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Hiking in Alingsås 
The potential of new hiking trails near the town of Alingsås 
Simon Fröjmark 
 

Abstract 
The purpose of this study was to examine the possibilities of creating a trail near the town of 
Alingsås in southern sweden, preferably a round trip connecting all the 5 nature reserves that lies 
near town. The aim was to investigate the potential of an easily passable trail using mainly existing 
roads and trails, that at the same time, would pass many interesting nature areas around the town 
that could give the visitor nature experiences. Another aim was also to examine if there was any 
area fitting to create a shorter trail, about 10 kilometres long.  
 
The passability of trails connecting some of 42 pre-marked areas was studied together with 
examination of the nature types and the experience these gave in terms of natural and cultural 
experiences. 
 
The results showed that many trails east of the town was hard to pass and gave a low amount of 
experiences due to heavy forestry. But a few areas contained very high nature and culture 
experiences instead. Some passages through town gave good experiences but passages through 
industrial areas was also needed. Areas with good experiences was found south and southwest of 
the town. 
 
A proposal of a 35 kilometre trail connecting the 5 nature reserves was made, outruling some of the 
studied areas, but still having areas with good experiences. Passability studies showed that it was 
mostly easy to walk. Areas southwest of Alingsås was recommended for a shorter trail. 
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1. Inledning och bakgrund 
	  
1.1 Alingsås 
Alingsås tätort är med ca 24500 invånare centralort i Alingsås kommun som har ca 38000 
invånare totalt (Statistiska centralbyrån 2013). Geologin domineras av sprickdalslanskap fyllda av 
lösa jordlager eller många sjöar som sträcks i sydväst-nordostlig riktning (Lundh och Andersson 
2005). Delar av kommunen låg under högsta kustlinjen (HK) när senaste inlandsisen försvann för 
drygt 13000 år sedan (Sveriges geologiska undersökning 2015).  Detta kan ses genom växtlighet 
som indikerar kalkrik jordmån under HK, tillsammans med att man här finner kommunens 
jordbruksområden. Kommunens skogar domineras av barrskog, men lövskog förekommer (Lundh 
och Andersson 2005).	  
	  
1.2 Leder 
I Sverige uppskattas, sedan länge, besökstrycket i de tätortsnära skogarna 250 gånger högre än i 
övriga av landets skogsområden (Skogsstyrelsen 1991, refererad i Hörnsten 2000). Det har man i 
Alingsås kommun tagit tillvara på, bland annat genom att man valt att bilda naturreservat kring 
flera av de rekreationsområden som nyttjas i staden. Faktiskt så går det att nå fram till fem av 
kommunens totalt elva naturreservat inom en radie på mindre än fyra kilometer ifrån stadens torg 
(figur 1).  Alla fem reservat är bildade med någon form av rekreation som syften och framför allt de 
tre reservaten Nolhaga berg, Kvarnsjön och Hjortmarka har iordningställda motionsspår, som 
tydligt markeras som en av anledningarna att bevara naturen i området (Lindgren och Sjöstedt 
2000, Länsstyrelsen 2005, Bergil och Sjöstedt 2010, Bergil, Blomgren och Sjöstedt 2010, 
Länsstyrelsen 2011).  Utöver dessa finner man på kommunens hemsida ett fåtal stadsnära 
naturområden där man rekommenderar vandring eller annan motion, bland dessa finns 
exempelvis Stadsskogen, som på senare tid exploaterats, men fortfarande innefattar några 
markerade stigar, som kommunen ämnar rusta upp (Alingsås kommun 2011). 
 

 
 
Figur 1. Inom en radie av fyra kilometer från stadens tågstation  
nås fem av kommunens elva naturreservat. 
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Tidigare fanns dock en längre led, Lärkeskogsleden, som sträckte sig mellan Hjortmarka och 
Naturreservatet Brobacka en bit Nordväst om staden. Denna har man dock blivit tvungen att lägga 
ned efter krav från markägare längs leden (Alingsås kommun 2010). 2013 invigdes dock 
Potatisleden, en ca 9km lång led skapad på initiativ av lokala avdelningen av Svenska 
Turistföreningen (Mauritzson 2013). Någon längre led finns idag inte utanför tidigare nämnda 
naturreservat.  
 
Önskemål om nya leder kring staden har framförts av kommunpolitiker (Kullner 2015). Kullner 
(2015) uttrycker också egna önskemål om att knyta ihop flera av stadens befintliga leder med en 
ringled samt att ta sig ut till kulturområden så som torpet i Dammsjöås sydöst om staden 
(behandlas senare i rapporten). 
 
Hesselbarth, Vachowski och Davies (2007) påpekar att stigarna ofta ser ut som att de ”bara dök 
upp”, men att det ofta ligger ett stort arbete av undersökning, planering, konstruktion och 
underhåll bakom. De menar också att det är viktigt att stigen är den med minst motstånd, annars 
kommer besökarna skapa sina egna stigar. Alltså krävs skapandet av en tydlig och lättframkomlig 
led, särskilt om den skall nå längre sträckor mellan stadens andra leder.  
 
1.3 Syfte 
Denna rapport syftar till att undersöka möjligheterna för en längre led över två mil lång, nära 
Alingsås tätort. Rapporten ska även att påvisa möjligheterna till eget upptäckande för den mer 
ovana, men naturintresserade invånaren. Tanken är alltså att studera och analysera potentialen för 
en led som kan binda ihop de fem stadsnära reservaten och som samtidigt inbjuder till en längre 
vandring omkring staden. På grund av till exempel tidigare nämnda markfrågor kan självklart 
problem med att skapa längre leder finnas. Därför ska också försöka utredas om det är något 
område som skulle lämpa sig för skapandet av en ny, något kortare led. 
 
En översiktlig jämförelse av de fem centrala naturreservaten Hjortmarka, Färgensjöarna, 
Nolhagaviken, Nolhaga berg och Kvarnsjön, visar tydligt att det är en ganska stor variation av 
naturtyper som kan upplevas. En stor mängd lövträd är representerade, framför allt nämns 
områden med intressanta ek- och bokbestånd men även andra arter och ofta i blandskog, samt mer 
barrträdsdominerade områden (Bergil och Sjöstedt 2010, Bergil, Blomgren och Sjöstedt 2010, 
Lindgren och Sjöstedt 2000, Länsstyrelsen 2005, Länsstyrelsen 2011). En vandring som knyter 
ihop alla leder skulle också passera flertalet sjöar av olika näringshalt och flera olika storlekar, från 
den relativt lilla kvarnsjön på 8,2 hektar (Lindqvist och Sjöstedt 2000) till kommunens största sjö, 
Mjörn på 5500 hektar (Forsman och Edlund 2015). Syftet är att också spegla denna variation, inte 
minst också genom att undersöka fler av kommunens intressanta naturområden. Alingsås 
kommun har genom Lundh och Andersson (2005) skapat ett Naturvårdsprogram, där 189 
områden med höga naturvärden finns listade. Vissa av dessa anses också ha ett förhöjt kulturellt 
värde. Ett antal av dessa områden ämnas undersökas för att tillsammans med kringliggande natur 
visa potentialen för en led i form av natur- och kulturupplevelser. 
 
Denna undersökning begränsas till att vara en del av undersökningsfasen för att se potentialen för 
utvecklandet av nya leder. Då några stora kunskaper i stigberedning inte besittes så kommer också 
i första hand möjligheten att nyttja de redan befintliga stigarna att undersökas. Detta antas också 
bli mer ekonomiskt vid eventuellt skapande av ny led. Då stora delar av undersökningsområdet 
också innefattar till exempel backig terräng och våtmark (karta) som kan skapa hinder så kan vissa 
stigar antas vara för svårframkomliga och komplicerade att anlägga. Därför kan man inte helt 
utesluta att skapandet av helt nya stigar kan behövas för att uppnå syftet. 
 
 
Följande frågeställning formulerades: 

• Finns möjligheten att skapa en längre ringled och förbinda de fem stadsnära 
naturreservaten i Alingsås kommun? 

• Går det att skapa en lättframkomlig, längre ringled genom att använda befintliga stigar och 
vägar?  
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• Kan en längre ringled ge besökare hög grad av naturupplevelser även utanför 
naturreservaten? 

• Finns det något område i stadens närhet eller utkant som är bättre lämpat för skapandet av 
en ny, något kortare, ringled, omkring 1 mil lång? 

 
2. Material och metod 
 
2.1 Litteraturstudier 
Informationen om naturen i Alingsås fanns främst via kommunens egen hemsida, främst via de 
reservatsunderlag som studerades i ett tidigare fördjupningsarbete samt Alingsås kommuns 
Naturvårdsprogram, med förteckning över alla viktiga och skyddsvärda naturområden som finns i 
kommunen. I övrigt har diverse vetenskapliga publikationer studerats med syfte att styrka eller 
jämföra dessa studier, samt ge stöd för vissa övriga arbetsmetoder. 
 
2.2 Kartstudier 
Grundläggande för arbetet har varit att studera kartor kring de fem naturreservat som ämnade 
förbindas via vandringsled. I första skedet användes Google Earth då det är ett mycket snabbt, 
enkelt och lätt överblickat verktyg. För mer precisa kartstudier nyttjades främst Länsstyrelsens 
WebbGIS, med Infokartan över Västra Götaland som grund. Här studerades främst grundkartan 
från Lantmäteriet samt Häradskartorna som raster för att få en överblick över de stigar som idag 
inte finns kartlagda. De slutgiltiga publicerade kartorna har också bearbetats i 
bildbehandlingsprogram för att kunna variera färgerna mellan ledsträckor. 
 
2.2.1 Yttre gränser och zonindelning 
Arbetsområdet valdes utifrån de tre reservat som låg i ytterkanten av en fyrakilometers radie från 
stadens tågstation, med kommungränsen som yttre gräns i öster, sjön Mjörn i väster samt området 
närmast Naturreservaten Kvarnsjön och Färgensjöarnas yttre delar som gräns i norr respektive 
söder. Området söder om Brackegärdskullarna, Väster om E20 valdes också bort då detta ansågs 
ligga för långt ifrån något av reservaten för att undersökas. Efter detta tilldelades varje av de tre 
tidigare reservaten en zon, där bilvägar agerade gränser mellan dessa. E20 avgränsar 
Färgensjöarnas område från Kvarnsjöns område. Hjortmarkas och Färgensjöarnas område 
avgränsades av väg 180 (se figur 2). Kvarnsjön och Hjortmarka avgränsas i sin tur av väg 1890 
norrut. Zoneringen gjordes främst för att få en lättare överblick av de områden som omnämns i 
avsnitt 2.2.2, samt för att lättare svara på frågan om vilket område som lämpar sig för en kortare 
led. 
 
