarkeringar på träd eller stenar ska återkomma med en intervall på 20-50 meter 

längs stigarna. 

 

• Framröjning ska ske av stig i öst-västlig riktning i norra delen av området som binder 

samman stigen mot Bråta industriområde och stigen mot Rådanäs. 

 

• Vid blötare partier ska upphöjda spänger anläggas. 

 

• Vid utsiktsplatser ska sikten vara god. Röjning ska ske varsamt och med hänsyn till 

varje plats.  

 

• Sittplatser ska finnas vid utsiktsplatserna.  

Återkommande åtgärder  Frekvens 

Rensning och underhållning av stigar och 
utsiktsplatser. 

Varje år  

Kontroll och underhåll av spänger och 
sittplatser. 

Varje år. 

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  

Kontrollera och fylla på stigmarkeringar. Varje år.  

  

Utvecklingsförslag Prioritet 

Uppsättning av vägvisare och 
informationsskylt. 

1 

Stigmarkering 1 

Röja fram ny stig mellan Bråta 
industriområde och Rådanäs. 

1  

Anläggning av nytt vindskydd. 2  

 

















Skyddsvärda träd

   

För att klassas som ett särskilt skyddsvärt träd ska någon av 
följande parametrar vara uppfyllda:
– Trädet ska ha en omkrets över 250cm i brösthöjd
– Trädet är hamlat
– Trädet ska ha stora håligheter och en omkrets över 200 
cm i brösthöjd

Inventeringen utfördes 2008 av Härryda kommun

Al
Alm
Ask
Bok
Blodbok

Art

Teckenförklaring

Hängbok
Ek
Hästkastanj
Lind
Sykomorlönn

Vitalitet

   

Frisk   
Klart försämrade 
Döende  
Död   
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