Rapport LONA-projekt
”Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne”
- förslag på områden och åtgärder för dessa
LUNDSBO BOKSKOG

Skötselplan
En skötselplan för bokskogen och del av omgivande mark tas fram för att säkerställa bevarandet av
biotopen i kombination med ett kultur- och friluftsliv i området. Länsstyrelsen kontaktas för att få
kontakt med lämplig person för framtagandet av skötselplanen. Förutsättningarna för bildande av ett
kommunalt naturreservat undersöks vidare.

Wibecks stig
En markerad promenadstig i bokskogsmiljöerna där kulturarv finns markerade. Stigen förläggs så att
den passerar rester av torpbebyggelse, en lintorkningsgrop, rester av en odlingsteg samt de
vackraste partierna av bokskogen.

Lintorkningsgrop och husgrunder
I området finns en välbevarad, om än övervuxen, lintorkningsgrop. Lintorkningsgropen är ca 2 m
lång och 1,5m djup och användes för bearbetning av lin. Träd som står nära och vars rötter skulle
kunna skada gropen tas bort och förna i gropen plockas bort. En informationsskylt sätts upp.
I området finns tre husgrunder vid torpet Lundsbo. Träd huggs bort för att förhindra att skador
uppstår i form av rotsprängningar och rotvältor. Sly röjs bort från husgrunderna för att åskådliggöra
kulturlämningarna.

Lintorkningsgrop

Ljungrens led
I området finns möjlighet att göra en cykelled på grusvägar i omgivningen. Leden utgår ifrån Lundsbo
och följer småvägar i en slinga på 7km. Skyltning behövs samt uppröjning av skogen närmst leden.
Möjligheten att göra en befintlig stig/skogsväg mellan Lundsbo och Rusarebo äng framkomlig för
cykel har diskuterats. Denna sträcka är 2km och skulle skapa en förbindelse mellan dessa båda
områden.

Föreslagen cykelrunda

Väg mellan Rusarebo äng och Lundsbo bokskog

Karlsbygget
Cyklar man Ljungrens led kommer man förbi en äng med en torplämning, Karlsbygget. Vägen går idag
inte att cykla hela vägen till torpet utan ca 50 m behöver göras i ordning för cykelframkomlighet. Vid
Karlsbygget ska ängen betas (betesavtal med fårägare) och fikabord ställas fram. Infotavla om
torpmiljön. Smålandsgärdsgård ramar in området, bidrag till detta ges av länsstyrelsen.
Träd på husgrunderna huggs bort för att förhindra att skador uppstår i form av rotsprängningar och
rotvältor. Sly röjs bort från husgrunderna för att åskådliggöra kulturlämningarna.

Torpet vid Lundsbo
Vid vägens slut vid Lundsbo bokskog ligger ett bevarat torp. Torpet har fått ny takbeläggning på 70talet men har ett stort renoveringsbehov för att kunna bevaras och användas.
Möjlighet finns att rusta upp torpet och använda det bl.a. som utställningslokal.

VIDESKOGEN

Området sydväst om Vandalorum mot Osudden har ett rikt fågelliv och har en växtlighet som till stor
del består av sälg och andra videarter.
http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1237640-slg-nyckelart-i-naturen
Genom denna Videskog byggs en handikappanpassad vandringsled som förbinds med
Osuddenrundan i båda ändar. Den sträcka som behöver ”trä-ramp”/grusad gång är ca 1km.

Exempel på handikappleder
I södra delen av leden finns rester av ett tegelbruk. Detta röjs fram och skyltas. Bilder från hur det såg
ut när det bedrevs verksamhet där, visas på skyltar.
Där leden når fram till Vidöstern görs en brygga ut genom vassen där fasta vattenkikare placeras.

Vid ledens början finns en modellflygplansklubb. Hur klubbens verksamhet ser ut och hur den
påverkas av eller själv påverkar naturstigen får man titta närmre på.
Från parkeringen vid ledens början och nästan fram till osuddenrundan finns en äldre björkallé. En
del av björkarna är döda och övriga har inte många år kvar. Allén behöver därför föryngras. Detta kan
göras med björk eller andra trädslag. En allé av olika trädsorter som ett arboretum har diskuterats.
Vägen ner till Osudden är kantad av björk på båda sidor vilket gör att alternativet att fortsätta med
björk även i den andra allén väger tyngre.
Sista biten mellan allén och osuddenrundan är idag åkermark. I kanten av åkermarken görs en
förbindelseväg så att man kan komma fram där.
Fågellivet kan gynnas genom att översvämningsområden skapas på våren. Holkar och information om
de fågelarter man kan förväntas se och höra sätts upp.
I området kan en eller flera geocachar placeras ut (http://www.geocaching.se/).
Utmed leden kan stationer göras enligt konceptet ”Levande naturstig”.
http://www.naturskolan.lund.se/blad/blad48.htm

HAVSJÖN
Några km utanför Bredaryd ligger Havsjön som förbinder Annebergssjön med Tovarydssjön. Runt
sjön finns en till stora delar igenvuxen vandringsled. Ett planlagt område för bostadsbebyggelse är
beläget i närheten.
De åtgärder som planeras är att bygga en gångbro i den norra delen så att man kan ta sig runt sjön.
Stigen ska röjas upp och gångplank ska läggas på stigen där det är blötmark. Stigen skyltas. Vid udden
på sjöns västra sida byggs en grillplats med vindskydd.

Medel för delfinansiering av åtgärderna ska sökas. Detta kan användas till leder, rampar och
bevarande av miljö- och kulturvärden.