2.2.2 Utmarkering av områden 
Inom de tre zonerna markerades sedan ut alla de skyddsvärda naturområden som innefattades i 
Alingsås kommuns naturvårdsprogram. Totalt inom kommunen listas 189 olika områden (Lundh 
och Andersson 2005). Inom de tre utvalda zonerna hittas 42 av dessa (se figur 2). Fem av dem är 
idag naturreservat. Information om dessa områden studerades för att få en överblick av 
naturtyperna i de olika områdena, samt för att utreda ifall något av dessa bör undvikas helt på 
grund av närvaro av rödlistade arter och dylikt. Det visade sig dock tidigt att inga områden 
behövde undvikas enligt Alingsås kommunekolog (Nilsson 2015). Kommunens 
Naturvårdsprogram uppdaterades 2005 av Lundh och Andersson, alla referenser till detta 
hänvisar till naturvårdsprogrammet. 
 
2.2.3 Preliminär ledritning 
En mycket basal led ritades upp för att få en uppskattning av hur lång led som skulle krävas om 
man vill besöka alla fem naturreservat och så många som möjligt av de övriga utmarkerade 
naturområdena, utan att gå för mycket i sicksack. Den uppmätta leden mätte ca 4,6 mil, men då 
togs inte hänsyn till att följa stigar och vägar utan det var endast tänkt som en grov uppskattning, 
samt för att visa tilltänkt ledområde för andra parter (se figur 2). 
 
Efter detta ritades, för hand, en mer detaljerad sträckning med flera alternativa vägar att ha som 
utgångsmaterial vid fältstudierna. Denna ämnade också binda samma flera av de utmarkerade 
naturområdena, samt att nyttja så många utmarkerade stigar som möjligt. Det var också i detta 
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skede som studier av Häradskartan gjordes för att markera ut gamla stigar och undersöka ifall 
dessa gick att finna idag. Detta kartmaterial har valts att inte publiceras som bild eller bilaga i 
rapporten utan endast resultatet från fältstudierna. 
 

 
Figur 2. Karta över det undersökta området indelat i tre zoner. 
De röda prickarna är de 42 naturområden som enligt kommunens 
naturvårdsprogram anses värdefulla. Utmarkerat med blått syns också 
den preliminärt ritade ledsträckningen, samt potatisleden i brunt. 
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2.3 Fältstudier 
Under 10 dagar i fält studerades allt till fots efter eventuell färd med bil, eller cykel till, för dagen, 
valt arbetsområde. Detta för att få en tydlig blick av vad just vandrarna skulle uppleva och för att 
märka av skillnaderna i framkomlighet. En dagbok fördes med fältnoteringar enligt följande 
punkter nedan.  Dessa noteringar gjordes antingen löpande under dagen eller varje kväll. 
 
Varje dag spårades också den vandrade sträckan med en GPS, för att kunna föra in detta på karta. 
Vissa tekniska problem har dock gjort att en del sträckor ritats upp i efterhand. 
 
2.3.1 Val av, för dagen, undersökt sträcka 
Valet av sträcka baserades i första hand på den handritade sträckning som nämns ovan samt på 
eventuellt resultat från föregående dag ifall en viss sträcka till exempel valts att undvikas eller 
undersökas närmare. 
 
2.3.2 Framkomlighet 
Målet var att varje sträcka skulle undersökas utefter hur pass stor svårighet det är att ta sig fram 
längs med stigen där en helt platt väg med ett helt plant underlag och god sikt torde vara det 
absolut lättaste att ta sig fram på, medan allt som påverkar detta såsom hinder i form av rötter, 
stenar, gropar, väta och annat som förändrar markstrukturen tillsammans med lågt sittande 
grenar, tätheten mellan träd och terrängens kupering och lutning, gör att det hela ses som mer 
svårframkomligt.  
 
En graderingsskala som betygsätter sträckans svårighetsgrad i sex steg togs således fram enligt  
tabell 1. Observera också att betyg 1-5 ses som en gradvis ökning av svårigheten, medan svårighet 6 
endast innebär att stig inte finns alls, detta kan alltså innebära att framkomligheten i övrigt är 
både enkel eller svår. Vissa sträckor var av så pass varierande svårighetsgrad att två svårigheter 
kan ingå längs hela dess längd. Annars avser graderingen de svåraste passagerna längs en viss 
sträcka. Notiser gjordes också för om en viss svårframkomlig sträcka anses viktig och lätt kan 
förändras för lättare framkomlighet. Målet med undersökningarna var att finna en led där en 
framkomlighet på max 3 var tydligt dominerande längs hela sträckan. 
 
Ifall ett mindre område med svårare framkomlighet lätt kan kringgås så att det inte påverkar 
ledsträckningen i stort, nämns det i allmänhet inte i denna rapport. Vanligast var förekomst av 
enstaka blötområden som man lätt kan gå runt eller där man kan lägga en spång.	   	  
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Tabell 1. Graderingen av framkomligheten längs de undersökta stigarna gjordes i 6 steg, med två extra 
variationsfaktorer. 

 

Gradering Framkomlighetsbeskrivning 
Färgmarkering på 
karta 

1 Väg eller bred plan stig med lätta backar Grön 

2 
Väg med fåtalet brantare backar och bitvis skymd 
sikt, eller stigar med visst inslag av knölar eller 
gropar och fåtalet backar 

Blå 

3 

Mycket kuperad/brant väg med skymd sikt. Eller 
stigar med återkommande inslag av knölar, gropar 
och/eller backig terräng och/eller vissa träd och 
grenar som försvårar framfart 

Gul 

4 

Stigar med ständigt inslag av knölar och gropar 
och/eller backig terräng. Stigen kan vara bitvis 
otydlig och kan ha ett stort inslag av träd och 
grenar som försvårar framfart  

Orange 

5 Mycket svårframkomlig stig och/eller mycket 
otydlig stig 

Röd 

6 Stig obefintlig Svart 

Delad 
Sträcka med mycket varierande svårighet mellan 
två intilliggande framkomlighetsgrader 

Två av tidigare nämnda färger i 
randig linje 

Bättringspotential 
Sträcka med svår framkomlighet, men som lätt kan 
beredas för lättare framfart. Detta görs endast på 
stigar som är av vikt för potentiell led. 

Vit linje genom annan 

	  
	  
2.3.3 Potential – Natur- och kulturvärden 
Framkomligheten kommer att vara till viss del också gå under det som under fältstudierna ämnar 
undersöka ett områdes potential för att hysa en ny vandringsled. Stor vikt kommer dock också att 
läggas på hur vandrare skulle uppleva omgivningen i de undersökta områdena. Berggren-Bärring 
och Grahn (1995 refererad av Larsson 2011) har tagit fram 8 karaktärer som besökare mår bra av i 
grönområden. Dessa karaktärer används i allmänhet för parkområden, men fungerar även till viss 
del för denna typ av undersökning och beskrivs kort i tabell 2.  
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Tabell 2. Berggren-Bärring och Grahns (1995 refererad av Larsson 2011) 8 karaktärer av upplevelser som besökare mår 
bra av i grönområden användes för att stödja studien av natur- och kulturupplevelser i undersökningen. 
 

Karaktär Beskrivning 

1. Artrikedom Besökaren möter stort utbud av växt- och djurarter, framför allt i 
naturlik miljö. Vatten av olika slag förhöjer också denna karaktär. 

2. Rofylldhet En tyst och lugn plats, gärna rymligt och grönt. Kan erbjuda både sol 
och skugga för avslappning. Gärna stor mängd lågväxande vegetation. 

3. Allmänning 
En plats om erbjuder en yta för olika aktiviteter, till exempel idrott, 
firanden osv. 

4. Samvaro En plats man går till för att se och träffa människor. 

5. Rymd 
Ett stort område, som ger intrycket av att träda in i en annan värld. 
Här ska man kunna röra sig länge utan att stöta på barriärer, området 
ska kännas som en helhet. 

6. Viste En plats för barn att leka. Till exempel buskage för att bygga kojor och 
utöva skaparglädje. 

7. Kultur/historia 

Plats med kvarlämningar efter tidigare verksamhet. Till exempel 
husgrunder som bevarats för kulturhistorisk orsak. Kan också vara 
platser skapade för naturlig estetik, som ger ett kulturellt 
sammanhang. 

8. Vildhet 
En plats där naturen ser ut att vara opåverkade av människan. Endast 
djur och växtlighet skall vara det som uppmärksammar besökaren. Ska 
ge en känsla av lugn, trygghet och enskildhet. 

 
 
Punkt 1, 2, 5, och 8 samt till liten del 6 går att applicera till naturen längs en vandringsled, dessa 
kommer att presenteras som naturupplevelser. För naturupplevelser nyttjas även Boverkets (2007) 
undersökning av vad människor uppskattar för upplevelsevärden i främst tätortsnära natur. 
Boverket (2007) har sammanfattat denna undersökning i 4 punkter, varav 3 stycken redovisas 
enligt tabell 3. 
 
Tabell 3. Boverket (2007) har också skapat en definition av  
upplevelsevärden i naturen som användes som stöd i  
undersökningarna av natur- och kulturupplevelser. 
 

Upplevelsevärden Beskrivning 

1. Ostördhet i en variationsrik miljö: Ostördhet, stort och fritt. Inget buller samt en 
vacker, variationsrik miljö. 

2. Naturpräglad miljö: 
Trädrikt med växter och djur i naturlig miljö. 
Naturartat område med lugn och fridfull 
karaktär. 

3. Trygghet i en välskött miljö: 
Städad, trygg och säker miljö. Park med 
gräsmattor. 
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Det är alltså främst beskrivningarna i punkt 1, 2, 5 och 8 från tabell 2 tillsammans med de, till viss 
del liknande, punkter som tas upp i tabell 3 som appliceras i uttrycket naturupplevelser. Framför 
allt prioriteras naturvärden som lätt observeras av gemene man i form av tydlig artrikedom, 
variation, orörd/ostörd natur samt öppna vidder och vatten, tillsammans med upplevelser av lugn 
och stillhet som kräver en miljö fri från buller och moderna brukarspår skapade av mänskliga 
samhället. Den faktiska närheten till samhället togs inte i beaktning så länge det inte stör 
naturupplevelsen enligt beskrivningarna ovan. 
 
För att ge en bild av naturens variation, artrikedom och utseende kommer även rena beskrivningar 
av naturtyperna att göras, för att ge en bild av hur tilltalande den kan vara för besökare. Dock 
undviks att använda förskönande värderingsord som ”vackert” eller ”storslaget”, då uppfattningen 
av detta kan vara väldigt subjektivt.  
 
Naturtyperna beskriver oftast trädskiktet, men ibland även buskskiktet. Då undersökningarna 
gjordes i april och mycket få växter i fältskiktet börjat blomma beskrivs endast detta om det 
omnämnts i kommunens Naturvårdsprogram, samt ibland om ej artspecifierade mossor eller 
liknande observerades i anmärkningsvärd mängd. 
 
Punkt 3 och 4 i tabell 2 är främst applicerbart på stadsmiljöer, detta passar dock in på denna 
undersökning då stor del stadsmiljö måste passeras. Därför kommer nämnda punkter, 
tillsammans med främst punkt 7 i samma tabell och punkt 3 i tabell 3, sammanfattas under 
uttrycket kulturupplevelser. Kulturupplevelser används också på mer påverkad natur ifall området 
hyser kulturella värden i form av spår från mer traditionellt brukande, så som torpmiljöer och 
mindre jordbruksområden som också bevarat en del naturvärden, alltså innefattas de flesta av 
dessa miljöer under punkt 7 i tabell 2. 
 
2.3.4 Presentation av resultatet 
Resultatet har valts att presenteras med hjälp av kartor som visar undersökta sträckor samt 
färgkodningar efter ledernas framkomlighet. Observera att vissa sträckor ritats helt för hand, samt 
att GPS-spåren modifierats något för att inte visa t.ex. när fel väg har följts en för att sedan vända 
om. Detta tillsammans med GPS-ens felmarginal gör att spåren inte är exakta. På varje karta 
presenteras oftast också flera alternativa sträckor som undersökts. Ofta syns detta genom att en 
väg leder från startpunkt till mål och en annan väg tillbaka, samt med eventuella bisträckor längs 
vägen. I varje karta som överblickar dess område kommer också Potatisleden att infogas. Denna 
har kartlagts på samma sätt som övriga sträckor - genom en vandring spårad med GPS. 
 
En sammanfattning av områdets naturtyper samt natur- och kulturupplevelser görs sedan för varje 
område. Det görs genom en rubrik som beskriver naturtyper, samt en rubrik för potential. 
Potentialen kommer framför allt att behandla natur- oc kulturupplevelsen genom att i första hand 
hänvisa till uttryck i tabell 2, men även tabell 3. Dock tas även framkomligheten i beaktning för 
potentialen. 
 
Sedan visas också en summering av naturtyp, framkomlighet och potential i alla områden 
tillsammans genom en översiktlig tabell.  
 
2.4 Framtagande av ledförslag 
I slutet av resultatet framförs också ett förslag på en ledsträckning utefter de undersökningar som 
gjorts. Sträckan väljs genom en avvägning mellan framkomligheten och natur- och 
kulturupplevelsen och motiveras i diskussionen. Förslag kommer också att göras på sträckor som 
inte undersökts alls, men som kan vara goda alternativ. 
	  
3. Resultat 
I denna del presenteras fältundersökningarna uppdelat i åtta kartområden efter hur de 
undersöktes, samt en karta med det slutgiltiga ledförslaget. Varje karta har en förklaring på 
färgkoder, samt tillhörande text som beskriver områdets naturtyp, samt hur natur- och 
kulturupplevelsen tillsammans med framkomligheten påverkar den potentiella leden.  



	   9	  

3.1 Brackegärdskullarna - Färgenäs 
Detta område har inga alternativa sträckor och av anledningar som förklaras nedan valdes att inte 
fortsätta undersökningar från Färgenäs. För framkomlighet, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Karta över området Brackegärdskullarna-Färgenäs, med tillhörande framkomlighetsbeskrivning 

 
3.1.1 Naturtyper 
Brackegärdskullarna innefattar ängsekskogar med inslag av bland annat lind, hassel och lönn samt 
ett antal rödlistade lavar (Lundh och Andersson 2005). Mycket ljust och öppet område nära sjön 
Mjörn. På väg mot järnvägstunneln passeras också hagmarker, där rikligt med gäss av olika slag 
observerades. 
  
Kring Österbodarne finner man hagmarker med lövinslag, detta behandlas mer senare sträckan 
passerar söder om Österbodarne i detta undersökningsområde. 
 
Mellan Österbodarne och Röhult dominerar en något brukspräglad granskog landskapet, för att i 
Röhult övergå till ett öppet lövskogsområde vid sjökanten, fortfarande gran norrut, dock mindre 
brukspräglad. 
 
Efter passage av Hagatorpet dominerar åter lövskogar, extra värt att notera är Ekhagen vid Slävik 
som enligt Lundh och Andersson (2005) är ett av kommunens viktigaste ekbestånd. Dock passeras 
ett område med villor och små gårdar med tillhörande tomter. 
 
Järnholmen är ett brukspräglat landskap med hagmarker, samt brukspräglad granskog öster om 
detta innan Färgenäs nås Där åter hagmarker och lövskogar tar över. Här finner man också 
kommunens rikaste lindskog (Lundh och Andersson 2005). 
 
3.1.2 Potential 
Området kring Brackegärdskullarna innefattar lättgångna stigar och grusvägar samt en natur 
erbjuder artrikedom, rymd och en välskött naturpräglad miljö enligt tabell 2 och 3. Ett konstant 
ljud från E20 österut sänker dock naturupplevelsen något. Hagarna och det observerade faktum 
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att området används för hästträning bör också inge en kulturupplevelse (se tabell 2) för vissa 
besökare. 
 
Eftersom vägen passerade söder om Österbodarne kunde inte dess natur- och kulturupplevelser 
observeras under denna sträcka, vägen förbi var också en asfalterad bilväg, vilket inte inger natur- 
eller kulturupplevelser enligt arbetsmetoderna i denna rapport. 
 
Då Skogarna sydöst om Österbodarne var mycket svårforcerade följdes istället en bred grusväg. De 
omgärdande skogarna visar tecken på skogsbruk och sträckan ansågs inte ge vare sig natur eller 
kulturupplevelser av nämnvärt förhöjd typ. 
 
I Röhult ger det mer öppna landskapet och stigarna med utsikt över sjön en naturupplevelse 
genom rymd och artrikedom, enligt tabell 2, i en naturpräglad miljö, enligt tabell 3. I området 
ligger små båtbryggor med tillhörande bodar vilket bör ge en viss kulturupplevelse enligt tabell 2. 
Härifrån kunde dock åter ljud från E20 höras tydligt, tillsammans med buller som antogs komma 
ifrån den bergtäkt som finns väster om E20 i höjd med Hästeryd. 
 
Ekhagarna i Slävik var stiglösa, men terrängen var relativt enkel. Detta tillsammans med områdets 
gamla lövträd och viss sjöutsikt bör ge en kraftigare förhöjd naturupplevelse av ett naturpräglat, 
relativt ostört lövskogsområde, enligt tabell 3. Dock nyttjas södra delen av området för bete och 
gick inte att beträda. 
 
Då sträckan mellan Slävik och Järnholmen domineras av privata tomter och endast grusbilvägar 
leder genom området ansågs inte naturupplevelsen vara av vikt här. Ljudet ifrån E20 är här också 
mycket påtagligt. 
 
Jordbruket vid Järnholmen är så pass småskaligt att det kan inge viss natur- och kulturupplevelse. 
Skogarna österut är dock bitvis mycket brukspräglade och flera tomter passeras. Ljudet från E20 
avtar också något.  
 
Vid Färgenäs upplevs åter ett småskaligt brukslandskap med utsikt över sjön, men nämnda 
Lindskog gick inte att undersökas då stigarna inte gick att finna utan att beträda privat tomtmark. 
Andra stigar söderut gick inte heller att finna härifrån. 
 
Bristen på fortsättande stigar, de många passagerna på större vägar, samt det konstanta bullret 
från E20 och bergtäkten tillsammans med vetskapen om att området söderut också skulle kräva 
passager på asfalterade bilvägar, gjorde att det härifrån beslutades att inte fortsätta undersökning 
av ledsträckning runt sjön Stora färgen. Istället valdes att undersöka fler stigar öster om sjön, 
vilket behandlas senare i rapporten. 
 
3.2 Brackegärdskullarna – Kvarnsjön 
Detta område är det enda av de 8 undersökta som presenteras med en karta i stående format (figur 
4). Detta då sträckan går nästan rakt söder-norr och således tog upp för mycket utrymme i denna 
riktning för en liggande karta. Området innefattar två alternativsträckor i början och i slutet. 
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Figur 4. Karta över området Brackegärdskullarna-Kvarnsjön, med framkomlighetsbeskrivning, samt delar av 
potatisleden utmarkerat. 

 
3.2.1 Naturtyper 
Från Brackegärdskullarna till gården vid Bryngenäs domineras landskapet av hagmarker med 
vissa lövinslag och våtmarksområden närmast vattnet i viken som går in från sjön Mjörn. Vid 
undersökningstillfället syntes inga betande djur i hagarna, men ett rikt fågelliv kring sjökanten 
observerades. 
 
Mellan Bryngenäs och Skår följdes två olika sträckor, den västra innefattar hagmarker med stora 
inslag av lövskog och kullig terräng mot sjökanten (figur 5). Enligt Lundh och Andersson (2005) 
domineras området av ekar av varierande grovhet, men även med inslag av tall, gran, björk och al. 
Längs den östra sträckan passerar man genom tätare lövskogar av liknande typ, utan hagmarker. 
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Kring Lövekulle finns många villaområden, men också en camping med badplats. Detta varieras 
dock med inslag av natur genom öppna odlingsmarker i söder och lövskogsområden ute på udden i 
norr där även campingen finns. Öster om campingen, vid Alfhem följs åter odlingsmarker på södra 
sidan av vägen, samt sjön på norra sidan, där också en småbåtshamn ligger. 
 
Mellan Alfhem och Nolhagaviken ligger sportanläggningar på östsidan och badstränder med vissa 
lövträdsinslag mot väst. 
 
Nolhagavikens naturreservat ligger mycket stadsnära (figur 6) och innefattar ett flertal olika 
naturtyper (Lundh och Andersson 2005), men det som tydligast observeras från vägen i södra 
delen är hagmarker, och våtmarksområden närmast vattnet med ett rikt fågelliv. Öster om vägen i 
reservatets södra del finns också ett sumpskogsområde. Nolhagavikens reservat möter också med 
reservatet Nolhaga berg som enligt Lundh och Andersson (2005) domineras av bokskogar 
planterade av Jonas Alströmer. I västra delen passeras dock områden med blandat barr- och 
lövskog av varierande art. Norra delen av Nolhagaviken innefattar mer våtmarkstypiska lövskogar 
och på östsidan av stigen finner man täta bostadsområden. Liknande upplägg möts också norr om 
reservatet, innan Rosenlund, dock mer blandskog. 
 
När Rosenlund passerats domineras skogen mer av barrträd, med inslag av lövträd, något tätare 
natur i detta område. Den alternativa sträckan i norra delen av området går endast genom 
bostadsområden. Kvarnsjöns naturtyp behandlas senare. 
 

 
  

 
 

3.2.2 Potential 
Sträckan mellan Brackegärdskullarna och Bryngenäs ger med de öppna hagmarkerna och utsikten 
över viken både höga natur och kulturupplevelser genom en välskött känsla, enligt tabell 3 och en 
artrikedom, samt viss rofylldhet, enligt tabell 2. E20 hörs inte påträngande tydligt, dock passerar 
järnvägen området.  
 
Mellan Bryngenäs och Skår innefattade båda alternativsträckorna Naturupplevelser, men då den 
västra sträckan också uppfattades kunna kombineras en stark kulturupplevelse bland hagarna, 
enligt tabell 2 med mycket bevarade lövinslag föredras denna. Östra sträckan innefattade också en 
något gropigare terräng som tenderade att resultera i blöta pölar. 
 
När Skår passerats har egentligen hela sträckan fram till Kvarnsjön tydliga inslag av stadsmiljöer, 
men konstanta inslag av naturområden finns, så naturupplevelsen är aldrig helt obefintlig, 
möjligtvis bortsett från en kort passage genom bostadsområden, vid tegelbruket i norra delen av 
området, samt den alternativa sträcka som endast passerar stadsmiljö. Den sistnämnda 
undersöktes dock endast för att påvisa att denna sträcka innehåller en säkrare passage (tunnel) av 
den större bilvägen, väg 180. Återkommande inslag av jordbruksmarker, småbåtshamnar och 
andra allmänningar och platser för samvaro så som idrottsplatser och badplatser bör också ge en 
viss kulturupplevelse. Denna sträcka genom området är också ett av få alternativ för att göra leden 

Figur 5. Bland annat mellan Bryngenäs och Skår 
passeras hagar med lövskogsinslag i kullig terräng 
	  

Figur	  6.	  Vid	  Nolhagaviken	  blandas	  naturupplevelser	  
med	  stadsmiljöer.	  Utsikt	  mot	  Kvarnbacken	  	  
nedanför	  Kvarnsjön.	  
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kringgående och så att den passerar alla fem reservat inom hela undersökningsområdet för 
projektet. 
 
3.3 Kvarnsjön – Hjortmarka 
Detta område begränsades av staden i söder och i norr ägor som tidigare korsades av 
Lärkeskogsleden. Eftersom det enligt Bengt-Göran Kullner (2015) var bland annat just här 
markägarna motsade sig Lärkeskogsledens placering, var undersökningsområdet mycket 
begränsat. För framkomlighet, se figur 7.  
 

 
Figur 7. Karta över området Kvarnsjön-Hjortmarka med tillhörande framkomlighetsbeskrivning samt delar av 
potatisleden utmarkerat. 

 
3.3.1 Naturtyper 
Kvarnsjöns naturreservat är ett område med gammal skog som stått mer eller mindre orörd i flera 
hundra år. Detta ser man bland annat genom tallar som är minst 150 år gamla (Lundh och 
Andersson 2005)(figur 8). Skogen observerades också bestå till stor del av blandtyp, med stor 
åldersvariation. Enligt Lundh och Andersson (2005) finner man både björk, ek, asp, rönn och 
klibbal, men i fältskiktet också den rödlistade rylen.  
 
Området Enehagen är klart lövskogsdominerat, enligt Lundh och Andersson (2005) av ek- och 
bokskog. Verkade bestå av ganska mycket ungskog tillsammans med det buskskikt av hassel, 
brakved och rönn som också beskrivs av Lundh och Andersson (2005). 
 
Vid Bolltorp finns en hel del åkrar norr om staden och söder om dessa vid Karlsberg och framför 
allt Klockaregårdskullen möts man åter av Lövträdsdominerade områden och den sistnämnda 
omnämns av Lundh och Andersson (2005) för sina klena till medelgrova hedekskogar, med partier 
som domineras av björk och al. 
 
Sydöst om Klockaregårdskullen möts man mest av stadsmiljö och industriområden, men sträckan 
gick också norr om Nolbyåsen som består av hagmarker med täta inslag av hedekskog och nypon 
och sälg i buskskiktet (Lundh och Andersson 2005). 
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Figur 8. Kvarnsjöns naturreservat innefattar flera stora och gamla tallar.  
Framför ligger en folder för A4 papper placerat för jämförelse. 

 
3.3.2 Potential 
Området runt Kvarnsjön upplevdes väl underhållet och naturen i samband med att reservatet, 
trotts sitt stadsnära läge, inte nås utan buller ger både en upplevelse av artrikedom, rofylldhet, viss 
vildhet (se tabell 2), ostördhet och naturprägel samtidigt som miljön upplevs mycket välskött (se 
tabell 3). Dock ligger öster om reservatet en skjutbana, som inte användes vid de tillfällen området 
undersöktes, därför visar inte denna rapport huruvida det stör naturupplevelsen eller inte. Enligt 
Lundh och Andersson (2005) skall det också mellan detta område och Enehagen gå att se en tydlig 
gräns för högsta kustlinjen. 
 
Sträckan mellan Enehagen och Klockaregårdskullens östra ände har en konstant närvaro av 
stadsmiljöer och korta passager på asfaltsvägar, men då det varieras av lövskogsområden med 
lättgångna stigar och utsikt över åkermarker som bör grönska sommartid, kan inte natur eller 
kulturupplevelser helt uteslutas, till exempel genom en relativt rofylld och artrik miljö, enligt  
tabell 2. 
 
Mellan Östra änden av Klockaregårdskullen och Hjortmarka finns dock en nästan konstant 
närvaro av industriområden som måste passeras för att kunna komma över både den trafikerade 
Vänersborgsvägen och Säveån. Vid Nolbyåsen hade naturupplevelsen varit väsentligt högre om 
stigarna hade lett över åsen istället för norr om denna, detta gäller även kulturupplevelsen då 
hagmarkerna också innefattar fornåkrar och forna gravar (Lundh och Andersson 2005). Dock är 
området är i princip stiglöst och enligt en obekräftad källa skall det snart betas av kossor.  
 
Korta passager genom lövträdsområden görs efter detta, men till större delen är natur- och 
kulturupplevelserna uteslutna. Tidigare nämnda områdesbegränsningar, samt tidsspannet för 
detta projekt tillät dock inte undersökningar av alternativa sträckor. 
 
3.4 Hjortmarka – Dammsjöås 
Detta område består av två alternativa vägar som frånskiljer varandra helt (se figur 9). De 
naturområden de innefattar är likvärdiga och varje sträcka tas inte upp individuellt i 
naturtypdelen.  
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Figur 9. Karta över området Hjortmarka-Dammsjöås med tillhörande framkomlighetsbeskrivning samt delar av 
potatisleden utmarkerat. 
 
3.4.1 Naturtyper 
Hjortmarka naturreservat består av ett antal olika zoner med olika naturtyper. I stort sett 
dominerar ekskog med andra lövinslag i väster medan barrskog av olika typ blir vanligare längre 
österut, bitvis i form av blandskog. Vissa områden innehåller mycket gamla tallar, upp emot 170 år 
och en hel del grov död ved förekommer. Reservatet innehåller också en hel del sjöar av olika 
näringshalter (Bergil och Sjöstedt 2010). 
 
Söder om reservatet finner man barrskogar, till störst del dominerade av gran, med en kraftig 
bruksprägel, samt ett antal mossar. Studier av häradskartan visade att området tidigare 
innefattade en mycket större andel mossar som idag torrlagts. 
 
Ett litet område kring Ekåsaryd bryter av från den skogsbrukspräglade skogen med mycket 
gammal granskog som är omkring 180 år gammal, samt gamla jordbruksområden med ekar som 
har intressant lavflora och många övriga signal- och rödlistade arter (Lundh och Andersson 2005).  
 
Även naturen kring Dammsjöås bryter från kringliggande bruksskogar med en gammal 
restaurerad torpmiljö med tillhörande jordbruksmarker. Öppna områden som bland annat också 
hyser fältväxter som jungfru Marie nycklar och nattviol, finns. Enligt Sven-Åke Mökander (2015), 
en av de ansvariga för området, innefattar Dammsjöås en rad olika småbiotoper och en stor mängd 
fjärilar. 
 
Söder om Maryd finner man samma typ av brukspräglade skogar som tidigare nämnts, men inne i 
byn finner man relativt stora jordbruksområden, med vissa inslag av lövskog. 
 
3.4.2 Potential 
Inne i reservatet Hjortmarka finns en stor mängd leder redan idag och reservatet hyser både en 
artrik och välskött miljö enligt tabell 2 och 3, samt en upplevelse av rymd, samtidigt är hela 
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området en allmänning (se tabell 2). Observera också att en liten avstickare gjordes norr om 
Kroksjön, där finns en utsikt som bör förstärka naturupplevelsen ytterligare. 
 
De idag brukade Skogarna ger en avsevärt lägre grad av naturupplevelser och stigarna består ofta 
av spår uppkörda av maskiner som ofta är gropiga och blöta och därmed svårframkomliga. Uppe 
på höjden längs den orangemarkerade leden direkt söder om Hjortmarka förstärkes även ljudet av 
trafik, troligen från väg 180. 
 
De grönmarkerade slingorna som inte går inom Hjortmarkareservatet är vägar av grus eller asfalt 
som inte heller ger någon nämnvärt förhöjd naturupplevelse bortsett från Ekåsaryd. Där de gamla 
bruksmarkerna och gården, tillsammans med ekarna och de mycket rejäla gamla granarna ger 
både en natur och kulturupplevelse genom artrikedom, rofylldhet och kultur/historia enligt  
tabell 2. 
 
Dammsjöås är ett område som bör ge mycket upplevelser av både natur och kultur. Området 
innefattar mer eller mindre av alla åtta karaktärer i tabell 2 och alla i tabell 3. Det öppna 
landskapet bryter tydligt av från kringliggande skogar och man har här också skapat en naturstig 
kring området som visar olika biotoper och kulturella ting. Stora kulturvärden finns i gårdsmiljön 
med kringliggande stenmurar och odlingsrösen (Lundh och Andersson 2005) och Mökander 
(2015) berättade även att området delvis lieslås och delvis betas av djur än idag. På gården finns 
också en vattenpump som enligt Mökander (2015) ska ge rent vatten och i områdets västra del 
finns två vindskydd (figur 10). 
 
Maryd är ett område där vägar måste följas och en del bebyggelse passeras. Trotts detta bör det 
öppna landskapet och lövinslagen kunna ge en viss natur- och kulturupplevelse för vissa, framför 
allt i form av rymd och kultur enligt tabell 2. 
 
Norr om Maryd var terrängen delvis mycket svårframkomlig på grund av våtmarker (rödsvart 
kartsträcka) och hyggen (svart kartsträcka). Bortsett från hygget var naturupplevelsen något högre 
än alternativet österut, på grund av något lägre skogsbruksprägel och mindre stigar. 
 

 
Figur 10. Vid torpet Dammsjöås finns två timrade vindskydd.  
Torpet med tillhörande gård i bakgrunden. 

 

3.5 Dammsjöås - Lygnö 
Detta område består av en relativt enhetlig naturtyp. Av förklarad anledning ligger istället mer 
fokus på de många alternativa sträckor som syns på kartan (figur 11), vars anledning förklaras 
under potentialdelen. 
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Figur 11. Karta över området Dammsjöås-Lygnö med tillhörande framkomlighetsbeskrivning. 
 
3.5.1 Naturtyper 
Större delen av naturen söder om Dammsjöås består av barrskogar med ännu kraftigare 
bruksprägel än norröver. En hel del hyggen påträffas, så även blöta områden, både kartlagda 
mossar och ej kartlagda blöthål. 
 
Direkt söder om Dammsjöås finner man dock härsmossen som visar spår av dikning, men inte 
torrlagts. Direkt söder om mossen visar skogarna heller inte lika kraftig bruksprägel. 
 
Lygnö bryter sedan av området av bruksskog med ett öppet jordbrukslandskap som sluttar ner mot 
Lygnösjö. Enligt Lundh och Andersson (2005) innefattar Stora Lygnö hagmarker med lövträd av 
blandade arter, samt hackslåttängar som lieslås där marken är odlingsimpediment, där växer 
istället en rad intressanta växter i fältskiktet. Lilla Lygnö omskrivs istället för sina hamlade 
ängsekskogar, med stora inslag av lind, lönn och gran (Lundh och Andersson 2005). 
 
3.5.2 Potential 
Som synes på kartan innefattar detta område många sträckor i svår, delvis stiglös terräng. Detta 
beror på att undersökningarna visade att både kartlagda och ej kartlagda rutter till störst del 
bestod av grusvägar eller maskinspår. Dessa var ofta svårframkomliga och blöta i sig samt övergick 
ofta i stiglös terräng. Tillsammans med de tydliga spåren av skogsbruk, inte minst genom 
förekomst av hyggen, sänker de naturupplevelsen avsevärt, då de eliminerar de karaktärer som 
eftersöks i tabell 2 och 3. Flera alternativa stigar har undersökts, men alla består till stor del av 
nämnda maskinspår. 
 
Dock är skogarna direkt söder om Dammsjöås tillsammans med Härsmossen inte lika hårt 
präglade av modernt skogsbruk och därför innefattas något högre naturvärden. Tidigare nämnda 
naturstig från Dammsjöås leder även via spänger ut till ett utkikstorn vid Härsmossens norra sida 
(figur 12). Då naturstigen beskriver traditionellt bruk i och kring mossen ges kulturella upplevelser 
enligt tabell 2 ifall sträckan går längs naturstigen. Direkt söder om Härsmossen har flera vägval 



	   18	  

undersökts, samt möjligheten att passera öster om mossen. Dock visade sig delar av ytterkanterna 
sig vara ännu blötare än själva mossen. Den västra av passagerna fram till mossen ansågs lättast. 
 
Lygnö innefattar också en förhöjd naturupplevelse i och med det öppna landskapet som bryter av, 
med utsikt över sjön, som bidrar till en rofylldhet och viss artrikedom, enligt tabell 2, samt ett 
bitvis traditionellt jordbruk som även innefattar lämningar så som stenmurar och odlingsrösen 
(Lundh och Andersson 2005) och ger kulturella upplevelser, också detta enligt tabell 2. 
 
Undersökningarna ämnade också fortsätta norr om Fjällåsen, men detta ansågs olämpligt då vägen 
passerar genom privat tomtmark. Vid den rödmarkerade sträckan väster om detta finns dock 
högsta punkten som passerades under hela projektet. Här fanns också ett stort hyggesom dock gett 
upphov till en milsvid utsikt, ända till området närmast Kvarnsjöns naturreservat. 
 

 
Figur 12. Vid Härsmossen, direkt söder om Dammsjöås, har man byggt ett torn  
för utsikt över mossen. Tillhörande spångar ansluter till områdets naturstig. 

 

3.6 Lygnö – Lygnared 
Detta område undersöktes enligt metoden att undersöka två alternativa vägar (figur 13). Passage 
över väg 180 krävs. 

 
Figur 13. Karta över området Lygnö-Lygnared med tillhörande framkomlighetsbeskrivning. 
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3.6.1 Naturtyper 
De stora skogsområdena i området fortsätter hålla en stark prägel av modernt skogsbruk, med en 
stor mängd hyggen. Detta gäller även söder om Fagerlid och Skaftared i områdets västra del.  
 
Granbokärr, Lygnared, Fagerlid och Skaftared består dock av jordbrukslandskap. Ofta med inslag 
av blandlövskogar. Alla de tre sistnämnda områdena omskrivs för av Lundh och Andersson (2005) 
för sina höga naturvärden. Lygnared som omskrivs syftar dock främst på området sydväst om väg 
180 där kommunens största campingplats och en badstrand innefattas. Kring Lygnöån växer 
hedekskog och alskog med hassel och sälg i buskskiktet (Lundh och Andersson 2005) och detta 
observerades vara relativt tätbevuxet, också av unga träd och buskar. 
 
Även Kullabo är ett liknande område, men här finner man istället björk, med stora ekinslag i 
igenväxande hagar. 
 
3.6.2 Potential 
Lygnö ger som tidigare nämnts både natur- och kulturupplevelser. Att ta sig därifrån mot 
Lygnared kräver dock antingen färd längs större vägar, eller genom svårforcerad terräng och 
skogar som inte ger värdefulla naturupplevelser på grund av det kraftiga brukandet. Norr om 
Granbokärr i centrala delen av området går det även att se att tidigare kartlagda stigar klassats 
som stiglös terräng. Även detta var till följd av skogsbruket, då ett hygge gjort stigarna otydbara.  
 
Som synes på kartan så finns tre alternativa vägar och alla innefattar sträckor med stiglös och/eller 
svårforcerad terräng. Den mellersta av de tre går också konstant längs en större bilväg vars närvaro 
sänker naturupplevelsen.  
 
Skaftared och Fagerlid anses ge goda naturupplevelser, mycket också på grund av närheten till sjön 
och utsikten över denna som bidrar till både rymd, rofylldhet och artrikedom enligt tabell 2. 
Jordbruksmarkerna som sluttar ner mot sjön ger också en kulturupplevelse (se tabell 2) och dessa 
omskrivs även som mycket viktiga att bevara för områdets kultur och landskasbild i skötselplanen 
för Färgensjöarnas naturreservat, där dessa områden innefattas (Länsstyrelsen 2011).  
 
Kullabo ger en liknande upplevelse men också något högre upplevelser av natur och 
kultur/historia enligt tabell 2 då området innefattar kulturhistoriska spår som kallmursterraserad 
åkermark och ängar som slagits i över 100 år (Lundh och Andersson 2005). Närheten till större 
bilvägar är heller inte lika uppenbar. 
 
Lygnareds campingplats innefattar en plats för samvaro och viste, samt allmänningar. Söder om 
denna går att se två rödmarkerade sträckor, dessa går längs vardera sidan om en ravin vid 
Lygnöån. Norrsidan var mycket brant och svår terräng, men sydsidan har främst rödmarkerats på 
grund av otydliga stigar. Här skiljer sig också naturen mot omgivningen på grund av den täta, 
relativt unga lövskogen och ravinens närvaro. Därför anses naturupplevelsen här vara avsevärt 
högre, tillsammans med en stor artrikedom och naturprägel, trotts närvaron av väg 180. Observera 
dock att det bara går att ta sig över ån vid den stora bilvägen, 180. 
 
3.7 Lygnared – Brackegärdskullarna 
Denna sträcka är alternativet till det ursprungliga målet att färdas runt sjön Stora Färgen. Den 
leder delvis på tidigare undersökta sträckor och har som synes heller inga alternativsträckor (figur 
14) 
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Figur 14. Karta över området Lygnared-Brackegärdskullarna med tillhörande framkomlighetsbeskrivning. 
 
3.7.1 Naturtyper 
Mellan Lygnared och Stora Näset, väster om golfbanan dominerar lövträd av blandat slag. Bitvis 
ekar med riklig påväxt av mossa. Norr om detta mot sundet mellan Färgensjöarna finner man mer 
barrträd i blandning med lövträd. Detta växer så pass tätt att utsikt över sjön oftast inte finns. 
Observera också att stora delar av sträckan går genom bebodda områden. 
 
Markedalen är ett öppet område där ekhagar och andra lövträd (Lundh och Andersson 2005) 
växer i svag sluttning mot sjön och avgränsas inåt land av barrskogar med vissa tecken på att vara 
odlade skogar, men utan tydliga tecken på att brukas idag. 
 
Dumpevik omskrivs för medelgrov till grov hedekskog med stora inslag av gran och tall och många 
lågor och torrakor av ek. En väl utvecklad lavflora nämns, samt fläckvis med blåsippa (blommade 
under undersökning) och skogsbingel. Ute på udden visade det sig dock att man har fällt en stor 
mängd gran och tall, som vid undersökningstillfället fortfarande låg kvar (figur 15). 
 
Norröver dominerar åter barrskogar, främst gran, med viss bruksprägel. Den gul- och 
blåmarkerade stigsträckan som leder mellan de större grusvägarna visade dock att skogen här 
visade avsevärt mindre tecken på bruk genom en riklig mossväxt i fältskiktet och träd av något 
varierande ålder som inte står i tydliga plantrader (figur 16). 
 
Lindås omskrivs för ekhagar och bitvis igenväxta lindskogar, som betas bitvis. Hassel, en och viden 
förekommer i buskskiktet. Även ett antal viktiga trädlavar samt växter i fältskiktet omnämns 
(Lundh och Andersson 2005). 
 
Österbodarne innefattar som tidigare nämnt hagmarker med lövträdsinslag, av Lundh och 
Andersson (2005) omnämnt som ängsekskogar med viss parkkaraktär. Detta troligen med 
områdets små dammar/sjöar i åtanke. En hel del lövträd samt gran och tall finns i området och 
hamlade träd förekommer i närheten (Lundh och Andersson 2005). 
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3.7.2 Potential 
Viss passage på asfaltsvägar och genom bebodda områden är oundvikligt mellan Lygnared och 
sundet mellan Färgensjöarna. Dock varieras detta av skogspartier som bevarar en viss 
naturupplevelse tillsammans med närvaron av sjön i väster. Ljud ifrån väg 180 hörs, men inte 
mycket påtagligt. En mängd mindre hus av sommarstugekaraktär finns i området och kan för vissa 
möjligtvis inge viss kulturupplevelse. Mellan Furutången och Sundet kan en svårare och otydlig 
stigpassage synas på kartan. Denna går längs ej kartlagda stigar och går troligtvis att undvika 
genom omvägar på kartlagda stigen norröver. 
 
Vid Markedalen går stigarna mycket nära sjön och detta tillsammans med områdets karaktär kan 
troligen ge natur- och kulturupplevelser i form av bland annat artrikedom, rymd och viss 
rofylldhet enligt tabell 2. Mot dumpevik Försvåras framkomligheten något på grund av otydligare 
stigar och brant sluttning mot sjön. Dock finns en platå att följa efter passage genom ett skogsparti, 
som troligen blir mycket lättvandrad efter enklare röjning. Ute på udden var ekskogarna mycket 
svårforcerade vid undersökningstillfället, men detta berodde endast på den stora mängd gran och 
tall som lämnats liggande på marken efter röjningsarbete. Undanforsling av dessa skulle 
underlätta avsevärt och låta området ge goda naturupplevelser genom artrikedom, rofylldhet, 
rymd och viss ostördhet enligt tabell 2 och 3. Viken vid Röhult är tidigare också omnämnd för sina 
goda naturupplevelser. 
 
Den gul- och blåmarkerade leden mellan de större grusvägarna inom barrskogsområdet visade sig 
som nämnt visa mindre spår av brukande och odling och stigen som leder genom området är smal 
och inte maskinkörd, vilket avsevärt höjer naturprägeln och artrikedomen enligt tabell 2 och 3, 
därmed också naturupplevelsen. I området observerades också två lämningar av vad som antogs 
vara jordkällare, dessa gick dock inte att finna med Riksantikvarieämbetets fornminnessök 
(Riksantikvarieämbetet 2015) så de är antagligen av något modernare slag, men bör ändå ge en 
kulturhistorisk upplevelse enligt tabell 2.  
 
Ordinarie tanke var egentligen undersöka den stig som går öster om Hagås, men då stigarna vid 
Lindås utgår mycket nära inpå privat tomtmark valdes detta bort vid undersökningstillfället. Av 
samma anledning kunde inte heller lindskogarna vid Lindås heller observeras närmare. 
 
Vid Österbodarna går små vägar genom områdets hagmarker, något som kan vara problematiskt 
för en skapandet av en vandringsled ifall, men som dock höjer framför allt kulturupplevelsen. 
Området har överlag en god natur- och kulturupplevelse genom rofylldhet enligt tabell 2 och en 
välskött trygg känsla, enligt tabell 3, i gårdsmiljön, samt utsikt över sjön Mjörn. Den begränsas inte 
förrän sträckan når vägen ner mot E20. 
 
3.8 Markedalen – Hjortmarka 
Detta område tillades i slutet av undersökningarna som ett alternativ till områdena med 
sträckorna Damsjöås – Lygnö och Lygnö Lygnared, samt delar av Lygnared – 
Brackegärdskullarna. Området tar vid nära sundet öster om Markedalen. För framkomlighet, se 
figur 17. 

Figur 15. Vid Dumpevik dominerar ek, men vid 
undersökningstillfället hade flera låga granar och 
tallar fälts och lämnats kvar. 

Figur 16. I området Lygnared-Brackegärdskullarna 
finns också bruksskogar. Här är dock spåren av detta 
mer otydliga och naturupplevelsen bevaras. 
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Figur 17. Karta över området Markedalen-Hjortmarka med tillhörande framkomlighetsbeskrivning samt delar av 
potatisleden utmarkerat. 
 
3.8.1 Naturtyper 
Naturen kring Lilla Färgen består till stor del av ljusare barrskogar, men söder om folkhögskolans 
område växer till större delen lövträd. Det ligger även en hel del bebyggelse runt sjön. 
 
Öster om väg 180 är den övergripande naturen åter kraftigt brukade grandominerade barrskogar, 
dock med några undantag längs den sträcka som visas på kartan. 
 
Direkt norr om Kvarndammen har barrskogen viss inblandning av lövträd för att vid tvärhult 
öppna upp sig i ett mindre jordbrukslandskap där bland annat en stor ek med mycket välspridd 
krona väcker uppmärksamhet.  
 
Strax norrut, vid Blöte mosse är naturen präglad av detta, med mestadels låga och späda tallar, tall 
är även något som verkar odlas i den något mer näringsrika marken runt mossen. Väster om detta 
finner man även Laddalen, där några små ängar bryter av skogen. 
 
Södra delen av Östra Ängabo passeras också och detta område omskrivs av Lundh och Andersson 
(2005) för sina barrblandskogar och tallskogar, samt hedekskogar med inslag av björk, oxel, asp 
och al. Det området som passeras är dock talldominerat, men ej kraftigt brukat närmast 
bebyggelsen. 
 
Även Maryd passeras denna sträcka, naturen här har dock beskrivits tidigare. Nämnvärt är dock 
att försök gjordes att vandra mellan hagmarker och lövskogsområden, dock möttes fler hagar som 
inte gick att kringgå. 
  



	   23	  

3.8.2 Potential 
Kring lilla färgen finns goda naturupplevelser i form av artrikedom enligt tabell 2 och naturprägel 
enligt tabell 3, men också många bebyggda områden, som troligen inte heller ger särskilda 
kulturupplevelser. Möjligen bortsett från folkhögskolans område där en äldre herrgård och 
välvårdad, parkinspirerad trädgård finns närmast sjön vilket innefattas i tabell 3. 
 
Nämnda områden kring Tvärhult, Blöte mosse och Laddalen ger viss förhöjd naturupplevelse då 
det bryter av från skogarna i området, som annars består av stor andel hyggen. Bitvis ser även 
stigarna mycket välskötta ut och platsen anses rofylld, men inte artrik, enligt tabell 2. Vid Laddalen 
finns även murade husgrunder kvarlämnade, vilket kan ge viss kulturhistorisk upplevelse enligt 
tabell 2 om information om dessa kan visas. 
 
Den rödmarkerade sträckan väster om Laddalen har klassats så delvis beroende på mycket djupa 
maskinspår, samt en mycket brant stigning med tätbevuxen natur, på toppen riktas utsikten till 
störst del norrut, över sjön Gerdsken och staden norr om denna (figur 18). 
 
Öster om vägen mot Maryd observerades fler skogshyggen och de två rödmarkerade sträckorna var 
maskinkörda stigar som blivit mycket svårframkomliga. Inga natur- eller kulturupplevelser. 
 
Östra Ängabo upplevdes dock som ett område frekventerat av motionärer och här observerades 
även en Naturstig som dock var delvis uppkörd av mindre maskiner som lämnat djupa, blöta spår 
(figur 19), i övrigt ett mycket välskött och tryggt område, enligt tabell 3, med välframkomliga 
stigar. Öster om detta ansluter en grusväg som leder in i Hjortmarka naturreservat via 
Sundsjöarna. Naturen i området ger vissa naturupplevelser, då naturen skiljer sig från skogarna 
österut med hjälp av mindre bruksprägel som ger en större känsla av naturprägel enligt tabell 3 
och relativt bitvis lättgångna stigar. 
 
Söder om Maryd gjordes ett försök att navigera genom stiglös terräng. Dock var området mycket 
tätbevuxet och svårforcerat. De mer lättframkomliga vägarna som sedan möttes väster om detta är 
vägar som högst troligt skapats för skogsbrukets skull och de uppfattades inte ge några större 
naturupplevelser. Passage längs väg 180 krävdes också för att lämna området. 
 

 
  
 
 
 

3.9 Summerande bedmömning 
Nedan, i tabell 4 visas en summering av resultatsdelen hittills. Den visar de tre vanligaste 
naturtyperna per undersökt område, graderingarna av framkomligheten skriven i ordning från 
vanligast förekommande till minst vanlig, samt en sammanfattning av potentialen.  

Figur 18. Utsikten över Gerdsken kan ge en natur- 
och kulturupplevelse, men att ta sig upp hit kräver 
en svårframkomlig passage. 

Figur 19. I Östra Ängabo finns en naturstig. Denna 
är dock bitvis sönderkörd av maskiner. 
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Tabell 4. En översikt av de vanligaste naturtyperna, framkomlighet och potential i de 8 undersökta områdena. 
 

Område/Sträcka Naturtyper 
Tre vanligaste 

Framkomlighet 
Alla förekommande längs 
sträckan. Vanligast 
förekommande först 

Potential 
Sammanfattning 

Brackegärdskullarna – 
Färgenäs 

Något brukspräglad 
barrskog, lövskog i 
bebyggelse, blandad 
jordbruksmark. 

1, 2, 3, 6. 
1 klart dominant på 
grund av vägar 

Buller, många 
vägsträckor och 
svårighet att fortsätta. 
Sträckan bortvald. 

Brackegärdskullarna – 
Kvarnsjön 

Lövskog i bebyggelse, 
lövskog i hagmark, 
blandskog 

1,3,2. 
1 klart dominant på 
grund av vägar 

Mycket stadsmiljö, men 
håller stor del 
genomgående natur- och 
kulturupplevelser 

Kvarnsjön – 
Hjortmarka 

Lövskog i bebyggelse, 
odlingsmark, blandskog 

1, 2/3, 3, 6, 2 
1 är i allmänhet väg, 
2/3 är anlagda 
promenadområden 

Stadsnära natur-
upplevelser, men också 
mycket industri och 
bebyggelse 

Hjortmarka – 
Dammsjöås 

Brukspräglad granskog, 
jordbruksmark, barrskog 
i reservat 

1, 3, 4, 2, 6, 5/6. 
Ca 50% av 1, blandat 
bred stig och väg 

Många natur- och 
kulturupplevelser, dock 
med bruksskog mellan 
dessa. 

Dammsjöås – Lygnö 

Kraftigt brukspräglad 
barrskog, jordbruks-
mark, hagmark med 
lövinslag 

1, 3, 2, 5/6, 4/5, 3/4, 5, 
6. 
Övervägande mängd 3 
och uppåt 

Stor mängd kraftigt 
brukad skog, 
svårframkomlig. 

Lygnö – Lygnared 

Kraftigt brukad 
barrskog, lövskog, 
jordbruksmark med 
lövsinslag 

1, 3, 4, 6, 2, 5, 5/6. 
Ingen delsträcka utan 
svårfram-komligt 
område. 

Flera olika natur- och 
kulturupplevelser. 
Områden utan upp-
levelser dominerar. 

Lygnared – 
Brackegärdskullarna 

Barrskog med liten 
bruksprägel, lövskog i 
bebyggelse, lövskog i 
hagmark. 

1, 3, 2, 5, 4/5, 4. 
1 dominerar genom 
blandat bred stig och 
väg. 

Genomgående goda 
natur- och 
kulturupplevelser, trotts 
bitvis bebyggt. 

Markedalen - 
Hjortmarka 

Brukspräglad barrskog, 
barrskog, jordbruksmark 

1, 2, 3, 5, 6. 
Ungefär lika mycket 1 
som 2 och stor mängd 
3. 

Många natur-
upplevelser. Stor del 
bruksskog. 

 
 
3.10 Föreslagen led 
Den föreslagna leden förklaras närmare i diskussionsdelen av rapporten. Som synes på figur 20 
undviks ytterligare områden utöver Brackegärdskullarna-Färgenäs. Detta gäller främst sträckor 
som enligt figur 2 finns i östra zonen. Den föreslagna sträckan mättes i grova drag upp till drygt 35 
kilometer. 
 
Kartan har ett annorlunda upplägg än de tidigare som presenterats i resultatdelen. Markeringarna 
för framkomlighet har helt ersatts av en blå sträcka, detta för att få en lättare överblick. För att se 
framkomlighet hänvisas till kartan för respektive område.  
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Kortare lilamarkerade ledsträckor har också markerats ut på denna karta. Dessa baseras delvis på 
avstickande stigar som noterats, men inte undersökts, i fält, samt kartstudier gjorda i efterhand. 
De finns där som förslag på ytterligare undersökningar och förklaras ytterligare i diskussionsdelen. 

 
Figur 20. Karta över den föreslagna leden samt ej kartlagda sträckor som rekommenderas att undersökas. Även här finns 
potatisleden utmarkerad. Namnen är förtydligade på tre sjöar, de fem naturreservaten, samt platserna mellan vilka de 8 
undersökta områdena finns. Allt för att förtydliga vart man hittar de undersökta områdena. 

 
4. Diskussion 
 
4.1 Den föreslagna leden 
På kartan (figur 20) syns tydligt att den slutgiltiga leden blev avsevärt kortare än den från början 
tilltänkta ledsträckningen. Detta grundar sig dels i det tidiga beslutet att inte gå runt sjön Stora 
Färgen, men också i de resultat gällande naturupplevelser och framkomlighet som framkom i 
undersökningarna av den östra zonen, mer om detta i del 4.1.2 och 4.1.3. Den föreslagna leden 
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innefattar 5 av de 8 undersökta sträckorna, varav en valdes bort i ett tidigt skede. Dessa fem 
innehar sådan natur och kulturupplevelser att de ansågs ge god potential för en ny vandringsled. 
Ett undantag är delar av staden vilket också diskuteras nedan i del 4.1.4. 
 
4.1.1 Potentialen 
Totalt 16 av de 42 i förväg markerade naturområdena passeras längs den utritade leden, detta 
inkluderar alla fem naturreservat, dock skulle en eventuell längre passage genom reservatet 
Nolhaga berg kunna rekommenderas då sträckan bara passerar i dess västra spets. Ytterligare flera 
markerade områden går att överblicka från leden, framför allt områden kring sjön Stora Färgen. 
Det är genomgående de förmarkerade områdena som innefattar högst natur- och 
kulturupplevelser och stor del av den utmarkerade sträckan går inom områden i anslutning till 
dessa. Observera att de på kartan bara markeras ut med en punkt, men oftast är ett mycket större 
område. Övriga områden som uppehåller sträckans potential är till exempel sträckan mellan 
Bryngenäs-Skår, de välskötta delarna kring laddalen, det, i dagsläget, något mer diskret brukade 
området mellan färgensjöarnas naturreservat och Lindås, samt Österbodarne. Huruvida de 
områden med hög potential verkligen överväger de områden med lägre potential längs sträckan 
har inte undersökts eftersom flera av de sträckor med lägre potential krävs för att sluta en ringled.  
 
Av de åtta karaktärerna som listades i tabell 2 var ”viste” och ”vildhet” de minst förekommande. 
”Viste” söktes inte i någon större utsträckning då det uppfattades vara en karaktär som är viktigare 
för naturområden och parker där besökaren vistas på samma plats en längre tid. ”Vildhet” däremot 
uppskattas troligen stort längs en vandringsled. Detta kan dock vara svårt att uppnå med en så 
pass stadsnära vandringsled och de områden där en vildmarkskänsla skulle kunna uppnåtts, med 
hjälp av avståndet från bebyggelse, var i princip samma områden som idag är bruksskog. Detta kan 
också jämföras med avsaknad av ostördhet enligt tabell 3. Dock innefattar den punkten också en 
variationsrik miljö vilket uppskattas vara uppnått via variationen av stadsnära miljöer, 
jordbruksmiljöer, barrskogs- och lövskogsområden, samt förekomsten av olika vatten. 
 
Vidare undersökningar för att se potentialen längs sträckan som en helhet föreslås i del 4.4.4.  
 
4.1.2 Det bortvalda området 
Det område inom östra zonen där leder helt valts bort innefattar 7 av de 42 i förväg utmarkerade 
naturområdena, varav Dammsjöås, Maryd, Stora Lygnö, Lilla Lygnö och Ekåsaryd undersöktes 
närmare. Alla dessa innefattar vissa eller mycket stora natur- och kulturupplevelser. Det som gör 
resultatet negativt är istället sträckorna mellan dessa naturområden, mer om detta nedan. 
 
4.1.3 Skogsbruket 
Av de i östra zonen bortvalda sträckorna är en mycket liten andel av färdvägarna i form av stigar. 
Istället är det vanligare förkommande med grusvägar eller framför allt maskinspår. Natur- och 
kulturupplevelserna inom zonen var i allmänhet också koncentrerade till de i förväg utmarkerade 
områdena. Utanför dessa områden kan man snarare se en nästan total avsaknad av 
naturupplevelser, av den form som eftersöktes enligt tabellerna skapade efter Berggren-Bärring 
och Grahns (1995, refererad av Larsson 2011) karaktärer samt även Boverkets (2007) kriterier. 
Detta beror till störst del på brukandet av skogen som genomförs (se figur 21). Det ger upphov till 
ett stort antal hyggen, och en brukspräglad struktur som gemene man troligen skulle 
uppmärksamma. Tydligast utöver mängden hyggen märks det genom bristen på gångstigar samt 
hur svårframkomlig terrängen blir av de uppkörda maskinspåren i området. I övrigt 
uppmärksammades skillnader på de hårt brukade skogarna, jämfört med de av högre 
naturupplevelser, genom en monoton framtoning på grund av träd som står i plantrader och låg 
variation i arter och grovlek/ålder på dessa. De mindre brukade områdena hade i allmänhet också 
en mycket större mängd mossor i fältskiktet som ger ett ”lummigt” intryck. Övriga växter i 
fältskiktet kunde som nämnt inte observeras i dessa områden, på grund av årstiden vid 
undersökningstillfället. 
 
Att anlägga en led genom ett skogsbruksområde skulle också kräva tydligare överenskommelser 
med ägarna och troligen även ekonomisk kompensation. Detta på grund av att fler hyggen längs 
leden skulle ge allt färre naturupplevelser, samt att observationerna visade att även kartlagda 
stigar försvunnit vid hyggesområdena. Leden skulle alltså inte bli hållbar på sikt utan en 
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överenskommelse att bevara naturen längs den. Detta upplever också Nejsum (2011) i en studie av 
en befintlig vandringsled. 
 

 
Figur 21. Det intensiva skogsbruket gör områden svårframkomliga 
och stör naturupplevelsen. Bilden är tagen i Östra Ängabo. 
 
4.1.4 Staden 
Längs den utvalda sträckan finns ytterligare områden som utesluter naturupplevelsen och därmed 
potentialen. De flesta av dessa finns i norra änden av det totala undersökta området. Här är det 
istället direkta stadsmiljöer som påverkar. Inom de ramar som sattes upp för undersökningarna är 
det dock inte möjligt att skapa en ringled utan att besökaren får vandra sträckor i rena stads- och 
industrimiljöer. Det som skulle krävas skulle istället vara att utöka leden norrut, samt eventuellt 
även något åt öst och väst. Längre norr om staden finner man dock området där den nedlagda 
Lärkeskogsleden sträcktes, så problem kan stötas på vid sådana försök. 
 
4.1.5 Framkomligheten längs sträckan 
Studerar man framkomligheten längs den föreslagna leden visar den också att det endast är fyra 
korta sträckor med framkomlighet 4 eller högre. Två av dessa har presenterats med ett 
lilamarkerat förslag till att undersöka annan ledsträckning och de andra två har en genomgående 
vitmarkering. De kan alltså med relativt enkelt beredningsarbete bli av en väsentligt lättare 
framkomlighetsgrad. Detta innebär att resten av ledförslaget inte har en svårighetsgrad högre än 3, 
vilket var målet. Observera dock, som tidigare nämnt, att ingen markering har gjorts av enstaka 
platser där kort spångläggning eller omdragning av leden behövs. 
 
4.1.6 Längden – Krävs övernattning? 
Då sträckan (utan potatisleden) mätts upp till drygt 35 kilometer kan man anta att det tar minst 
sju timmar, effektiv gångtid, att ta sig längs hela sträckan, med en gånghastighet på cirka 5 
kilometer per timme. Detta är det mycket få som kommer att genomföra på en dag. Att anordna 
övernattningsställen på flera platser är därför att rekommendera ifall konstruerandet av leden 
genomförs. Alternativet för vandraren är att ta leden i etapper och bryta längs vägen (mer om detta 
i nästa stycke) eller som nämns i 4.1.9, att bryta av med potatisleden. 
 
4.1.7 Vägarnas fördel 
Den föreslagna leder korsar både väg 180 och E20 två gånger vardera. Detta är självklart till viss 
nackdel för naturupplevelsen, men den stora fördelen blir att vandrare lätt kan avbryta med hjälp 
av bussfärd, eller eventuell upphämtning med de stora vägarna som utgångspunkt. Då leden är 
relativt lång kan detta vara en mycket bra möjlighet. 
 
4.1.8 De lila sträckorna 
På kartan för den slutgiltiga leden har också ritats ut ett antal helt lilamarkerade sträckor. Dessa 
innefattar sträckor som av olika anledningar inte har undersökts, men som rekommenderas att 
undersökas inför ett eventuellt skapande av en led. Detta kan vara för att de antas ge en enklare 
framkomlighet eller en högre naturupplevelse. Exempelvis har den lila sträckan norr om Kroksjön 
i Hjortmarkas naturreservat målats upp då den skulle innebära att besökaren kan nå fram till 
utsikten över sjön utan att behöva gå fram och tillbaka. Här finns inga kartlagda stigar, men det 
observerades stigar som uppskattades leda i den riktning som ritats upp.  
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En annan sträcka som bör preciseras är den korta lilamarkerade sträcka som ritats upp mellan två 
undersökta stigar nordöst om Laddalen. Denna ritades in längs en grusväg som ett alternativ för 
den som inte vill gå den svåra vägen vid den branta stigen till eller från utsiktsplatsen västerut. 
Denna skulle dock möjligtvis kunna undvikas genom en leddragning söderut från utsiktsplatsen. 
 
4.1.9 Potatisleden 
Som en sträcka nästan rakt genom mitten av den ringled som föreslås, går potatisleden. Detta är 
en av de främsta styrkorna med den sträckning som föreslagits, då det erbjuder möjligheter till 
vägval för vandraren. Det skulle kunna ses som att potatisleden tillsammans med den föreslagna 
leden kan delas upp i två mindre ringleder där potatisleden blir en sammanslutning norr om den 
södra sträckan eller söder om den norra. Detta skulle också innebära att det troligen är en fördel 
att skapa den eventuella leden i samarbete med skaparna av Potatisleden för att ge den samma 
karaktär av skyltar och ledmarkeringar (figur 20), samt förslagsvis skapa en gemensam karta och 
informationsmedia för dessa. 
 

 
Figur 22. Potatisleden ansluter till den föreslagna leden i båda dess ändar.  
Att göra skyltar i samma tema kan vara en fördel. Bilden är tagen där leden kan ansluta nära Bryngenäs 

 

4.2 Viktiga områden utanför leden 
Utanför den föreslagna leden finns de två områdena ekhagen vid Slävik och området söder om 
ravinen vid Lygnöån, dessa ligger vid sjön Stora Färgens västra respektive sydöstra sida. Om 
möjlighet finns rekommenderas ändå att stigbereda dessa områden och uppmärksamma dem för 
besökare, då det enligt Lundh och Andersson (2005) är områden som hyser stora naturvärden och 
enligt tabell 2 och 3 bör vara naturvärden av den typ som uppskattas av gemene man. Framför allt 
i form av naturprägel, viss ostördhet och artrikedom. Områdena är relativt små så någon rymd 
upplevs ej, men naturen skiljer sig så pass att besökaren bör få känslan av att träda in i en annan 
värld enligt definitionen av rymd i tabell 2. Dessa sträckor är på respektive karta markerade som 
svårframkomliga men med genomgående vit markering, som indikerar att de går lätt att bereda för 
enklare framfart. 
 
Inom det bortvalda undersökningsområdet i öst finns också torpmiljön Dammsjöås. Ett av de 
passerade områdena som innefattade störst mängd av både natur- och kulturupplevelser i 
kombination. Ytterligare undersökningar skulle möjligen finna stigar till detta område med något 
högre naturvärden, men det ansågs i denna undersökning vara för långa sträckor som inte 
innefattade naturupplevelser för att motivera en leddragning hit inom den föreslagna leden. Dock 
har föreningarna som arbetar i Dammsjöås redan skapat en enklare led in till Maryd med ett 
förslag på väg tillbaka till torpet. Detta skulle eventuellt kunna nyttjas. 
 
4.3 En kortare led? 
En av frågeställningarna ämnade undersöka om något område var bättre för en kortare 
vandringsled. För detta delades undersökningsområdet in i 3 zoner (se karta).  
Den östra zonen innefattar Hjortmarka naturreservat och eftersom Hjortmarka i sig redan 
innefattar ett stort ledsystem och naturen söder om reservatet till störst del består av 
svårframkomlig bruksskog, så anses detta område inte lämpat för en kortare vandringsled.  
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Undersökningarna gick heller aldrig genom stadsskogen, där dock ett stigsystem finns som 
observerades gå ihop med potatisleden. Ett alternativ är att sammanföra detta med stigar västerut 
mellan Bryngenäs och Skår, detta har också fördelen att invånarna i stadens kommer nära detta 
område. I övrigt innefattar den västra zonen så pass mycket stadsmiljöer att övriga områden inte 
rekommenderas.  
 
Tredje zonen, den södra, innefattar många områden med höga naturvärden, men också områden 
med skogsbruk. En stor del av zonen har inte undersökts och detta skulle eventuellt behöva göras 
för att säkerställa möjligheterna till en kortare ringled. Dock skulle en sträckning ner mot 
Dumpevik och Markedalen, samt förbi Österbodarne och Lindås kunna göras i samband med 
Potatisleden och/eller den södra delen av den västra zonen, alltså Brackegärdskullarna, Bryngenäs 
och Skår. 
 
4.4 Förslag för fortsatt arbete 
Denna rapport syftade främst till att undersöka potentialen för skapandet av nya leder i Alingsås 
kommun. Den var således bara en liten del av det arbete som krävs, nedanstående förslag 
innefattar delar av det arbete som kvarstår innan en ny led verkligen kan skapas. 
 
4.4.1 Vad folket vill ha 
Inom detta projekt har inte gjorts några undersökningar inriktade på invånarna i Alingsås 
kommun. Detta bör genomföras, dels med inriktning på att kartlägga användandet av de leder som 
redan finns. Till exempel för att utreda varifrån besökarna kommer, för att kanske få en bild av var 
någonstans en ny kortare led kan behövas. För den längre leden är det ju framför allt viktigt att se 
ifall det finns intresse över huvud taget, då så lång led är något som idag inte finns nära staden. 
 
4.4.2 Markägare 
Det ledförslag som tagits fram har gjorts med ett mycket litet hänseende till markägarfrågor. Vissa 
undvikta områden har enligt Kullner (2005) varit problematiska tidigare och inte undersökts alls 
och vissa områden undveks under undersökningarna ifall de gick alldeles för nära privata bostäder 
och liknande. Därför bör man inte förvänta sig att det framtagna förslaget blir den slutgiltiga leden 
då markägarfrågorna kan förändra en hel del. Detta är troligen det mest krävande arbetet vid 
skapandet av en led av denna längd. 
 
4.4.3 Lilamarkerade leder 
Innan arbetet med att bereda en led påbörjas bör också de lilamarkerade, tidigare ej undersökta 
sträckorna, vandras för att se ifall de är bättre alternativ än de redan kartlagda sträckorna. 
 
4.4.4 En rekommenderad undersökning 
På uppdrag av det Tyska Vandringsinstitutet har Brämer (2009, refererad i Nejsum 2011) tagit 
fram en kvalitetskontroll för vandringsleder, som bekräftats fungera genom studier av 
besöksökningar längs de sträckor där denna kvalitetskontroll använts (Brämer 2011 refererad av 
Nejsum 2011). Denna kvalitetskontroll består av en checklista med 24 punkter där ett visst antal 
olika upplevelser bör finnas per avståndsenhet, samt en maximum- eller minimum andel av till 
exempel en viss underlagstyp bör finnas. Till exempel bör max 20% av sträckan bestå av 
hårdgjorda ytor så som asfalt och minst 20% av naturstigar (Brämer 2009, refererad av Nejsum 
2011). Inga omfattande undersökningar med denna kvalitetskontroll gick att genomföra inom 
tidsramen av detta projekt, då den görs bäst genom att applicera på ett färdigt förslag så som det 
som framfördes i denna rapport. Vidare undersökningar bör dock innefatta detta, eller liknande 
kvalitetskontroller, som ett sista skede innan en slutgiltig ledsträckning tas fram. 
 
4.4.5 Det praktiska arbetet 
För att återgå till rapportens inledning med en mening från Hesselbart, Vachowski och Davies 
(2007); stigar ser ofta ut att ”bara ha dykt upp”, men det ligger en stor mängd arbete bakom. De 
påvisar också hur viktigt stigens beredning är för att skapa en stig hållbar från erosion och annat 
som således kräver lite underhåll. Alltså, trotts att denna undersökning nyttjat en stor del 
befintliga stigar, krävs en stor del undersöknings- och beredningsarbete ännu för att skapa en 
hållbar vandringsled. 
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